KATALOG
polski supermarket

Czas na pełnię
wielkanocnych inspiracji!

Oferta dostępna w wybranych sklepach od 16.03 do 19.04.2022 r.
lub do wyczerpania zapasów. Lista sklepów na www.polomarket.pl

Koparka na gąsienicach
Malis
1 opak.

SUPERCENA

3999
• wydaje odgłosy pracy prawdziwej
koparki i świecą się jej światełka
• ramieniem koparki można ręcznie
sterować poruszając dźwignią
• górę koparki można obracać
o 360 stopni
• wykonana w skali 1:18
• wymiary: 13 x 10 x 20 cm
• zasilanie: 3 x LR44 (w zestawie)

Samochód wyścigowy
zdalnie sterowany
Malis
1 opak.

SUPERCENA

5999
• pojazd sprawnie i szybko
porusza się w cztery strony
• posiada napęd na tylne koła
• podczas jazdy świecą się
światła, jak w prawdziwym aucie
• model został wykonany
z wytrzymałego plastiku,
dzięki czemu jest odporny
na uderzenia
• wymiary: 19,5 x 8 x 4,5 cm
• zasilanie – pilot: 2 x AA (brak
w zestawie), auto – akumulatorki
3 x AA 1,2 V (w zestawie
z ładowarką USB)

Ambulans
pogotowie
Malis
1 szt.

SUPERCENA

1299

2

• samochodzik z napędem na tylne koła
• dzięki niewielkim rozmiarom łatwo go zmieścić
w tornistrze czy plecaku
• niepowtarzalna zabawa dla dzieci rozwijająca
wyobraźnię, zdolności manualne oraz koordynację
ruchową
• wymiary: 10 x 6,5 x 6,5 cm

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

Robot tańczący
na baterie
Malis

Wiertarka na baterie
Malis

SUPERCENA

3999

1 opak.

1 opak.

49

SUPERCENA

99

• porusza rękami, nogami, obraca się i chodzi
• jego światełka świecą różnymi kolorami
• na nogach zamontowane są kółeczka, które
umożliwiają łatwe poruszanie się
• robot wykonuje obrót o 360 stopni i porusza
się w rytm muzyki
• wymiary: 21 x 16 x 7 cm
• zasilanie: 3 x AA (brak w zestawie)

• wyjątkowa zabawka dla każdego małego miłośnika
napraw
• wiertarka zasilana dwoma bateriami AA
• po naciśnięciu wiertło kręci się do przodu lub do tyłu,
w zależności od wybranego kierunku
• specjalny przełącznik zmienia obroty z lewych na prawe
• w zestawie: wiertarko-wkrętarka, miarka, 3 wiertła,
2 śruby, 2 nakrętki

Samochód
Welly Nex
Dromader
1 opak.

SUPERCENA

2499

• jest odwzorowaniem
prawdziwego samochodu
• zabawka dla każdego
chłopca – zarówno małego,
jak i dużego
• skala: 1:34 - 1:39
• różne rodzaje
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Laleczka Diana
lub Rozalka
Malis

Piesek na baterie
Malis

1 szt.

SUPERCENA

1 opak.

3499

SUPERCENA

4999

• śliczna laleczka to perfekcyjny
prezent dla każdej dziewczynki
• jej dodatkowym atutem są
długie blond włosy
• potrafi stać, można poruszać
jej rączkami
• wysokość: 30 cm

• świetna zabawka interaktywna
dla małych oraz większych dzieci
• piesek po włączeniu idzie do
przodu lub do tyłu
• potrafi uroczo merdać ogonkiem,
przy cofaniu dodatkowo szczeka
• dostępne kolory: brązowy, biały,
beżowy
• wymiary : 17 x 13 x 16 cm
• zasilanie: 2 baterie AA (brak
w zestawie)

Koń do czesania
ze szczotką
Malis
1 opak.

SUPERCENA

2499
4

• wykonany z przyjemnego w dotyku tworzywa
• posiada długą bujną grzywę oraz ogon do samej ziemi
• długie włosy konika można stylizować na różne
sposoby, tworząc mu ciekawą fryzurę
• dostępne kolory: biały, brązowy
• wymiary: 14,5 x 4,0 x 12,5 cm
• w zestawie: koń, uprząż, siodło, szczotka do czesania

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

Maskotka z głosem
Sun-Day

1 szt.

