KATALOG
Twój Świąteczny Market

Oferta dostępna w wybranych sklepach od 12.11 do 24.12.2022 r.
lub do wyczerpania zapasów. Lista sklepów na www.polomarket.pl

SUPERCENA Śmieciarka z białym

49

99

kontenerem
1 opak.

• śmieciarka posiada kontener z tylnym otworem,
do którego ładowane są pojemniki ze śmieciami
• rewelacyjna zabawka z pewnością spodoba się
każdemu chłopcu i zapewni wiele godzin kreatywnej
oraz radosnej zabawy
• zadaniem takiej śmieciarki jest załadunek śmieci,
które należy zgnieść i docelowo wywieźć na
wysypisko

• niepowtarzalna zabawka, która
dostarczy każdemu użytkownikowi
wielu niezapomnianych
i ciekawych wrażeń
• atutem jest otwierana kabina,
w której możemy umieścić
naszego astronautę podczas
podróży w kosmos
• dodatkowo ludzik ma ruchome
ręce, nogi oraz głowę
• w zestawie: rakieta, astronauta,
plecak

Rakieta kosmiczna
z astronautą
Laweta transporter
z 8 samochodami
1 opak.

SUPERCENA

• laweta posiada 3 poziomy przeznaczone do
bezpiecznego przewożenia i przechowywania
samochodzików
• tir posiada również wyrzutnię samochodzików,
wystarczy rozłożyć tylną część tira
• naczepa z trzema poziomami przeznaczonymi
na miejsca transportowe dla samochodzików
ma możliwość podniesienia się tak, aby
bez problemu móc umieścić tam wszystkie
dołączone autka
• duża laweta to zabawka, która bawiąc,
jednocześnie rozwija koordynację ruchową
i sprawność motoryczną malucha

2

5999

Malis
1 opak.

SUPERCENA

2999

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket

Helikopter z napędem
1 opak.

SUPERCENA

5999
• interaktywna zabawka
• helikopter straży pożarnej jest potrzebny każdej ekipie ratunkowej
• zapewne znajdzie zastosowanie u małego przyszłego strażaka
• dzięki helikopterowi mały strażak będzie mógł poczuć się jak
prawdziwy profesjonalista

• edukacyjna zabawka specjalnie przygotowana dla dzieci
i dorosłych lubiących przygody ze zdalnie sterowanymi
samochodami
• samochód ma możliwość jazdy w przód, w tył i może
skręcać na boki
• gumowe koła zadbają o to, by nie rysował podłogi
• dodatkowo autko posiada zbiorniczek na wodę, po
uzupełnieniu go i wciśnięciu środkowego przycisku na
pilocie z samochodu wydobywa się delikatna mgiełka

Samochód
RC 5CH z USB
1 opak.

SUPERCENA

5999

Ciężarówka
z samochodzikami
i dźwiękiem
1 opak.

SUPERCENA

7999
• ciężarówka z naczepą do przewożenia pojazdów
zapewni kreatywną zabawę
• samochód wyposażony jest w efekty dźwiękowe,
dzięki czemu zabawa będzie jeszcze bardziej
realistyczna
• pojazdy pozwalają na rozwijanie takich
umiejętności, jak: koncentracja, zdolności
manualne, szybkość myślenia, zwinność i spryt
• w zestawie: ciężarówka, helikopter, laweta
z 5 autami
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• bezprzewodowy mikrofon idealny do
karaoke dla małych i dużych
• produkt ten posiada bardzo
wytrzymałą baterię litowo-jonową
• dwa wbudowane głośniki umożliwiają
odtwarzanie muzyki oraz gwarantują
wzmocnienie głosu
• cztery efekty specjalne zapewniają
niesamowite wrażenia słuchowe
• mikrofon można połączyć przez
Bluetooth z telefonem, co umożliwia
nagrywanie głosu
• może łączyć się ze smartfonami,
tabletami lub telewizorami SMART,
z systemem operacyjnym Android
oraz IOS

Gitara

Malis
1 szt.

SUPERCENA

5999

Mikrofon

różne kolory

Malis
1 szt.

