
TEMAT TYGODNIA

OFERTA OBOWIĄZUJE OD CZWARTKU 6.10
DO ŚRODY 12.10.2022 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

AKCESORIA
DLA ZWIERZĄT
AKCESORIA
DO MALOWANIA
I SZYDEŁKOWANIA
DODATKI
I AKCESORIA 
KUCHENNE

ARTYKUŁY
DLA ZWIERZĄT

TEKSTYLIA

ARTYKUŁY
SAMOCHODOWE



Zabawka 
sznurkowa
(różne kolory)
wym. 19 × 6 cm
1 szt.

17.-17.-17.
wym. 19 × 6 cm

Gryzak dla psa
wym. ø 3,7 × 23 cm 
> czyści zęby podczas 

jedzenia przysmaków 
i zabawy

> pomaga dbać o higienę 
jamy ustnej psa

1 szt.

15.-15.-15.
jedzenia przysmaków 

gryzak 
z dozownikiem 

pokarmu

amortyzacja amortyzacja 
w trakcie zabawyw trakcie zabawy

Szarpak Szarpak 
dla psa dla psa 
wym. 55 cmwym. 55 cm
1 szt.1 szt.

19.19.-19.-19.

Wycieraczka/mata 
dla zwierząt
Wycieraczka/mata 
dla zwierząt
Wycieraczka/mata 

(różne wzory)
dla zwierząt
(różne wzory)
dla zwierząt

wym. 40 × 60 cm

24.-24.-24.
Kubek12.

Wycieraczka/mata 

(różne wzory)
wym. 40 × 60 cm
1 szt.

Kubek
(różne wzory)
1 szt.12.-12.-12.

300 
ml

TYGODNIA
INSPIRACJE 

Od czwartku 6.10 do środy 12.10.2022
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AKCESORIA DLA PUPILA

Gryzak 
dla psa
1 szt.9.-9.-9.

Piszczący 
gryzak dla psa
(różne wzory)
wym. 20 × 11 cm 
> zabawka czyści 

i poleruje zęby psa 

15.-15.-15.
Pluszowy gryzak 
z piłką tenisową
(różne wzory)
z piłką tenisową
(różne wzory)
z piłką tenisową

wym. 24 × 12 × 6,5 cm 

22.-22.-22.
wym. 24 × 12 × 6,5 cm 
1 szt.

Pluszowy gryzak 
z piłką tenisową
(różne wzory)
z piłką tenisową
(różne wzory)
z piłką tenisową

wym. 24 × 12 × 6,5 cm wym. 24 × 12 × 6,5 cm 

Zabawka Zabawka 
dla psa

9.9.--9.-9.9.-9.

i poleruje zęby psa 
1 szt. wydaje wydaje 

dźwięk po 
naciśnięciu

Zabawka 
dla psadla psa
1 szt.1 szt.

od 15.-15.-15.

> Wędka Wędka 
z pomponempomponem
dla kota dla kota 
dł. 35 cm dł. 35 cm 
1 szt.1 szt.

> Teleskopowa Teleskopowa 
wędka dla kotawędka dla kotawędka dla kota
dł. 26–48 cm dł. 26–48 cm 
> koraliki, piórko koraliki, piórko koraliki, piórko 

i dzwoneczki i dzwoneczki i dzwoneczki 
do zabawy do zabawy do zabawy 

1 szt.1 szt.1 szt.

> Wędka 
dla kota 
z przyssawką
1 szt.

teleskopowa teleskopowa 
wędkawędka
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45.-45.-45.

30.30.-30.-30.
Domek dla kota*Domek dla kota*
wym. 50 × 50 × 48 cmwym. 50 × 50 × 48 cm
1 szt.

Przenośny Przenośny 
namiot namiot 
Przenośny 
namiot 
Przenośny Przenośny 
namiot 
Przenośny 

dla zwierząt*dla zwierząt*
wym.
45 × 45 × 70 cm45 × 45 × 70 cm
1 kpl.

69.-69.-69.

45.45.-45.-45.

Butelka na wodę*Butelka na wodę*
(2 kolory)
> idealna w podróżyidealna w podróży
> zapewnia właściwe zapewnia właściwe 

nawodnienie nawodnienie 
Twojego zwierzakaTwojego zwierzaka

1 szt.1 szt.

15.-15.-15.

10.10.-10.-10.

Zabawka Zabawka 
z drapakiem z drapakiem 
dla kota*dla kota*
wym. 42 × 34 × 5 cm wym. 42 × 34 × 5 cm 
1 szt.