SUPERCENA

24

99

• wydaje głos po naciśnięciu przycisku
• wysokość: 20 cm

Gumowe klocki
zwierzątka
Malis

1 opak. - 6 szt.

SUPERCENA

4999
• niezwykle miękkie klocki zaciekawią każde dziecko
• dzięki ciekawym kształtom oraz kolorom
doskonale stymulują rozwój koordynacji wzrokowej
i motorycznej dziecka
• w zestawie 6 klocków, które przedstawiają
różne zwierzątka: słonika, krówkę, lwa, byczka,
hipcia i tygryska
• wymiary zwierzątek: 6 x 6,5 x 5 cm

Grzechotki dla malucha
w pudełku Krówka
Malis
1 opak.

SUPERCENA

4499

• uczą nowych kolorów, dźwięków i kształtów
• poprawiają zmysł słuchu i wzroku maluszka,
a także pobudzają jego wyobraźnię
• wykonane są z wysokiej jakości certyfikowanego
plastiku, który jest w pełni bezpiecznym
materiałem dla małego dziecka
• opakowanie w kształcie krówki może służyć jako
schowek na drobiazgi lub jako skarbonka
• w zestawie: 4 gryzaki, 3 grzechotki oraz ozdobne
pudełko w kształcie krówki
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Zestaw kuchenny
Junior Chef
Malis

1 opak. - 12 elementów

SUPERCENA

4999

• doskonale sprawdzi się podczas
zabawy w gotowanie
• cały zestaw wykonany jest ze stali
nierdzewnej i imituje prawdziwe
garnki kuchenne
• w zestawie: garnek wysoki
z pokrywką, garnek niski z pokrywką,
patelnia wysoka, durszlak, chochelka,
łyżka cedzakowa, łyżka do makaronu,
łopatka do smażenia, podkładka pod
garnek, fartuch

Mikser
robot kuchenny
na baterie
Malis
1 opak.

SUPERCENA

49

99

6

• mikser to urządzenie, które musi znaleźć się w każdej kuchni małego pomocnika
• pracy miksera towarzyszy żółte światło, które oznacza, że urządzenie działa
• po naciśnięciu górnego przycisku mieszadełka zaczynają się kręcić
• w zestawie: mikser, miska, 2 mieszadła
• wymiary miksera: 18 x 11,5 x 18,5 cm; średnica miski: 10,5 cm; długość mieszadełek: 6,5 cm
• zasilanie: baterie 2 x AA (brak w zestawie)

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

Make up
w torebce Dream
Fashion
Malis
1 opak.

SUPERCENA

3499
• piękny zestaw do malowania zawiera mnóstwo dodatków, które ucieszą każdą młodą damę
• kosmetyki zostały umieszczone w ciekawym pudełeczku w formie różowej torebki z kokardką
• torebkę można z łatwością rozkładać i składać, dzięki czemu można zabrać ją ze sobą wszędzie
• wszystkie kosmetyki znajdujące się w zestawie są atestowane i bezpieczne dla skóry, są łatwo
zmywalne wodą i nie powodują alergii
• w zestawie: torebka, lusterko, lakier do paznokci, pomadka, pacynka do malowania powiek, pędzelek
do malowania policzków, cienie sypkie, cienie żelowe

Zestaw do pielęgnacji
paznokci Beauty Angel
Malis
1 opak.

SUPERCENA

3999
• wielokolorowy komplet lakierów i błyskotek do paznokci podbije serce wszystkich dziewczynek
• modne kolory i połyskujące naklejki pozwolą na stworzenie manicure, który można usunąć zwykłym
zmywaczem do paznokci
• lakiery dołączone do zestawu wykonane są z nieszkodliwych i nietoksycznych substancji
• pomalowane na wybrany kolor paznokcie można ozdobić wzorkami, naklejkami lub kolorowym brokatem

Zestaw make up
cienie dla dziewczynki
Malis
1 opak.

SUPERCENA

4499

• zestaw dla dziewczynek, dzięki któremu mogą
samodzielnie wykonać swój pierwszy make up
• wszystkie kosmetyki znajdujące się w zestawie
są atestowane i bezpieczne dla skóry, łatwo
zmywalne wodą i nie powodują alergii
• w zestawie: lusterko, 14 cieni sypkich, 8 cieni
żelowych brokatowych, 4 róże do policzków,
pacynka dwustronna, 2 pędzelki
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Krab bąbelkowy
Malis
1 opak.

SUPERCENA

3999

• bąbelkowy krab do kąpieli to zabawka dla małego wielbiciela
pluskania się w wannie
• zestaw zawiera przyssawki, dzięki którym z łatwością zamocujemy
go do płytek łazienkowych, na wannie, brodziku lub innym
wygodnym dla malucha miejscu
• w dolnej części zabawki znajduje się odpinany pojemniczek, który
należy napełnić mieszanką płynu do kąpieli oraz wodą
• po włączeniu zabawka rozbawi każdego malucha niesamowitą
ilością wypuszczanych bąbelków oraz spokojną melodyjką

SUPERCENA

2999

Maszynka do robienia
baniek z płynem
Malis
1 opak.

• rewelacyjna maszynka do robienia baniek mydlanych
• należy wlać płyn bezpośrednio do buzi słonika, a następnie
wcisnąć przycisk
• posiada 8 oczek, przez które wylatują bańki
• wykonana z atestowanych, trwałych materiałów, a jej
konstrukcja pozbawiona jest ostrych elementów
• w zestawie: maszynka w kształcie słonia
oraz buteleczka z płynem
o pojemności 118 ml

Bańki mydlane
Jednorożec
Malis
1 opak.

8

SUPERCENA

2999

• pistolet do robienia baniek mydlanych
w kształcie jednorożca zapewni
mnóstwo radości każdemu dziecku
• podczas wypuszczania baniek gra
melodia, konik rży i świecą skrzydła
• zabawka wykonana jest z atestowanych,
trwałych materiałów
• w zestawie: maszyna w kształcie
pistoletu oraz 2 buteleczki z płynem

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

Taczka z akcesoriami
Malis
1 opak.

SUPERCENA

4999
• świetny wybór dla dzieci lubiących spędzać czas
na świeżym powietrzu
• zestaw nadaje się zarówno do piaskownicy,
jak i na plażę
• dzięki taczce transport wszystkich elementów
będzie łatwy i przyjemny
• wszystkie elementy zostały wykonane z bardzo
wysokiej jakości tworzywa sztucznego
• wymiary: 56 x 25 x 20 cm
• w zestawie: taczka, konewka, łopatka, grabki,
dwie foremki

Wiaderko do piasku
z akcesoriami
Malis

1 opak.

SUPERCENA

1899

• możliwość robienia
babek z piasku za
pomocą foremek
w kształcie morskich
zwierzątek
• komplet wykonany
jest z przyjaznych dla
środowiska materiałów
• w zestawie: wiaderko,
konewka, grabki,
łopatka, łyżka, 3 różne
foremki

Kosiarka na bańki
z płynem
Malis
1 opak.

SUPERCENA

6999

• uczy dziecko, jak dbać o trawnik
• podczas pchania kosiarki usłyszymy
wesołe melodie oraz zobaczymy
bańki mydlane
• rozwija zdolności manualne,
koordynację ruchową oraz sprawność
motoryczną
• wymiary: 27 x 27,5 x 50 cm
• zasilanie: baterie 3 x AA
(brak w zestawie)
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Gra Skoczki
Trefl
1 opak.

SUPERCENA

3999

• emocjonująca gra zręcznościowa dla
całej rodziny
• zadaniem graczy jest trafić do środka
tarczy za pomocą katapulty, omijając
przeszkody

Puzzle 500 elementów
Trefl
1 opak.

SUPERCENA

1899

• najpopularniejsze wzory puzzli zapewniają rozrywkę
na wiele godzin dla całej rodziny
• po ułożeniu powstanie obrazek o wymiarach 48 x 34 cm

Gra planszowa
różne rodzaje
Alexander
1 opak.

SUPERCENA

1699

• dostarczy wiele emocji
młodszym i starszym graczom

10

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

SUPERCENA

8999

Vtech
Przebojowa Zebra
Trefl
1 opak.

• Przebojowa Zebra to miła w dotyku pluszowa zabawka,
która śpiewa
• posiada pstrokate i różnorodne zdobienia na uszach
i łapkach
• łapki zebry wykonane są z szeleszczącego materiału,
który intryguje i bawi dzieci
• posiada podświetlany brzuszek, który po naciśnięciu
odtwarza jedną z 3 rytmicznych piosenek
• piosenki uczą kolorów oraz opowiadają ciekawe historie
o zebrach

Vtech
ABC Smartfonik
Trefl
1 opak.