SUPERCENA

4499

• gitara to idealna propozycja dla najmłodszych
muzykantów
• instrument ma 4 struny z możliwością
naciągnięcia ich, dzięki czemu efekt dźwięku jest
zbliżony do dźwięków gitary klasycznej
• do zestawu dołączone jest plastikowe piórko
(kostka) do grania
• to wspaniały instrument dla początkujących
muzyków, który przyniesie wiele radości całej
rodzinie

Organy elektroniczne

Malis
1 opak.

SUPERCENA

6999
• wyposażone w jeden głośnik
• pomagają rozwijać umiejętności muzyczne
i poczucie rytmu
• pozwalają rozbudzić pasję malucha do muzyki
• instrument posiada 37 klawiszy podstawowych,
które urozmaicają zabawę dziecka

4

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket

Robot tańczący
na baterie

Malis
1 opak.

SUPERCENA

6999
• tańczący i śpiewający robot to świetna
zabawka interaktywna dla każdego dziecka
• robot posiada wiele rożnych funkcji, które
sprawiają, że zabawa trwa bez końca
• ciekawa zabawka dla każdego malucha
zainteresowanego robotyką
• robot jest sterowany pilotem

Mikroskop
z akcesoriami

Malis
1 opak.

SUPERCENA

4999

• edukacyjny zestaw z akcesoriami dla młodego
naukowca wprowadzi dziecko we wspaniały świat
mikrobiologii, nauki i przyrody
• dzięki obrotowej głowicy mikroskop posiada trzy
rodzaje powiększenia: 100x/400x/1200x
• źródło światła zapewnia lampka umieszczona
na dole urządzenia: sprawi, że preparat będzie
odpowiednio doświetlony
• dzięki śrubie umieszczonej na statywie można
regulować wysokość, na której znajduje się preparat
• dołączone do zestawu pojemniki umożliwiają
zbieranie materiału do badań w terenie
• w zestawie: mikroskop, pęseta, 1 gotowy preparat na
szkiełku, 4 szkiełka do przygotowania preparatów,
2 probówki, pudełeczko

Zestaw Mały Doktor
Malis
1 opak.

SUPERCENA

8999
• zabawa w lekarza lub dentystę to
świetny sposób, aby dziecko oswoiło się
z narzędziami i pozbyło się lęku przed wizytą
u doktora lub dentysty
• kolorowe akcesoria medyczne zostały
wykonane z drewna, identyfikator lekarza
jest plastikowy, a znajdujący się w zestawie
stetoskop wykonany został z metalu i gumy
• całość zapakowana jest w czerwoną,
poręczną apteczkę z uchwytem
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Blaszane garnki
na stojaku

Malis
1 opak.

SUPERCENA

69

99

• zestaw doskonale sprawdzi się
podczas zabawy w gotowanie
• zabawa rozwija u dziecka
wyobraźnię oraz zdolności
manualne, a także sprawia mu
ogromną frajdę i radość
• zestaw wykonany jest ze stali
nierdzewnej i doskonale imituje
prawdziwe garnki kuchenne

Kosmetyczny zestaw
piękności torebka

Malis
1 opak.

SUPERCENA

3999
• kosmetyczka z wygodnymi
rączkami, zapinana na zamek
• świetnie sprawdzi się podczas
zabawy z koleżankami
w kosmetyczkę lub fryzjerkę
• dzięki zapakowaniu zestawu
w torebeczkę Twoje dziecko może
zawsze zabrać go ze sobą
• suszarka suszy włosy bardzo
delikatnym strumieniem powietrza

Zestaw do ozdabiania
paznokci
Malis
1 opak.

SUPERCENA

4999
6

• prezentowany zestaw do malowania
i dekorowania paznokci zawiera
wszystko, co niezbędne, żeby je
ozdobić
• zestaw pozwoli rozwinąć zdolności
manualne dziecka oraz pobudzić jego
kreatywność
• dodatkowo pomoże wyćwiczyć
cierpliwość
• kolorowe pisaki dołączone do zestawu
zawierają w sobie pędzelek z farbą
oraz mały rysownik do zdobienia

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket

Zestaw do tworzenia
bransoletek
i naszyjników

Malis
1 opak.

SUPERCENA

2999

• zestaw jest bogaty w elementy
o różnych modnych wzorach
oraz kształtach
• z koralików możesz zrobić
naszyjnik, bransoletkę lub
zawieszkę
• dziewczynka, która lubi
manualne zajęcia, będzie
zachwycona takim zestawem

Warzywa i owoce
do krojenia

Malis
1 opak.