29.-29.-29.

19.-19.-19.

Drapak 
dla kota* 
wym. ø 19 × 30 cm 
1 szt.

39.-39.-39.

20.-20.-20.

Butelka na wodę*Butelka na wodę*

idealna w podróżyidealna w podróży
zapewnia właściwe 

Twojego zwierzaka

plastikowa kuleczka plastikowa kuleczka 
z dzwoneczkiemz dzwoneczkiem

Domek dla kota*

pompon 
do zabawy 

wysadzana 
cyrkoniami

FRAJDA DLA ZWIERZAKA 

* Uprzejmie informujemy, iż dostępność tego produktu może być ograniczona.Uprzejmie informujemy, iż dostępność tego produktu może być ograniczona.

Przenośny Przenośny 

45.45.
24 zł TANIEJ

Butelka na wodę*Butelka na wodę*

10.
5 zł TANIEJ

30.30.
Domek dla kota*Domek dla kota*Domek dla kota*

15 zł TANIEJ

19 zł TANIEJ

dla kota*
wym. 42 × 34 × 5 cm 
1 szt.

plastikowa kuleczka 

10 zł TANIEJ

Regulowana obroża*
regulacja długości 
od 28 do 39 cm od 28 do 39 cm od 28 do 39 cm 

20.-20.-20.

10.10.-10.-10.
Regulowana obroża*

10 zł TANIEJ

Tor do zabawy*Tor do zabawy*
dł. 54 cm dł. 54 cm 
> zestaw zawiera zestaw zawiera 
   2 kulki i 3 przyssawki   2 kulki i 3 przyssawki
1 kpl.1 kpl.

25.-25.-25.

15.-15.-15.
Tor do zabawy*Tor do zabawy*

15.
10 zł TANIEJ

Regulowana obroża*
> regulacja długości 

od 28 do 39 cm od 28 do 39 cm od 28 do 39 cm 
1 szt. 1 szt. 1 szt. 

10.10.
Regulowana obroża*

10 zł TANIEJ

15.15.15.15.

Zabawka Zabawka Zabawka 
dla kota*dla kota*dla kota*
(różne kolory)(różne kolory)(różne kolory)
wym. wym. 
ø 10,5 × 23 cmø 10,5 × 23 cmø 10,5 × 23 cm
1 szt.1 szt.

15.-15.-15.

8.8.-8.-8.
Zabawka Zabawka Zabawka 

8.8.
7 zł TANIEJ
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Dwustronna 
szczotka z szufelką
wym. 35 × 24,5 × 9 cm

15.-15.-15.
Dwustronna 
szczotka z szufelką
wym. 35 × 24,5 × 9 cmwym. 35 × 24,5 × 9 cmwym. 35 × 24,5 × 9 cm
1 kpl.

teleskopowy 
kij

gumowe włosie gumowe włosie 
niepozostawiające niepozostawiające 

śladów

gumowa krawędź do 
dokładnego czyszczenia 

trudno dostępnych 
miejsc

Kostka do zbierania sierściKostka do zbierania sierści

15.-15.-15.
> łatwe zbieranie sierści i włosów łatwe zbieranie sierści i włosów 

z dywanów, obić mebli, ubrań oraz z dywanów, obić mebli, ubrań oraz 
tapicerki samochodowej

> usuwa sierść z trudno dostępnych usuwa sierść z trudno dostępnych 
miejsc 

1 szt.

Żelowa rolka 
do czyszczenia
> doskonała do ubrań 

i tapicerowanych 
mebli

> dodatkowa 
ściągaczka pomaga 
w dokładnym 
usuwaniu włosów, 
kłaczków i kurzu

> produkt 
wielokrotnego 

   użytku
1 szt.

12.-
Żelowa rolka 
do czyszczenia

doskonała do ubrań 
i tapicerowanych 

ściągaczka pomaga 
w dokładnym 
usuwaniu włosów, 
kłaczków i kurzu

wielokrotnego 

Gumowa Gumowa 
szczotka szczotka 
do sierścido sierści
> teleskopowy kij teleskopowy kij 
   o dł. 1,2 m   o dł. 1,2 m
1 szt.

22.-22.-22.
wystarczy opłukać 

po użyciu, by 
pozbyć się sierści

IDEALNIE IDEALNIE POSPRZĄTANE 
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Pędzle malarskiePędzle malarskie
(różne rodzaje)(różne rodzaje)(różne rodzaje)(różne rodzaje)
5 szt., 1 kpl.5 szt., 1 kpl.14.14.--14.-14.14.-14.

