
ALBO

     

za każde wydane 1000 zł
100 ZŁ RABATU 40 RAT 0%

bez dodatkowych kosztów

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją:

PROMOCJA NA WSZYSTKIE PRODUKTY 9-19.11.2022
Promocja „40 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 15.2022” trwa od 9 do 19.11.2022 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko 
w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 9 do 19.11.2022 r. albo 
do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu, z zastrzeżeniem braku dostępności tej oferty w salonie w Wałbrzychu. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. Ceny podane 
są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej.

Gazetka obowiązuje
9 - 19.11.2022

1. Narożnik FLAT, wymiary: 229 x 87 x 139 cm, pow. spania: 124 x 198 cm, w promocji kolor: szary (tkanina syntetyczna 
typ MALMO NEW 90), cena 

                          
1799  zł 1599 zł, 2. Lustro, szkło/ metal, Ø 40 cm,  cena 

                          
99,90  zł 59,90 zł/szt.,  

Ø 50 cm, cena 
                          

129  zł 79,90 zł/szt., 3. Poszewka SIENNA, 45 x 45 cm, 100% poliester, różne kolory, cena 
                          
28,90  zł  

16,99 zł/szt., 4. Dywan CANNES, 100% polipropylen, różne wzory, 80 x 150 cm, cena 
                          

129  zł 79,90 zł/szt.,  
120 x 170 cm, cena 

                          
199  zł 129 zł/szt., 160 x 230 cm, cena 

                          
379  zł 249 zł/szt.  5. Puf składany, 38 x 38 x 37,5 cm, 

mdf/ tektura/ gąbka/ tkanina, różne kolory, cena 
                          
79,90  zł 49,90 zł/szt. W aranżacji: lamele ścienne PRIM ESPRESSO. 

Sprawdź naszą kolekcję lameli PRIM.
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Promocja „40 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 15.2022” trwa od 9 do 19.11.2022 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. 
Ceny towarów z gazetki obowiązują od 9 do 19.11.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu, z zastrzeżeniem braku dostępności tej oferty w salonie w Wałbrzychu. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami 
obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 9 do 19.11.2022

ALBOza każde wydane 
1000 zł100 ZŁ RABATU 40 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Wersalka EVA, wymiary: 195 x 83 x 86 cm, pow. spania: 110 x 194 cm, w promocji kolor: 
brązowy (tkanina syntetyczna typ ASTON 4), cena 1149 zł 999 zł

Narożnik GRANDE, wymiary: 279 x 76/87 x 223 cm, pow. spania: 123 x 242 cm, w promocji 
kolor: jasnoszary (tkanina syntetyczna typ MALMO NEW 83)/ciemnoszare guziki (tkanina 
syntetyczna typ MALMO NEW 95)/nóżki buk, cena 2799 zł 2399 zł

Kolekcja SALGADO, w promocji kolor: dąb artisan/czarny, 1.komoda 2D4S, wymiary: 165 x 82 x 39,5 cm, cena 759 zł 645 zł, 2. witryna wysoka 2D1W, wymiary: 
95 x 197 x 39,5 cm, cena 999 zł 849 zł, 3. półka wisząca, wymiary: 105,3 x 20 x 21,8 cm, cena 169 zł 143 zł, 4. szafka RTV 2D, wymiary: 165 x 53,3 x 39,5 cm, 
cena 449 zł 381 zł, 5. witryna niska 1D1W, wymiary: 95 x 155,5 x 39,5 cm, cena 779 zł 662 zł, 6. stolik, wymiary: 112,8 x 60 x 53,3 cm, cena 419 zł 356 zł

2

849,-
999,-

4 381,-
449,-
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-15%Kolekcja 
SALGADO

645,-
759,-

1

Sofa VANNES, wymiary: 212 x 74/93 x 103 cm, pow. spania: 142 x 192 cm, w promocji dwa kolory: 
musztardowy (tkanina syntetyczna typ NASERA 01)/nóżki wenge; szary (tkanina syntetyczna typ NASERA 
11)/nóżki wenge, cena 2319 zł 1999 zł