SUPERCENA

3999
• zestaw warzyw i owoców do
krojenia to pomysł na zabawę dla
dzieci lubiących pomagać w kuchni
• w zestawie znajduje się wiele
różnorodnych produktów
spożywczych wykonanych
z plastiku
• wszystkie produkty łączone
są na rzepy, a dołączone do
zabawki opakowanie sprawia, że
przechowywanie poszczególnych
elementów jest łatwe

Kasa z panelem
Fast Food
Malis
1 opak.

SUPERCENA

9999

• posiada cyfrowy wyświetlacz LCD
• sama kasa działa jak prawdziwy kalkulator
• posiada dotykowy panel, na którym znajdują się
produkty
• po wciśnięciu któregoś z produktów na
wyświetlaczu pojawi się cena
• ceny produktów można do siebie dodawać
• w zestawie: kasa, koszyk, produkty, karta kredytowa,
plastikowe monety, banknoty o różnym nominale
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• jednorożec lub piesek w torebce będzie
przyjacielem każdego dziecka
• zabawka jest wykonana z niezwykle
miękkiego, kolorowego materiału, dzięki
czemu świetnie sprawdzi się w roli
przytulanki
• dołączona torebka zszyta z różnych
materiałów i kolorów zaciekawi malucha

Pluszowy Jednorożec
lub Pluszowy Piesek
1 opak.

SUPERCENA

7999

Telefon dziecięcy

różne kolory
1 opak.

SUPERCENA

2999
• kolorowa zabawka, która wygląda
jak prawdziwy telefon komórkowy
• bardzo realistyczny wygląd
i sposób zabawy sprawiają, że jest
idealna dla maluszka
• telefonik posiada 10 przycisków
i każdy odpowiada za inną funkcję
• każda interakcja dziecka wywołuje
reakcję urządzenia: odpowiada ono
dźwiękami oraz melodyjkami

8

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket

Bobas w kolorowych
śpioszkach
1 szt.

SUPERCENA

2499

Pianinko
dla malucha
Słonik
1 opak.

SUPERCENA

6999

• interaktywne pianinko to
wielofunkcyjna zabawka dla
najmłodszych pociech
• zabawka posiada kolorowe przyciski,
koraliki, elementy do zabawy
• piękne, żywe kolory stymulują wzrok
dziecka i zachęcają do zabawy
• wesołe melodyjki, które rozwijają
u dziecka zainteresowanie muzyką,
jednocześnie uczą odróżniania
melodii i dźwięków już od pierwszych
miesięcy życia dziecka

• lalka wykonana z dbałością o szczegóły
• idealna do przytulania
• świetny pomysł na prezent i wspaniała
zabawka, którą dziecko może zabierać
ze sobą wszędzie

Klocki
konstrukcyjne
8w1
1 opak. – 100 elementów

SUPERCENA

7999

Wiatraczek
do kąpieli
1 opak.

SUPERCENA

4499

• możliwość zbudowania 8 różnych
pojazdów (1 jednocześnie)
• plastikowe klocki konstrukcyjne
to idealna propozycja dla każdego
małego majsterkowicza czy technika
• zabawa klockami do samodzielnego
montażu rozwija wyobraźnię
przestrzenną, umiejętność
planowania i zdolności motoryczne
• modele są łatwe w budowie, stabilne,
a demontaż nie sprawi większych
trudności

• wesoła zabawka przeznaczona do
zabawy podczas kąpieli bądź też na
basenie
• posiada gumowe przyssawki,
które ułatwiają przyczepienie jej
w wygodnym dla malucha miejscu
• wodę do zabawki wlewamy od góry,
wówczas wędruje ona w środku,
a następnie wylatuje otworami,
tworząc fontannę czy wodospad
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Kręgle w koszyku
Bagiński

1 opak.

SUPERCENA

2999

• kręgle to niewątpliwie jedna z najlepszych
zabaw zręcznościowych dla dzieci
• zestaw składa się 8 różnokolorowych kręgli
o wysokości 26,5 cm, kuli oraz koszyka,
który ułatwia przechowywanie
• dzięki przyjaznej kolorystyce kręgle
zachęcają dzieci do aktywnego spędzania
czasu i zabawy

Wywrotka Baguś
z klockami
Bagiński

1 opak.