Pędzle Pędzle 
malarskie
Pędzle 
malarskie
Pędzle 

8 szt., 1 kpl.

22.-22.-22.

Płótno malarskie 
ze sztalugą
wym. 30 × 23 cm 
1 kpl.

16.-16.-16. Płótno malarskie 
wym. 20,5 × 25,5 cm
wym. 30,5 × 40,5 cm  13.-
wym. 40,6 × 50,8 cm  16.-
1 szt.

9.-9.-9.

Zestaw farb
(różne rodzaje)
> akrylowe
> olejne
> akwarelowe> akwarelowe
30 szt., 1 kpl.30 szt., 1 kpl.

34.34.-34.-34.

ZGRANY ZESTAW!

Zestaw farb Zestaw farb 
akrylowychakrylowychakrylowychakrylowych
16 szt., 1 kpl. 16 szt., 1 kpl. 16 szt., 1 kpl. 16 szt., 1 kpl. 

32.32.32.32.32.32.32.--32.-32.32.-32.
16 

szt.

30 
szt.

8
 szt.

5 
szt.
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melanżowa
dł. 440 m
(różne kolory)
1 szt.

16.-16.-16.
Włóczka 
wielokolorowa
(różne kolory)
dł. 45 m
1 szt.

12.-12.-12.
wielokolorowa
(różne kolory) 16.16.16.16.16.16.16.16.wielokolorowa Włóczka 

melanżowa16.16.16.16.16. Włóczka 16.16.

Zestaw Zestaw 
artystyczny artystyczny 
(2 kolory)(2 kolory)
1 kpl. 

39.39.39.39.--39.-39.39.-39.Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw 
dwustronnych dwustronnych 
pisaków
dwustronnych 
pisaków
dwustronnych 

24 szt., 1 kpl.
39.39.-39.-39.

Zestaw szydełekZestaw szydełek
22 szt., 1 kpl.

24.24.-24.-24.

Tablica Tablica 
suchościeralna
> > w zestawie 2 magnesyw zestawie 2 magnesy
1 kpl. 

9.9.9.-9.-9.

24 
elem.

86 
elem.

Zegar ścienny 
z termometrem
wym. 32,5 x 4,5 cm
1 szt.

36.-36.-36. Zegar ścienny 
z termometrem
wym. 32,5 x 4,5 cm
1 szt.

36.-36.-36.

pokazuje 
godzinę godzinę 

i wilgotność i wilgotność 
powietrzapowietrza

1×AA  

brak 
w zestawie
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NIE MA JAK W DOMU!
Składana taca Składana taca 
bambusowabambusowa
wym. 57 × 30 × 26 cmwym. 57 × 30 × 26 cm36.-36.-36. wym. 57 × 30 × 26 cmwym. 57 × 30 × 26 cm
1 szt.

36.stabilna 
konstrukcja

łatwa 
do przechowywaniado przechowywania

Bambusowa 
mata stołowa
wym. 30 × 45 cm 
1 szt.

9.-9.-9.

antypoślizgowy 
spód

możliwość 
zwinięcia

Owalna 
mata 
podłogowa
(2 kolory)
wym. 50 × 75 cm
1 szt.

29.29.-29.
podłogowa

wym. 50 × 75 cm

29.-29.-29.

Bambusowa 
mata podłogowa
wym. 50 × 80 cm 
1 szt.

24.-24.-24. Bambusowa 
mata stołowa
wym. 30 × 45 cm 

-

możliwość 
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W DOMU!
Od czwartku 6.10 do środy 12.10.2022Od czwartku 6.10 do środy 12.10.202222

Kosz 
do segregacji 
odpadów BIO
do segregacji 
odpadów BIO
do segregacji 

wym. 19 × 14,5 × 20,5 cm 
> ekologiczne 

tworzywo – wykonany 
w 100% z materiałów 
pochodzących 
z recyklingu

1 szt.

14.-14.-14.
Pojemnik 
do segregacji 
Pojemnik 
do segregacji 
Pojemnik 

odpadów
do segregacji 
odpadów
do segregacji 

wym. 
ø 24,5 × 26,97 cm 
1 szt.

9.-9.-9.
do segregacji 

ø 24,5 × 26,97 cm 

wym. 19 × 14,5 × 20,5 cm 

tworzywo – wykonany 
w 100% z materiałów 

7 l4,5 l

nieprzyjemne 
zapachy

praktyczny uchwyt  
   ułatwiający przenoszenie 
   i wyrzucanie odpadków

Lejek 
silikonowysilikonowy
1 szt.