-14%
859,-

999,-Fotel
SCOTT

Fotel SCOTT, wymiary: 73 x 98 x 78 cm, w promocji 
kolor: szary (tkanina syntetyczna typ EVOLUTION 15), 
cena 999  zł 859 zł

-13%
999,-
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Promocja „40 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 15.2022” trwa od 9 do 19.11.2022 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. 
Ceny towarów z gazetki obowiązują od 9 do 19.11.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu, z zastrzeżeniem braku dostępności tej oferty w salonie w Wałbrzychu. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami 
obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 9 do 19.11.2022

ALBOza każde wydane 
1000 zł100 ZŁ RABATU 40 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

34,90/szt.

59,90

39,90/szt.

69,90

Dywan SPAZZIO
60% polipropylen/ 40% poliester, 
różne wzory
80 x 150 cm    149 zł   99,90 zł/szt.
120 x 170 cm  279 zł   179 zł/szt.
160 x 230 cm  479 zł   299 zł/szt.

Wazon
ceramika
11 x 30 cm, 13 x 30 cm
54,90 zł   32,90 zł/szt.

Figurka żyrafa
9 x 31 cm, ceramika
59,90 zł   34,90 zł/szt.

Poszewka ALASKA
45 x 45 cm,  
100% poliester, różne kolory
24,90 zł  16,99 zł/szt.

Lampa sufitowa PARDO 
szkło/ metal,  
cena lampy nie obejmuje żarówek, 
dostawca Agata S.A.
5 x E14 max 40 W, Ø 40 x 29 cm

8 x E14 max 40 W, Ø 55 x 33,5 cm
399 zł  249 zł/szt.

599 zł  349 zł/szt.

Lampa sufitowa ELLI 
5 x G9 max 40 W, 
35 x 35 x 30 cm, 
metal/ szkło,  
cena lampy 
nie obejmuje żarówek, 
dostawca Agata S.A.
649 zł  379 zł/szt.

499 zł  299 zł/szt.

Czerń i złoto nadal w modzie 
Połączenie czarnych dekoracji ze złotymi akcentami 

świetnie wpisuje się w eklektyczny  
glamour. Takie zdobienia w aranżacjach  

dodają im blichtru i elegancji.  
Lampy w odcieniach złota zestawione  

z czarnymi tekstyliami pomogą Ci  
stworzyć wyjątkowy salon.

Lampa stołowa
1 x E14 max 40 W, 22 x 33 cm,  
ceramika/ tkanina,  
kolor podstawy:  
czarny, złoty, srebrny,  
cena lampy nie obejmuje  
żarówki,  
dostawca Agata S.A.

7,99/szt.

11,99

Talerz dekoracyjny
Ø 33 cm, tworzywo sztuczne, 
różne kolory, dwa wzory

Koc FLORI
130 x 160 cm, 
100% poliester, 
różne kolory

dostępna również:
lampa sufitowa ELLI 
w kolorze srebrnym



Promocja „40 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 15.2022” trwa od 9 do 19.11.2022 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. 
Ceny towarów z gazetki obowiązują od 9 do 19.11.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu, z zastrzeżeniem braku dostępności tej oferty w salonie w Wałbrzychu. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami 
obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej.

4 | 

1. Krzesło ADRI, wymiary: 43 x 102 x 57 cm, w promocji kolor: czarna tkanina/czarny, cena 269  zł 215 zł, 2. Stół rozkładany SIRA, wymiary: 79 x 76 x 80~160 cm, w promocji kolor: biały 
mat/dąb sonoma, cena 849  zł  759 zł,  3. Krzesło ADRI, wymiary: 43 x 102 x 57 cm, w promocji kolor: ciemnoszary (tkanina BRONX ASH)/czarny, cena 269  zł 229 zł, 4. Krzesło ATEK II, 
wymiary: 43 x 100 x 58 cm, w promocji kolor: szara ekoskóra/czarny, cena 

 
269  zł 219 zł,  5. Krzesło ATUT, wymiary: 43 x 100 x 59 cm, w promocji kolor: czarna ekoskóra/chrom, cena 339  zł  

