
TEMAT TYGODNIA

OFERTA OBOWIĄZUJE OD CZWARTKU 18.08
DO ŚRODY 24.08.2022 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

AKCESORIA
DLA DZIECI

AKCESORIA
SAMOCHODOWE 
AKCESORIA
DO PIELĘGNACJI

AKCESORIA 
DO PRZECHOWYWANIA
UBRAŃ



SUPERCENA
odpowiednie

 dla dzieci
 w wieku 7-16 miesięcy

Krzesełko 
do kąpieli 
z zabawką
1 kpl.

49.-

maks. 
obciążenie 

13 kg

13 kg

3 poziomy 
nawiewu

z dyszą

szybkie 
i wygodne 
suszenie

3 poziomy 
nawiewu

z dyszą

szybkie 
i wygodne 
suszenie

2200 
W

Suszarka 
do włosów 
2200 W
1 szt.

59.-
wygodny 
uchwyt

Uchwyt 
ścienny 
na suszarkę
wym. 12,5 × 15 × 24,5 cm
1 szt.

26.-
maks. 

obciążenie 
2 kg

2 kg

TYGODNIA
INSPIRACJE 

Od czwartku 18.08 do środy 24.08.2022

TYGODNIATYGODNIA
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Praktycznie i WYGODNIE!

SUPERCENA

SUPERCENA

z funkcją cichego, 
automatycznego 

opadania

Uchwyt ścienny 
na szczoteczkę 
do zębów
(2 rodzaje)
1 szt.

7.-

Zestaw 
prysznicowy
dł. węża 120 cm
1 kpl.

21.-

Dozownik 
na mydło
1 szt.

12.-

> Przenośny 
pisuar 
dla dzieci
1 szt.

> Pisuar żabka
1 szt.

27.-

Deska toaletowa 
wolnoopadająca
1 szt.47.-

> Nakładka sedesowa 
dziecięca
> z funkcją 

antypoślizgową
   1 szt.

12.-

14.-

> Nocnik
> z funkcją 

antypoślizgową
   1 szt.

Podest dziecięcy
> z funkcją antypoślizgową
1 szt.
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DOBRZE 
POUKŁADANEPOUKŁADANEPOUKŁADANEPOUKŁADANE

> Organizer 
tekstylny 
z uchwytem
wym. 
30 × 30 × 30 cm 
1 szt.

> Organizer 
tekstylny 
z pokrywą
wym. 
30 × 16 × 30 cm
1 szt.

16 pojemnych 
przegródek > Organizer 

tekstylny
   do szuflady
   wym. 35 × 9 × 27 cm
   1 szt.

13.-> Organizer na drzwi
wym. 44 × 135 cm
1 szt.

Koszyk 
garderobiany
wym. 40 × 25 × 14 cm
> wsuwany na półkę
1 szt.

16.-

> Organizer 
   tekstylny 
   do szafy 
   wym. 30 × 84 × 30 cm
   1 szt.

Metalowy regał 
z 2 półkami
wym. 30 × 16 × 35 cm
1 szt.

39.-

Pokrowiec 
na ubranie
wym. 60 × 100 cm
wym. 60 × 137 cm 12.-
1 szt.

10.-
Pokrowiec Pokrowiec 

10.10.
SUPERCENA

19.-
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SUPERCENA

SUPERCENA

Komplet 
wieszaków
10 szt., 1 kpl.

9.-

Komplet 
wieszaków 
welurowych
wym. 42 × 22 × 0,5 cm
10 szt., 1 kpl.

16.-

maks. udźwig 
40 kg

40 kg

Reling na ubrania 
podwójny
wym. 80 × 43 × 90–160 cm 
1 szt.

39.-

maks. 
obciążenie

12 kg

12 kg

Reling na ubrania 
pojedynczy
wym. 80 × 43 × 90–160 cm
1 szt.

29.-

maks. 
obciążenie

8 kg

8 kg

Wieszak 
na spodnie
> stalowy
1 szt.

19.-

Wieszak 
wielofunkcyjny
> na 8 koszul
1 szt.

26.-

powierzchnia 
antypoślizgowa 
i obrotowy hak

regulowana 
wysokość 

półka na obuwie

obrotowe koła

10 
szt.

10 
szt.

Koszyk 
garderobiany
wym. 40 × 25 × 14 cm
> wsuwany na półkę
1 szt.

8-poziomowy 
regał na obuwie
wym. 50 × 16 × 140 cm
1 szt.

45.-
maks. 

obciążenie 
2,5 kg

2,5 kg

Podstawka 
pod doniczkę
1 szt.

14.-

40 kg

Wycieraczka
wym. 38 × 57 cm
> antypoślizgowa
1 szt.

10.-

Pokrowiec 
na ubranie
wym. 60 × 100 cm
wym. 60 × 137 cm 12.-
1 szt.
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montowany 
na kratce 

wentylacyjnej

nagrywanie 
w pętli

kąt 
nagrywania 120º

120o

G-sensor
akcelerometr

tryb
parkingowy

czujnik 
ruchu

wyświetlacz 
o przekątnej 4,5” 

2,2''

Kamera 
samochodowa 
TRACER 2.2S FHD 
PAVO
1 kpl.

129.- o przekątnej 4,5” 

samochodowa samochodowa 
TRACER 2.2S FHD TRACER 2.2S FHD 129.-129.-129. Kamera Kamera Kamera Kamera Kamera 
samochodowa samochodowa 129.129.-129.-129.

PRZYDATNE W PODRÓŻY

nagrywanie 
audio

3 szt.

montaż 
na zagłówku

Magnetyczny 
uchwyt do telefonu
1 szt.25.-

Uchwyt 
samochodowy 
na tablet 
lub telefon
rozpiętość ramion: 
11,5-20,5 cm 
> obrotowa głowica
1 szt.

29.-

Uniwersalne 
zatyczki 
na puszki
3 szt., 1 kpl.

10.-
3 szt.3 szt.

Uniwersalne 

PAVO
1 kpl.SUPERCENA
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białe 
światło LED

2 porty 
USB

Organizer 
do bagażnika
wym. 53 × 38 × 27 cm
1 szt.

29.-
składany i łatwy 

do przechowywania 

Organizer 
do bagażnika
wym. 100 × 30 × 30 cm 
1 szt.

49.-

Ładowarka 
samochodowa
(2 kolory)
1 szt.

19.-

1 m przewodu 
zasilającego USB 

w zestawie

1 m

Ładowarka
samochodowa
wym. 8 × 3,1 cm
> 2 porty USB
1 kpl.

25.-

Zestaw gumowych 
dywaników 
samochodowych
2 dywaniki przednie 
wym. ok. 47 × 69 cm
2 dywaniki tylne 
wym. ok. 46 × 47 cm
4 szt., 1 kpl.

49.-

Zestaw welurowych 
dywaników 
samochodowych
2 dywaniki przednie 
wym. 65 × 42 cm
2 dywaniki tylne 
wym. 42 × 31,5 cm 
4 szt., 1 kpl.

39.-

4 szt.

4 szt.

Od czwartku 18.08 do środy 24.08.2022 21Od czwartku 18.08 do środy 24.08.2022 23



Mata na siedzenie 
samochodowe
> odciążająca odcinek 

lędźwiowy 
1 szt.

45.-

Zestaw 
pokrowców 
samochodowych
rozm. uniwersalny 
> pasuje do większości 
   samochodów klasy C
1 kpl.

59.-

Zestaw 
pokrowców 
samochodowych
1 kpl.

99.-

11 
elem.

w zestawie 
2 pokrowce na oparcie przednie, 

2 na siedzisko przednie, 
1 pokrowiec na oparcie tylne, 

1 na siedzisko tylne, 5 pokrowców na 
zagłówki oraz plastikowe pierścienie 

do montażu zagłówków

w zestawie 2 pokrowce na 
przednie fotele, 1 pokrowiec 

na oparcie tylnej kanapy, 
1 na siedzisko tylnej kanapy, 

5 pokrowców na zagłówki 
oraz haczyki montażowe

3 m przewodu 
zasilającego

9 
elem.
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 4  szt.

 FILTR 
W ZESTAWIE

czyści z kurzu 
i brudu w każdej 

szczelinie

elastyczna 
końcówka 

szczelinowa

Uniwersalna 
końcówka 
do odkurzacza
1 szt.

14.- Worek do odkurzacza
> do wyboru Electrolux/Philips, 

Amica lub Zelmer
> z mikrowłókna
4 szt., 1 kpl.

10.-

Kompresor 
samochodowy 
z latarką 12 V
wym. 17,5 × 9 × 15,8 cm
> funkcja nastawy ciśnienia
> miejsce na schowanie kabla 

i wężyka
> możliwość pompowania 

opon rowerowych, piłek 
sportowych

1 kpl.

79.- 90 W
3 m przewodu 
zasilającego

3

wbudowana 
latarka

Odkurzacz 
samochodowy 12 V
wym. 35,5 × 11 × 10,8 cm
1 kpl.

45.- odkurza 
na sucho i mokro

usuwa kurz, brud, 
sierść zwierząt, 

okruchy

zestaw akcesoriów 
ułatwiających 

sprzątanie 
w trudno dostępnych 

miejscach

3 m przewodu 
zasilającego

3

zestaw akcesoriów 

w trudno dostępnych 

cicha, 
energooszczędna
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3 W

 czas pracy w trybie 
bezprzewodowym: 

30 min

Golarka 
akumulatorowa
> godzina golenia 
   bezprzewodowego
 1 kpl.

59.-
Bezprzewodowy 
trymer 
do włosów
> ergonomiczna 
   konstrukcja 
   korpusu
> długości cięcia: 
   4 mm, 10 mm,
   13 mm, 16 mm
1 kpl.

59.-

w zestawie 2 nasadki 
do precyzyjnego cięcia

podwójne 
ostrza ze stali 
nierdzewnej

3 osobne 
ruchome 
głowice

trymer 
do brody 
i wąsów

Czepek 
do włosów
(różne kolory)
wym. 25 × 30 cm
1 szt.

19.-

Akcesoria do 
pielęgnacji stóp
4 elem., 1 kpl.

25.-

wymienne nakładki: 3 tarki 
i jedna szczotka, do użytku na 

sucho i na mokro

4 
elem.

Zestaw 
do manicure 
w etui
wym. 
14,5 × 4,8 × 12,5 cm
8 elem., 1 kpl.

15.-

etui 
z tłoczonym 

wzorem

8 
elem.

Zestaw pędzli 
do makijażu
4 szt., 1 kpl.

15.-

4 
szt.

możliwość 
mycia 

w wodzie 
ułatwia 

czyszczenie

lampka 
wskaźnika 
ładowania

 czas pracy w trybie 
bezprzewodowym: 

30 min

Bezprzewodowy 
trymer 
do włosów
trymer 
do włosów
trymer 

> ergonomiczna 
   konstrukcja 
   korpusu
> długości cięcia: 
   4 mm, 10 mm,
   13 mm, 16 mm

w zestawie 2 nasadki w zestawie 2 nasadki 
do precyzyjnego cięcia

podwójne podwójne 
ostrza ze stali ostrza ze stali 
nierdzewnejnierdzewnej

25.

19.19.

14,5 × 4,8 × 12,5 cm
8 elem., 1 kpl.

etui 
z tłoczonym 

wzorem
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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.
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SZUKAJ NOWEJ OFERTY 
W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

OD PONIEDZIAŁKU
DO SOBOTY
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W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK
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