SUPERCENA

3499
• charakteryzuje się szeroką gamą
kolorów, nowoczesnym wyglądem
przez co zachęca do zabawy.
• w zestawie: wywrotka z 36 klockami

Klocki konstrukcyjne
różne rodzaje

Bagiński

1 opak.

SUPERCENA

5999

• można je dowolnie składać i rozkładać,
a także rozbudowywać z innymi zestawami
• kolorowe i wyraziste, sprawiają, że
przyciągają uwagę każdego dziecka
• nie zawierają małych elementów, dlatego
mogą bawić się nimi już najmłodsze dzieci

10

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket

Elektroniczna gra
Państwa Miasta
Epee

1 opak.

SUPERCENA

9999
• wybierz kartę kategorii i połóż ją
na elektronicznej platformie
• bądź czujny, teraz urządzenie wylosuje literkę,
a Ty będziesz musiał wymyślić odpowiedni
wyraz, nim zrobią to Twoi przeciwnicy
• zawartość opakowania: 1 elektroniczna
platforma, 30 kart kategorii, zasady gry

Zestaw startowy Klik
Trix
Epee

1 opak.

SUPERCENA

4599
• Klik Trix to mnóstwo elementów, które można
ze sobą łączyć, tworząc z nich widowiskowe
aranżacje
• to zabawa na zasadzie reakcji łańcuchowej /
efektu domina
• zawartość opakowania: 16 dwuczęściowych
klikerów, 3 piłki, 1 wyrzutnia, 18 gumek,
1 przyrząd do nakładania gumek

Zestaw tematyczny
Biżubiżu
Epee

1 opak.

SUPERCENA

9999
• dzięki wygodnej latarce stworzysz swoje
ozdoby, gdziekolwiek zechcesz
• żel pod wpływem światła latarki wysycha od
3 do 5 minut
• zawartość opakowania: Magiczna Latarka,
Magiczny Żel, forma do tworzenia ozdób,
bransoletka, woreczek z ogniwkami, 2 bazy
spinek do włosów, 2 bazy zawieszek,
2 kwadratowe taśmy do zawieszek, 4 rodzaje
dekoracji, patyczek
• dostępne zestawy: Kosmos, Jednorożec
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Gra 5 sekund
Harry Potter

Trefl

1 opak.

SUPERCENA

7499

Gra planszowa
Grzybobranie

• 5 Sekund Harry Potter to zupełnie nowa gra
z serii 5 Sekund, osadzona w magicznym
świecie czarodziejów
• podczas gry emocje sięgają zenitu
• należy odpowiedzieć na pytanie, zanim
czasomierz odmierzy czas, jest tylko na to
5 sekund
• w zestawie: 204 karty z pytaniami (408
pytań, 2 karty na pytania własne, 5 kart
„Zaklęcie rozbrajające”, 5 kart „Transmutacja”,
5 pionków do gry, 5 podstawek pod pionki,
plansza do gry, czasomierz – klepsydra,
pudełko na karty, instrukcja

Trefl

1 opak.

SUPERCENA

3999

• bestsellerowa gra planszowa dla całej rodziny
• w zestawie: duża, przestrzenna plansza, grzybki
w trzech kolorach stabilnie montowane na planszy,
koszyczki w 4 kolorach do zbierania grzybków,
kostka, instrukcja

SUPERCENA Puzzle

21

99

różne wzory

Trefl

• po ułożeniu powstanie
obrazek o wymiarach
683 x 480 mm
• produkt został
wykonany z wysokiej
jakości materiałów,
z zastosowaniem
specjalnego
kalandrowanego
papieru odbijającego
światło, co ułatwia
układanie

1 opak. – 1000 elementów

Puzzle 4 w 1
Trefl

1 opak.

• cztery układanki z ulubionymi bohaterami
• wielkość puzzli dostosowana jest do
możliwości manualnych małych dzieci

12

SUPERCENA

2199

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket

Vtech Pierwszy
Słownik
Przedszkolaka
Trefl

1 opak.