SUPERCENA

99

99

• ABC Smartfonik zawiera aż osiem
różnych gier edukacyjnych
• uczy alfabetu, cyfr, podstaw liczenia,
a także wzbogaca słownictwo
• śmieszny ptaszek towarzyszy dziecku
w zabawie i zachęca do nauki
• posiada duży ekran, na którym
wyświetlane są wesołe animacje
• zabawka uczy redagowania krótkich
wiadomości tekstowych
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Zestaw kreatywny
Pisanki do kolorowania
Muzyczne Centrum
Dystrybucji

W zestawie: 6 pisanek
z nadrukowanym wzorem oraz
5 flamastrów do kolorowania

1 opak.

SUPERCENA

1699
Jajka dekoracyjne
EM&EM
1 opak. - 8 szt.

SUPERCENA

699
Koszulki
termokurczliwe
na jajka
Muzyczne Centrum
Dystrybucji

1 opak.
SUPERCENA

499

Barwniki do jaj
EM&EM
1 opak.

SUPERCENA

199

12

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

Koszyk wiklinowy
Wnuk
wymiary: 23 x 8 x 25 cm

1 szt.

SUPERCENA

2499
Koszyk wiklinowy
Wnuk
wymiary: 27 x 10 x 24 cm
lub 28 x 10 x 30 cm

1 szt.

SUPERCENA

3999
Koszyczek wiklinowy
Wnuk
wymiary: 17 x 9 x 21 cm
1 szt.

SUPERCENA

19

99

Koszyk bambusowy
EM&EM
wymiary: 21,5 x 11 x 35 cm
1 szt.

SUPERCENA

1699
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Kubek z zającem
Muzyczne Centrum
Dystrybucji
pojemność: 340 ml
1 opak.

SUPERCENA

2999
Stroik wielkanocny
Muzyczne Centrum
Dystrybucji
1 szt.

SUPERCENA

9

99

Zajączek wielkanocny
Muzyczne Centrum
Dystrybucji
wymiary: 9 x 13 cm

Zając ozdobny
Muzyczne Centrum
Dystrybucji
wysokość: 24 cm
1 szt.

SUPERCENA

2499

1 szt.

SUPERCENA

1999

14

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

Świeca LED z ruchomym
płomieniem
EM&EM
wymiary: 5,5 x 10,5 cm

Wstążka dekoracyjna
EM&EM
wymiary: 2,5 x 270 cm

SUPERCENA

699

1 szt.

1 szt.

SUPERCENA

9

99

Świeca Pisanka lub
Kurczak
Wójcik
1 szt.

SUPERCENA

10

99

Serwetki
Paw
wymiary: 33 x 33 cm
1 opak. - 20 szt.

SUPERCENA

549
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Torba
Gam
wymiary: 45 x 40 x 18 cm
lub 38 x 40 x 22 cm
1 szt.

SUPERCENA

499

Torebka prezentowa
Canpol
wymiary: 26,4 x 13,7 x 32,4 cm
1 szt.

SUPERCENA

349

Torebka prezentowa
Paw
wymiary: 20 x 10 x 25 cm
1 szt.

SUPERCENA

299

Papier do pakowania
prezentów
Paw
wymiary: 200 x 70 cm
1 szt.

SUPERCENA

349

16

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

Kwiat sztuczny
różne rodzaje
EM&EM
1 szt.

SUPERCENA

6

99

Znicz Pisanka
Wójcik
czas palenia: 30 h
wysokość: 27 cm
1 szt.

SUPERCENA

7 99

Znicz Kapliczka
Polwax
czas palenia: 70 h
wysokość: 30 cm
1 szt.

SUPERCENA

3499

Dekoracja w doniczce
EM&EM
wysokość: 23 cm
1 szt.

SUPERCENA

1999
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Imbryk Cortina
Florentyna
pojemność: 950 ml
1 szt.

SUPERCENA

4499

Komplet obiadowy
Valencia
Dajar
18 elementów
1 ZESTAW

SUPERCENA

12999
W zestawie:
• 6 x talerz obiadowy 25 cm
• 6 x talerz głęboki 20 cm
• 6 x talerz deserowy 19 cm

18

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

Patera na nóżce
z kloszem
Dajar
średnica: 32 cm
1 OPAK.

SUPERCENA

6999
Komplet szklanek
niskich
Dajar
pojemność: 325 ml
1 OPAK. - 6 SZT.

SUPERCENA

2499

Komplet szklanek
wysokich
Dajar
pojemność: 325 ml
1 OPAK. - 6 SZT.

SUPERCENA

2499
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Brytfanna owalna
Smart Cuisine
Dajar
wymiary: 32 x 20 cm
1 szt.

SUPERCENA

3999

Forma do pieczenia
Diwali
Dajar
średnica: 18 cm
1 szt.

SUPERCENA

2999
Brytfanna
owalna
Smart Cuisine
Dajar
wymiary: 29 x 17 cm

1 szt.

SUPERCENA

3499
Forma na tartę
Smart Cuisine
Dajar
średnica: 28 cm

1 szt.

SUPERCENA

29

99

20

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

Keksówka Bake & Enjoy
Dajar
1 szt.

SUPERCENA

2999
Zestaw wielkanocny
Jan Niezbędny
Sarantis
1 opak.

SUPERCENA

• wykonana ze szkła borokrzemowego
• przystosowana do użytku
w piekarnikach elektrycznych,
gazowych, kuchenkach mikrofalowych
• odporna na niskie i wysokie
temperatury: od -40°C do 300°C
• przystosowana do przechowywania
w lodówce lub zamrażarce
• możliwość mycia w zmywarce
• wymiary: 28 x 11,5 cm

1299

Zestaw zawiera:
• folię aluminiową 10 m z tłoczeniem
• rękaw do pieczenia 3 m, szerokość: 35 cm
• folię do żywności Easy 20 m
• papier do wypieków 8 m
• gratis owijki do przygotowania pisanek
wielkanocnych - 4 szt.

Prostokątne naczynie
żaroodporne Essentials
Dajar
pojemność: 4,6 l
1 szt.

SUPERCENA

44

99

Prostokątne naczynie
żaroodporne Essentials
Dajar
pojemność: 7 l
1 szt.

SUPERCENA

59

99

Naczynia żaroodporne Essentials wykonane są ze szkła borokrzemowego o wyjątkowych właściwościach:
• odporne na niskie i wysokie temperatury: od -40°C do 300°C
• przystosowane do używania w piekarnikach elektrycznych, gazowych, kuchenkach mikrofalowych
• przystosowane do przechowywania w lodówce lub zamrażarce
• możliwość mycia w zmywarce
Szkło Pyrex jest używane z powodzeniem od 1915 roku. Wszystkie produkty Pyrex cechują wysoka
trwałość, elegancki design, wyjątkowa odporność, 100% higieniczność, nieskazitelna przezroczystość.
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Forma do babki
z tuleją
Florentyna
średnica: 25 cm
1 szt.

SUPERCENA

2199
Wykrawacze
do ciastek
Florentyna
1 opak. - 4 szt.

SUPERCENA

899

Foremki
do muffinek
silikonowe
Florentyna
1 opak. - 6 szt.

SUPERCENA

1199
Forma nieprzywieralna
do muffinek Ideal
Galicja
wymiary: 36 x 26,5 x 3 cm
1 szt.

22

SUPERCENA

2699

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

Tortownica
nieprzywieralna
Ideal
Galicja
średnica: 26 cm
1 szt.

SUPERCENA

29

99

SUPERCENA

2199

Blacha nieprzywieralna
Ideal
Galicja
wymiary: 39,5 x 23,5 x 6 cm
1 szt.

Blacha
nieprzywieralna
Ideal
Galicja
wymiary: 30 x 11 x 7 cm
1 szt.

SUPERCENA

1599

Tortownica
nieprzywieralna Ideal
Galicja
wymiary: 24 x 24 cm

1 szt.

SUPERCENA

3999
POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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Miska z miarką*
Domex
pojemność: 5 l

1 szt.

SUPERCENA

1199
Pojemnik
do blendowania*
Domex
pojemność: 1,5 l
1 szt.

SUPERCENA

Pojemnik
do miksowania*
Domex
pojemność: 2,2 l

1299

1 szt.

SUPERCENA

1699

Łopatka*
Domex
długość: 19 cm

1 szt.

SUPERCENA

3

49

24

Pojemnik
na artykuły sypkie*
Domex
pojemność: 1 l
1 szt.

SUPERCENA

999

Dozownik
transparentny*
Domex
pojemność: 1 l
1 szt.