279 zł, 6. Krzesło AMAT, wymiary: 44 x 94 x 56 cm, w promocji kolor: szary (tkanina syntetyczna typ FANCY 90)/buk naturalny, cena 
 
279  zł 229 zł, 7. Stół rozkładany RONISO, wymiary:  

80 x 78 x 120~160 cm, w promocji kolor: sonoma, cena 769  zł  669 zł, 8. Krzesło ALEX, wymiary: 46 x 96 x 53 cm, w promocji kolor: szary (tkanina syntetyczna typ MONOLITH 92)/buk 
miodowy, cena 

 
259  zł 215 zł

2
-10%
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7
-13%

669,-
769,-

1
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269,-
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229,-
269,-

8
-16%

215,-
259,-

-17%
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4

-10%
224,-

249,-

Komody TEMPRA 2,  
w promocji kolor: dąb sonoma
1. komoda 2D T2KK60-D30F, wymiary: 73,7 x 34,8 x 85,5 cm, cena 259  zł 227 zł, 2. komoda 
2D T2KK30-D30F, wymiary: 73,7 x 34,8 x 111,1 cm, cena 289  zł 254 zł, 3. komoda 2D2S 
T2KK50-D30F, wymiary: 73,7 x 34,8 x 85,5 cm, cena 319  zł 280 zł, 4. komoda 2D2S T2KK20-
D30F, wymiary: 73,7 x 34,8 x 111,1 cm, cena 359  zł 315 zł, 5. komoda 4S T2KK212-D30F, 
wymiary: 73,7 x 34,8 x 85,5 cm, cena 359  zł 315 zł, 6. komoda 3D2S T2KK40-D30F, wymiary: 
108,8 x 34,8 x 85,5 cm, cena 379  zł 333 zł

Regały TEMPRA 2,  
w promocji kolor: dąb sonoma
7. regał T2KR40-D30F, 
wymiary: 73,7 x 34,8 x 111,1 cm, 
cena 199  zł 175 zł 
8. regał T2KR01-D30F, 
wymiary: 73,7 x 34,8 x 197,5 cm, 
cena 309  zł 271 zł 

Garderoba 
ALICE ALIG02, 
wymiary: 
40 x 195 x 23,3 cm,  
w promocji kolor: 
atelier jasny/biała perła, 
cena 249  zł 224 zł 

Kolekcja NOVENA, w promocji kolor: biały alpejski/dąb catania/czarny mat, 1.witryna 2D1W NVNV02, wymiary: 84 x 204,8 x 40 cm, cena 1129zł 959 zł, 2. półka wisząca NVNP01, wymiary: 
160 x 22,6 x 21,6 cm, cena 179 zł 152 zł, 3. szafka RTV 1D3S NVNF02, wymiary: 210,5 x 63,1 x 40 cm, cena 1149zł 976 zł, 4. witryna 1D1W NVNV01, wymiary: 98 x 149,5 x 40 cm,  
cena 999 zł 849 zł, 5. komoda 4D1S NVNK02, wymiary: 208,8 x 87,3 x 40 cm, cena 1139zł 968 zł, 6. stolik 1S MWTT01, wymiary: 100 x 64 x 45,5 cm, cena 589 zł 500 zł; cena nie zawiera 
oświetlenia

2 152,-
179,-

5 968,-
1139,-

6
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4 849,-
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 9 do 19.11.2022

ALBOza każde wydane 
1000 zł100 ZŁ RABATU 40 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów



Promocja „40 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 15.2022” trwa od 9 do 19.11.2022 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. 
Ceny towarów z gazetki obowiązują od 9 do 19.11.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu, z zastrzeżeniem braku dostępności tej oferty w salonie w Wałbrzychu. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami 
obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej.
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299,-/szt.

499,-

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 9 do 19.11.2022

ALBOza każde wydane 
1000 zł100 ZŁ RABATU 40 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Kwiat w doniczce
wys. 21 cm, 
juta/ tworzywo sztuczne
41,90 zł  29,90 zł/szt.

Świecznik
12 x 19 cm, 
ceramika/ szkło, dwa kolory
59,90 zł  34,90 zł/szt.