SUPERCENA

11999
• wyjątkowy Słownik dla ciekawych świata
• nauka ponad 100 różnych słów w dwóch
językach: polskim i angielskim
• w świat zabawy i nauki zapraszają zwierzaki:
Małpka, Lwiątko oraz Żółwik
• 12 specjalnie zaprojektowanych,
laminowanych stron, które uczą słów
w różnych dziedzinach: Zwierzęta domowe,
Dzikie zwierzęta, Przeciwieństwa, Jedzenie,
Ubrania, Ciało, Na dworze, Pojazdy, Czynności
i zabawy, Kolory, Czas posiłku, Owoce
• na każdej stronie znajdują się kolorowe
obrazki, których naciśnięcie powoduje
uruchomienie dźwięków

Vtech Pierwszy
Sprytny Padzik
Trefl

1 opak.

SUPERCENA

8999
• odkrywaj i poznawaj litery, liczby i kolory
w towarzystwie uroczych zwierzątek: tygrysa,
słonia, papugi, małpy, kota, wiewiórki i psa
• wszystkie elementy, którymi można poruszać,
stymulują i rozwijają koordynację ręka–oko
i zdolności motoryczne
• 6 przycisków ze zwierzątkami, dzięki którym
poznasz: alfabet, liczby, rymowanki, a nawet
nazwy zwierząt w języku polskim i angielskim
• zabawka posiada również 4 przyciski kształty,
przycisk nutka do odtwarzania żywiołowych
piosenek, a także przycisk głośność, który
uczy rozpoznawania poziomów głośności

Vtech Edukacyjna
Hula Kula
Trefl

1 opak.

SUPERCENA

9999
• edukacyjna Hula Kula jest stworzona z myślą
o dzieciach, które zaczynają stawiać pierwsze
kroki i badać otaczający je świat
• naciskanie przycisków pozwala usłyszeć różne
melodie i piosenki, a także zapoznaje dziecko
z podstawowymi kształtami i kolorami
• naciskając przyciski ze zwierzątkami, można
usłyszeć charakterystyczne dla nich dźwięki
• kula jest wyposażona w mechanizm,
który samoczynnie wprowadza ją w ruch,
zachęcając dziecko do podążania za nią
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SUPERCENA

1299

Figurka ceramiczna
Mikołaj

wymiary: 6,7 x 4,7 x 10,5 cm

Em & Em
1 szt.

SUPERCENA
SUPERCENA

2999

1999

Kominek ceramiczny

wymiary: 8,5 x 8,5 x 10,5 cm

Figurka ceramiczna
choinka
wymiary: 8,5 x 7 x 15 cm
1 szt.

14

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket

1 szt.

Dekoracja choinka

wymiary: 27,5 x 15 x 5,5 cm

Em & Em

1 szt.

SUPERCENA

2499
Kula śnieżna
JAWI
1 szt.

SUPERCENA

1199

Świecznik szklany
wysokość: 9 cm

Em & Em

1 szt.

SUPERCENA

7 99

Ozdoba tekstylna
Mikołaj
Em & Em

1 szt.

SUPERCENA

1999

Bombka imienna

JAWI
1 szt.

SUPERCENA

1499
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SUPERCENA

9

99

Gałązka dekoracyjna
różne rodzaje

Em & Em
1 szt.

Naklejki żelowe LED

JAWI

1 opak.

SUPERCENA

999

Śnieg w sprayu
Em & Em

1 szt.

SUPERCENA

699

Poisencja w doniczce

Wianek dekoracyjny

Em & Em

Em & Em

wysokość: 24 cm
1 szt.

SUPERCENA

1999

16

wymiary: 30 x 8 cm
1 szt.

SUPERCENA

6999

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket

Lampki LED
wewnętrzne
lub zewnętrzne

dostępne kolory: ciepły biały,
multikolor

Cortina

1 szt.

SUPERCENA

3999

SUPERCENA

2999

Bombki na choinkę
4 cm
Em & Em

1 opak. – 16 szt.

Zawieszki na choinkę
Śnieżynki
Em & Em

Bombki cukierki

1 opak. – 10 szt.

wymiary: 10 x 3,6 cm

SUPERCENA

Em & Em

999

1 opak. – 5 szt.

SUPERCENA

1499

Czubek na choinkę
z brokatem

Stojak choinkowy

Em & Em

1 szt.

SUPERCENA

999

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA

Form Plastic

1 szt.

SUPERCENA

3999

17

Znicz Kapliczka

wysokość: 38 cm
czas palenia: do 70 h
1 szt.

SUPERCENA

2999
Znicz Glass*

wysokość: 31 cm
bez wkładu
1 szt.

SUPERCENA

2999

Znicz Choinka*

wysokość: 29 cm
czas palenia: do 30 h
1 szt.

SUPERCENA

1499

Znicz Choinka*

wysokość: 24 cm
czas palenia: do 23 h
1 szt.

18

SUPERCENA

999

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket
*DOSTĘPNE OD 16.11.2022

Latarenka LED
z 3 świecami i zimową
dekoracją

wysokość: 31 cm
1 szt.

SUPERCENA

49

99

Świeca LED

wysokość: 11,5 cm
kolory: biały, czerwony,
czarny
1 szt.

SUPERCENA

1299

Choinka LED
zmieniająca kolor
wysokość: 17 cm

1 szt.

SUPERCENA

799

SUPERCENA

19

99

Gwiazda LED
średnica: 40 cm
1 szt.

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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SUPERCENA Papier do pakowania

3

49

Zestaw do pakowania
prezentów

wymiary: 200 x 70 cm

Paw
1 szt.

Torba prezentowa

różne wzory
wymiary: 30 x 12 x 41,5 cm

Paw

1 szt.

MTM

SUPERCENA

499

1 opak.

SUPERCENA

399

Torebka prezentowa

różne wzory
wymiary: 17,8 x 22,9 x 9,8 cm

Canpol
1 szt.

SUPERCENA

2

99

20

prezentów

Torba świąteczna

wymiary: 34 x 34 x 22 cm

Gam
1 szt.

SUPERCENA

399

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket

Serwetki

różne wzory
wymiary: 33 x 33 cm

Paw

1 opak. – 20 szt.

SUPERCENA

599

SUPERCENA

699

Olejek zapachowy
pojemność: 10 ml

Em & Em

Karnet świąteczny
MTM

1 opak. – 5 lub 6 szt.

SUPERCENA

599

1 szt.

SUPERCENA Wstążka dekoracyjna

9

99

wymiary: 6 x 270 cm

Em & Em
1 szt.

Świeca zapachowa
Em & Em

1 szt.

SUPERCENA

699

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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Czapka
z diodami LED*
JAWI
1 szt.

SUPERCENA

3999
SUPERCENA Poszewka dekoracyjna

14

99

wymiary: 40 x 40 cm lub 45 x 45 cm

Em & Em
1 szt.

Skarpeta świąteczna

różne wzory

JAWI
1 szt.

SUPERCENA

999

Kubek
z nausznikami
różne wzory

JAWI
1 szt.

SUPERCENA

3999

22

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket
*DOSTĘPNA OD 23.11.2022

SUPERCENA

39

99

Kubek filiżanka
z łyżeczką
pojemność: 380 ml

JAWI
1 opak.

Krawat dekoracyjny

JAWI

Brelok

różne rodzaje

JAWI
1 szt.

SUPERCENA

999

1 szt.

SUPERCENA

1299

Okulary

różne rodzaje

JAWI
1 szt.

SUPERCENA

999

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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Tortownica
nieprzywieralna Ideal
średnica: 26 cm

Galicja
1 szt.

SUPERCENA

3299

SUPERCENA

24

99

Zestaw Gosia

Politan

1 opak.

SUPERCENA

1199

Blacha
nieprzywieralna Ideal
wymiary: 39,5 x 23,5 x 6 cm

Galicja
1 szt.

zestaw zawiera:
• folię do żywności 20 m,
• folię aluminiową
z tłoczeniem 10 m
• papier do pieczenia 6 m

Forma
do pieczenia
średnica: 18 cm

Dajar

1 szt.

SUPERCENA

26

99

24

SUPERCENA Wykrawacz

1

59

do ciastek

Fackelmann
1 szt.

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket

Naczynie żaroodporne
z podgrzewaczem

pojemność: 4,5 l

Dajar

1 szt.

SUPERCENA

7999
Keksówka
28 cm

Dajar

1 szt.

SUPERCENA

2499

Brytfanna owalna

wymiary: 32 x 20 cm

Dajar

1 szt.