8.-8.-8.

Cedzak 
silikonowy 
okrągły
1 szt.

14.-14.-14.
Cedzak 
silikonowy 
kwadratowy
1 szt.

14.-14.-14.

Cedzak 
silikonowy 
do ryżu
silikonowy 
do ryżu
silikonowy 

1 szt.

16.-16.-16.
Cedzak 
silikonowy 
z rączką
1 szt.

12.-12.-12.

po rozłożeniu

po złożeniupo złożeniu

po rozłożeniu

Zestaw 3 
pojemników 
Rukkola
1 kpl.

9.-9.-9.
900 
ml

3 szt.

funkcjonalna 
pokrywa 

zatrzymująca 
nieprzyjemne 

praktyczny uchwyt  
   ułatwiający przenoszenie    ułatwiający przenoszenie 
   i wyrzucanie odpadków   i wyrzucanie odpadków

okrągły
1 szt.

silikonowy 
kwadratowykwadratowy

po rozłożeniupo rozłożeniu

Zestaw 3 
pojemników 
Rukkola

-
3 szt.
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Urządzenie 
do naleśników 1000 W
Urządzenie 
do naleśników 1000 W
Urządzenie 

ø 30,5 cm
> w zestawie drewniana 

szpatułka i przyrząd do 
rozprowadzania ciasta

1 kpl.

89.-89.-89.

regulacja 
temperatury

powłoka 
nieprzywierająca

1000
W

Oferta handlowa na tydzień 40/22. Ważna od 6.10.2022 do 12.10.2022 r. włącznie lub do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko 
w ilościach detalicznych. Wszystkie ceny w PLN zawierają podatek VAT. Zapraszamy do Netto!
*Uprzejmie informujemy, że oferta w sklepie przy ul. Śląskiej 26/u1 w Szczecinie, ul. Sępoleńskiej 24b w Chojnicach, ul. Dobrego Pasterza 67 w Krakowie, ul. Partyzantów 22 
w Jędrzejowie, ul. Królewieckiej 41/43 we Włocławku, ul. Wspólnej 6 w Łabiszynie, ul. Zbąszyńskiej 18c w Nowym Tomyślu, ul. Chramcówki 30 w Zakopanem, ul. Kleszczowej 18 
w Warszawie, ul. Zagórskiej 1a w Suchedniowie, ul. Budowlanych 14 w Głogowie, ul. Długiej 44/46 w Zgierzu, ul. Stężyckiej 32/40 w Dęblinie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9 
w Przemyślu, ul. Młynarskiej 1 w Raszynie, ul. Wojska Polskiego 6 w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Gdańskiej 81 w Łodzi, ul. Dworcowej 24a w Łaziskach Górnych, ul. Targowej 1 
w Strykowie, ul. Sienkiewicza 2a w Czarnej Białostockiej, ul. Wrocławskiej 2a w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Opolskiej 3 w Gdańsku, ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Mińsku Mazowieckim, 
ul. Zawadzkiego 12 w Dzierzgoniu, ul. Lutosławskiego 2 w Darłowie, ul. Kościuszki 37 w Rogoźnie, ul. Lipowej 52 w Sokołowie Podlaskim, ul. 11 Listopada 5a w Łodzi, pl. Wolności 1 
we Włoszczowie i ul. Sprzymierzeńców 20 w Ustce różni się od oferty prezentowanej w gazetce reklamowej. O dostępność produktów prosimy pytać sprzedawców.

regulacja 
głośności

zasięg mikrofon 

wejście 
USB

E27

5,5 W

470 lm470 lm470 lm

E27

8,5 W

806 lm

zasięg 
sygnału 
do 10 m

mikrofon 
przewodowy

pasek 
na ramię

Glośnik bezprzewodowy 
Tracer Tower TWS BT
> w zestawie pilot sterujący
1 szt.

139.-139.-139.
Glośnik bezprzewodowy 

SUPERCENA

E14

7 W

806 lm

GU10

5,5 W

3000 lm

Żarówka 
LED
(różne rodzaje)
1 szt.

799
(różne rodzaje)
1 szt.

SUPERCENA

podświetlenie 
RGB
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SZUKAJ NOWEJ OFERTY 
W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

OD PONIEDZIAŁKU
DO SOBOTY

SZUKAJ NOWEJ OFERTY 
W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK




