
TEMAT TYGODNIA

OFERTA OBOWIĄZUJE OD PONIEDZIAŁKU 27.06
DO SOBOTY 2.07.2022 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OGRÓD



nadmuchiwanie górnego pierścienia dwóm, 
trzem osobom zajmuje około 10 minut 

poj.
3200 l

WODNE szaleństwo!

podłoga basenu ma 
nadmuchiwaną poduszkę 

do lądowania, która 
zapewnia dodatkowy 

komfort zjeżdżania

poj.
278 l

Basen ogrodowy rozporowy
wym. ø 305 × 66 cm 
> w zestawie basen, łata naprawcza 
   oraz pompa filtrująca
1 kpl.

279.-

66
 c

m

pompa filtrująca

Wodny plac zabaw 
Dziki Zachód ze zjeżdżalnią
wym. 264 × 188 × 140 cm 
> w zestawie basen, zjeżdżalnia, 
   łata naprawcza, dmuchany konik 
   i dmuchana podkowa
1 kpl.

189.-
umożliwia zabawę 

w rzucanie podkową 

dmuchany 
konik 

w zestawiezdejmowana 
zjeżdżalnia 

z przelotkami

wąż – zraszacz

dmuchany 
konik 

w zestawiew zestawie
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Oferta handlowa na tydzień 26/22. Ważna od 27.06.2022 do 2.07.2022 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. Opolskiej 3 w Gdańsku, 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 Gajkowie, ul. Opolskiej 3 w Gdańsku, ul. Konstytucji 3 Maja 7 w Mińsku Mazowieckim, ul. Rydla 50 
w Szczecinie i ul. Zawadzkiego 12 w Dzierzgoniu różni się od oferty prezentowanej w gazetce reklamowej. O dostępność produktów prosimy pytać sprzedawców.

Basenik konik morski
wym. 188 × 160 × 86 cm 
> w zestawie basen 
   oraz łata naprawcza 
1 kpl.

69.-
poj.
140 l

poj.
84 l

wbudowany zraszacz 
podłączany do węża 

ogrodowego

maks. 
obciążenie

120 kg 

120 
kg

miękka, 
dmuchana 

podłoga 
zapewnia 

dodatkowy 
komfort

nadmuchiwana osłona 
przeciwsłoneczna 

Basenik mini 
z zadaszeniem 
wym. 94 × 89 × 79 cm
> w zestawie 
   basen oraz łata 
   naprawcza 
1 kpl.

59.-

poj.
26 l

poj.
84 l

obciążenie
120 kg 

   naprawcza 
1 kpl.

napełnienie utrzymuje 
się przez około 

24 godziny

Wodny plac zabaw
wym. 140 × 130 × 104 cm 
> w zestawie basen 
   z dmuchanym sterem, 
   dmuchana ośmiornica 
   i 4 gwiazdki oraz łata 
   naprawcza
1 kpl.

99.-

proste napełnienie 
bez użycia pompki

Sofa plażowa
wym. po napełnieniu 
powietrzem 190 × 70 × 50 cm
1 szt.

45.-
Sofa plażowaSofa plażowa

45.45.
SUPERCENA
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SZUKAJ NOWEJ OFERTY 
W NAJBLIŻSZY CZWARTEK

OD CZWARTKU
DO ŚRODY

SZUKAJ NOWEJ OFERTY 
W NAJBLIŻSZY CZWARTEK



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