SUPERCENA

3999
Blacha
nieprzywieralna Ideal

wymiary: 27,5 x 22,5 x 6 cm

Galicja
1 szt.

SUPERCENA

2299

SUPERCENA

4499

Tortownica
nieprzywieralna
kwadratowa Ideal
wymiary: 24 x 24 cm

Galicja
1 szt.

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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Miska Alma

pojemność: 2,4 l

Domex

1 szt.

SUPERCENA

799

Przesiewacz
nierdzewny
Domex

1 szt.

SUPERCENA

1799

Dekorator do ciast

9 końcówek

Domex

1 opak.

SUPERCENA

999

Pojemnik na ciasto
Montana

wymiary: 45 x 30 x 10 cm

Domex

1 szt.

SUPERCENA

2999
26

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket

Pojemnik
do miksowania
z pokrywą

Pojemnik na ciasto
tortownica

Domex

Domex

pojemność: 2,2 l
1 szt.

SUPERCENA

1999

średnica: 30 cm
1 szt.

SUPERCENA

2499

Foremki do muffinek
12 cm

Domex

1 opak. – 50 szt.

SUPERCENA

699

Łopatka Daga

długość: 19 cm

Domex

1 szt.

SUPERCENA

399

Dozownik
transparentny

pojemność: 1 l

Domex

1 szt.

SUPERCENA

999

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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1

2

3

5
6

4

7

8

1 Mlecznik, pojemność: 230 ml, 1 szt. 16,99; 2 Sosjerka, pojemność: 275 ml, 1 szt. 29,99;
3 Cukiernica z pokrywką, pojemność: 200 ml, 1 szt. 16,99; 4 Talerz owalny Invitation,
wymiary: 33 x 25,5 cm, 1 szt. 16,99; 5 Komplet łyżeczek do herbaty, 1 opak. – 6 szt. 26,99;
6 Półmisek ryba, wymiary: 26 x 21 cm, 1 szt. 11,99; 7 Salaterka łódka, 26 cm, 1 szt. 19,99;
8 Komplet kieliszków do wina lub szampana, pojemność: 140 ml lub 250 ml, 1 opak. – 6 szt. 34,99

28
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9

12

10

11

13
14

15

9 Maselnica, wymiary: 17 x 10 cm, 1 szt. 16,99; 10 Patera na nóżce, średnica: 26,4 cm, 1 szt. 49,99;
11 Komplet widelczyków do ciasta, 1 opak. – 6 szt. 26,99; 12 Komplet obiadowy Vidiris, 1 kpl. –
19 elementów: 6 x talerz obiadowy 25 cm, 6 x talerz głęboki 21,5 cm, 6 x talerz deserowy 19,5 cm,
1 x salaterka 24 cm 99,99; 13 Komplet szklanek niskich, pojemność: 325 ml, 1 opak. – 6 szt. 26,99;

14 Komplet szklanek wysokich, pojemność: 325 ml, 1 opak. – 6 szt. 26,99; 15 Bulionówka,
pojemność: 350 ml, 1 szt. 11,99
POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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PRODUKTY
VAVIO

50

%

TANIEJ

FUNKCJONALNOŚĆ

Odkuwane aluminium
zapewnia trwałość,
a dno indukcyjne –
szybką i równomierną
dystrybucję ciepła.

UCHWYTY

Antypoślizgowe uchwyty
pokryte powłoką
Soft Touch.

JAK I KIEDY ZBIERAĆ ZNACZKI?

POWŁOKA

Nieprzywierająca
powłoka Durit® Granitec
inspirowana jest
wyglądem i fakturą
naturalnego kamienia.

Czterowarstwowa,
nieprzywierająca
powłoka oparta na
unikatowej technologii
DURIT®. Łatwa
w czyszczeniu, wysoce
odporna na zarysowania i
ścieranie, co wpływa
na żywotność produktu.