SUPERCENA

999

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket
*DOSTĘPNE OD 21.03.2022

SUPERCENA Pojemnik na ciasto

2499

Domex
wymiary: 45 x 31 x 10 cm
lub 36 x 36 x 10 cm
1 szt.

Pojemnik tortownica
Domex
średnica: 30 cm
1 szt.

SUPERCENA

2499
POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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ZBIERAJ ZNACZKI I KUPUJ PRODUKTY
VAVIO 50% TANIEJ
Akcja trwa od 16.03 do 24.05.2022 lub do wyczerpania zapasów.
Regulamin akcji w sklepach i na www.polomarket.pl

SOFT TOUCH
Silikonowa powłoka soft touch ogranicza
nagrzewanie się rączek. Jest antypoślizgowa.

FUNKCJONALNOŚĆ
Odlewane lub odkuwane aluminium zapewnia
trwałość, a dno indukcyjne szybką i równomierną
dystrybucję ciepła.

MEGASTONE
Nieprzywierająca powłoka Megastone Dyflon
inspirowana jest wyglądem i fakturą naturalnego
kamienia.

50%
TANIEJ

WYJĄTKOWA KOLEKCJA
26

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

CENA Z 8 ZNACZKAMI

49

99

PATELNIA
VAVIO
1 SZT.

50% RABATU
CENA
REGULARNA

99 98

CENA Z 8 ZNACZKAMI

59

99

PATELNIA
VAVIO
1 SZT.

50% RABATU

ø 20 cm

CENA
REGULARNA

119 98

ø 24 cm
*

*

*
**
CENA Z 8 ZNACZKAMI

59 99

PATELNIA NALEŚNIKOWA
VAVIO
1 SZT.

50% RABATU
CENA
REGULARNA

119 98

CENA Z 8 ZNACZKAMI

59 99

PATELNIA GRILLOWA
VAVIO

***

1 SZT.

50% RABATU

ø 26 cm

CENA
REGULARNA

119 98

ø 26 cm

* Nie dotyczy czajnika z gwizdkiem
** Nie dotyczy patelni głębokiej z pokrywką oraz brytfanny z pokrywką
*** Nie dotyczy czajnika, patelni głębokiej z pokrywką oraz brytfanny z pokrywką

CENA Z 8 ZNACZKAMI

59

99

RONDEL
VAVIO
1 SZT.

50% RABATU
CENA Z 10 ZNACZKAMI

79

99

PATELNIA Z POKRYWKĄ
VAVIO
1 SZT.

50% RABATU
CENA
REGULARNA

CENA Z 10 ZNACZKAMI

79

99

CENA
REGULARNA

WOK
VAVIO

119 98

1 SZT.

50% RABATU

159 98 ø 28 cm

CENA
REGULARNA

159 98 ø 28 cm
ø 16 cm 1,2 L

CENA Z 8 ZNACZKAMI

CENA Z 8 ZNACZKAMI

49 99

69 99

50% RABATU
CENA
REGULARNA

GARNEK

CENA Z 10 ZNACZKAMI

79 99

VAVIO
1 SZT.

50% RABATU

99 98

CENA
REGULARNA

GARNEK WYSOKI
VAVIO
1 SZT.

50% RABATU

139 98

CENA
REGULARNA

159 98

CZAJNIK Z GWIZDKIEM
VAVIO
1 SZT.

1,7 l

ø 20 cm 2,2 L

CENA Z 10 ZNACZKAMI

99

99

GARNEK WYSOKI
VAVIO
1 SZT.

50% RABATU
CENA
REGULARNA

CENA
REGULARNA

119

50% RABATU
CENA
REGULARNA

GARNEK

CENA Z 10 ZNACZKAMI

99

VAVIO
1 SZT.

PATELNIA GŁĘBOKA
Z POKRYWKĄ
VAVIO
1 SZT.

239 98

159 98

pokrywka

CENA Z 12 ZNACZKAMI

129

99

CENA
REGULARNA

BRYTFANNA Z POKRYWKĄ
VAVIO
1 SZT.

259 98

VAVIO
1 SZT.