DO WSZYSTKICH RODZAJÓW KUCHENEK

W terminie od 9.11.2022 r. do 24.01.2023 r.,
spełniając poniższe warunki, otrzymasz:
Jeden znaczek za każde wydane 40 zł*.
 odatkowe znaczki za zakup specjalnie oznaczonych produktów
D
(we wskazanej dla nich ilości lub wadze i przy zakupach za min. 40 zł*).
 eden dodatkowy znaczek za każde użycie POLOkarty lub e-POLOkarty
J
(przy zakupach za min. 40 zł *).
Zbierając wirtualne znaczki, przy zakupach skanuj swoją e-POLOkartę w aplikacji.
Zbierz 8, 10 lub 12 znaczków i kup wybrany produkt VAVIO STONE DESIGN 50% TANIEJ.
*Z udziału w akcji wyłączone są: napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wyroby tytoniowe, doładowania telefonów,
opłacanie rachunków oraz preparaty do początkowego karmienia niemowląt.
Regulamin akcji w sklepach i na www.polomarket.pl
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CENA Z 8 ZNACZKAMI

79

99

PATELNIA

CENA Z 12 ZNACZKAMI

159

VAVIO STONE DESIGN
1 SZT.

50% RABATU
CENA
REGULARNA

99

GARNEK WYSOKI
VAVIO STONE DESIGN
1 OPAK.

50% RABATU

159 98 ø 24 cm

CENA
REGULARNA

319 98

ø 24 cm | 6,3 L

CENA Z 12 ZNACZKAMI

129

99

GARNEK WYSOKI

CENA Z 10 ZNACZKAMI

99

VAVIO STONE DESIGN
1 OPAK.

50% RABATU

CENA
REGULARNA

259 98 ø 20 cm | 3,5 L

CENA Z 8 ZNACZKAMI

69

99

PATELNIA

CENA
REGULARNA

VAVIO STONE DESIGN
1 SZT.

199 98 ø 28 cm

129

1 SZT.

WOK

50% RABATU

CENA Z 12 ZNACZKAMI

VAVIO STONE DESIGN

50% RABATU
CENA
REGULARNA

99

99

GARNEK
VAVIO STONE DESIGN
1 OPAK.

50% RABATU

139 98 ø 20 cm

CENA
REGULARNA

259 98

ø 24 cm | 4,1 L

CENA Z 12 ZNACZKAMI

159

99

50% RABATU

CENA
REGULARNA

319

98

CENA Z 10 ZNACZKAMI

99

99

50% RABATU
CENA
REGULARNA

GARNEK

CENA Z 10 ZNACZKAMI

89

VAVIO STONE DESIGN
1 OPAK.

ø 28 cm | 6,7 L

99

50% RABATU
CENA
REGULARNA

179

98

CENA Z 10 ZNACZKAMI

99

PATELNIA GRILLOWA
VAVIO STONE DESIGN
1 SZT.

99

PATELNIA
NALEŚNIKOWA
VAVIO STONE DESIGN
1 SZT.

ø 26 cm

GARNEK
VAVIO STONE DESIGN
1 OPAK.

50% RABATU

199 98 ø 26 cm

CENA
REGULARNA

199 98

ø 20 cm | 2,2 L

CENA Z 10 ZNACZKAMI

89 99

50% RABATU
CENA
REGULARNA

179 98

RONDEL
VAVIO STONE DESIGN
1 OPAK.

ø 16 cm | 1,2 L

CENA Z 10 ZNACZKAMI

119 99

PATELNIA Z POKRYWKĄ
VAVIO STONE DESIGN
1 OPAK.

50% RABATU
CENA
REGULARNA

239 98 ø 28 cm
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Kubek Vavio

różne wzory
pojemność: 340 ml
1 szt.

SUPERCENA

1199

Wydawca: POLOmarket Sp. z o.o. Niniejszy katalog stanowi materiał reklamowy marek produktów Dostawców Sieci POLOmarket, znajdujących się w ofercie Sieci POLOmarket. Wszelkie treści
niniejszego materiału reklamowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani zachęty do nabycia produktu w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Sieć POLOmarket zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży poszczególnych towarów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Wygląd towaru może odbiegać od rzeczywistości.
Sieć POLOmarket prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie w ilościach detalicznych. Niektóre produkty z katalogu dostępne są w wybranych sklepach (listy sklepów na www.polomarket.pl). Aktualne
gazetki, adresy, godziny otwarcia sklepów dostępne są na stronie www.polomarket.pl. Czekamy na Państwa opinie: infolinia.klient@polomarket.pl, naszeprodukty@polskiesupermarkety.pl, 801-162-160.
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polski supermarket

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