199 98

CENA Z 12 ZNACZKAMI

149

99

KOMPLET SZTUĆCÓW
ZAVIO PRESTIGIO
1 OPAK. - 24 ELEMENTY

50% RABATU

pokrywka

CENA
REGULARNA

299 98

ELEGANCKI
I KLASYCZNY

Z ODPOWIETRZNIKIEM

Z ODPOWIETRZNIKIEM

design

I DOZOWNIKIEM
PŁYNÓW

I DOZOWNIKIEM
PŁYNÓW

ø 28 cm 3,8 L

GARNEK

ø 28 cm 6,7 L

50% RABATU

CENA
REGULARNA

99

50% RABATU

ø 24 cm 4,1 L

ø 24 cm 6,3 L

99

79

99

50% RABATU

199 98

CENA Z 12 ZNACZKAMI

CENA Z 10 ZNACZKAMI

ø 20 cm 3,5 L

32 x 21 cm 6 L
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Kurtka
damska

ZaZiZo
rozmiary: S-L
kolory:
czarny, czerwony
1 SZT.

SUPERCENA

129 99
• kurtka damska przejściowa
pikowana
• posiada etui, dzięki czemu nie
zajmuje dużo miejsca
• dopasowana do sylwetki
• kieszenie zapinane na zamek
• rękawy zakończone ściągaczem
• odblaskowe logo
• kaptur
• zamki najwyższej jakości
• materiał: nylon i poliester

Płaszcz damski

ZaZiZo
rozmiary: S-XL
kolory: khaki, czarny
1 SZT.

SUPERCENA

149 99
• płaszcz damski
zimowy pikowany
• 3 kieszenie zapinane
na zamek
• kaptur
• ściągacz w talii
• zamki najwyższej
jakości
• materiał: poliester

28

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

Bezrękawnik

Kurtka męska
z kapturem

ZaZiZo
rozmiary: M-XXL
kolor: czarny
1 SZT.

SUPERCENA

129 99
• kurtka męska przejściowa pikowana
• kieszenie zapinane na zamek
• rękawy i dół zakończone ściągaczem
• kaptur
• posiada etui, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca
• zamki najwyższej jakości
• materiał: poliester

ZaZiZo
rozmiary: S-XL
kolor: granatowy
1 SZT.

SUPERCENA

99 99
• bezrękawnik męski pikowany
• kieszenie zapinane na zamek
• dół zakończony ściągaczem
• stójka
• zamki najwyższej jakości
• materiał: nylon i poliester

Kurtka dziecięca
ZaZiZo
rozmiary:
128, 134, 146, 158
kolory:
czerwony, granatowy
1 SZT.

SUPERCENA

99 99
• kurtka dziecięca przejściowa
pikowana
• odblaskowe logo
• dół i rękawy zakończone
ściągaczem
• kieszenie zapinane na zamek
• kaptur
• zamki najwyższej jakości
• materiał: nylon i poliester
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Kalosze dziecięce

Captain Mike
rozmiary: 25-30
1 PARA

SUPERCENA

69 99

Kalosze dziecięce

Captain Mike
rozmiary: 25-30
1 PARA

SUPERCENA

79 99

Kalosze dziecięce

Captain Mike
rozmiary: 27-30
1 PARA

SUPERCENA

69 99

Kalosze dziecięce

Kraina Pingwina
rozmiary: 24-29
1 PARA

SUPERCENA

54 99
30

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

Kalosze męskie
sztyblety

Captain Mike
rozmiary: 41-45
kolory: czarny,
granatowy
1 PARA

SUPERCENA

119 99

Kalosze damskie

Captain Mike
rozmiary: 36-40
1 PARA

Kalosze
damskie

SUPERCENA

89 99

Captain Mike
rozmiary: 36-41
1 PARA

SUPERCENA

139 99
Kalosze damskie

Captain Mike
rozmiary: 36-40
kolory: żółty, czarny,
czerwony
1 PARA

SUPERCENA

119 99
Kalosze damskie

Captain Mike
rozmiary: 36-40

Kalosze damskie

Captain Mike
rozmiary: 36-40

1 PARA

SUPERCENA

99 99

1 PARA

SUPERCENA

89 99

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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Garnek ze stali
nierdzewnej
Vavio Prestigio
średnica: 24 cm
1 szt.

SUPERCENA

12999

Garnek ze stali
nierdzewnej
Vavio Prestigio
średnica: 20 cm
1 szt.

SUPERCENA

10999

Garnek ze stali
nierdzewnej
Vavio Prestigio
średnica: 16 cm
1 szt.

SUPERCENA

8999
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.

POLOMARKET - NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW

polski supermarket

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