Dywan ETNA
100% poliester, różne wzory
60 x 100 cm    79,90 zł   49,90 zł/szt.
80 x 150 cm    129 zł       89,90 zł/szt.

Kosz
trawa morska
28 x 13 cm    29,90 zł   18,99 zł/szt.
34 x 22 cm    39,90 zł   24,90 zł/szt.

Kubek 
370 ml, porcelana, dwa wzory
14,99 zł   8,99 zł/szt.

Artykuł dekoracyjny ptak
8,5 x 9 cm, ceramika, dwa kolory
29,90 zł   17,99 zł/szt.

Koc ORSO
150 x 200 cm, 
100% poliester, różne kolory
99,90 zł  69,90 zł/szt.

Lampa sufitowa DULCE
3 x E27 max 60 W, 65 x 140 cm, 
drewno/ metal, 
cena lampy nie obejmuje żarówek, 
dostawca Spot-light.
349 zł  249 zł/szt.

Lampa biurkowa  
LED PDL20 
LED 7 W, 260 lm, 11,5 x 54 cm,  
tworzywo sztuczne, regulacja  
natężenia światła, regulowane ramię, 
cena lampy obejmuje wbudowane, 
niewymienne źródło światła LED, 
dostawca Platinet.
139 zł  89,90 zł/szt.

Lampa podłogowa 
RIVER
1 x E27 max 60 W, 50 x 155 cm, 
drewno/ tkanina/ metal,  
cena lampy nie obejmuje żarówki, 
dostawca Spot-light.

19,99/szt.

32,90

Poszewka BLANKA
z futrzaną aplikacją
45 x 45 cm, 100% poliester, 
różne kolory
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Promocja „40 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 15.2022” trwa od 9 do 19.11.2022 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny 
towarów z gazetki obowiązują od 9 do 19.11.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu, z zastrzeżeniem braku dostępności tej oferty w salonie w Wałbrzychu. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym 
samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej.

4211,-
249,-

5

483,- 

569,-

1

1520,-
1789,-

3 577,-
679,-

2 900,-
1059,-

Sypialnia DOORSET, w promocji kolor: dąb navarra, 1. szafa z lustrem 4D2S, wymiary: 150 x 210,4 x 60,9 
cm, cena 1789 zł 1520 zł, 2. szafa narożna 1D, wymiary: 95,4 x 210,4 x 95,4 cm, cena 1059 zł 900 zł, 3. 
łóżko bez pojemnika, stelaża i materaca, wymiary: 167,3 x 89,5 x 207 cm, pow. spania: 160 x 200 cm,  
cena 679  zł 577 zł, 4. szafka nocna 1S, wymiary: 45,2 x 45 x 41 cm, cena 249  zł 211 zł, 5. komoda 
4S, wymiary: 80,2 x 94,6 x 41 cm, cena 569  zł 483 zł

-15%Sypialnia
DOORSET

Szafa BLANKA 140B, wymiary: 
140 x 215 x 60 cm, w promocji 
kolor: biały, cena 859  zł 773 zł

-10%
773,-

859,-Szafa
BLANKA 140B

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 9 do 19.11.2022

ALBOza każde wydane 
1000 zł100 ZŁ RABATU 40 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

-15%Kolekcja 
MONTANA

1 449,-
529,-

2

526,-
619,-

3

475,-
559,-

4 832,-
979,-

5 840,-
989,-

Kolekcja MONTANA, w promocji kolor: sosna andersen, 1. biurko 1D1S, wymiary: 120 x 78,2 x 58 cm, cena 529  zł 449 zł, 2. regał 2S, wymiary: 58,6 x 191,4 x 40 cm,  
cena 619  zł 526 zł, 3. bieliźniarka 2D, wymiary: 58,6 x 191,4 x 40 cm, cena 559  zł 475 zł, 4. szafa narożna 1D, wymiary: 95 x 191,4 x 95 cm, cena 979  zł 832 zł, 5. łóżko  
z 3 szufladami i stelażem, bez materaca, wymiary: 203,2 x 94,6 x 60,6 cm, pow. spania: 90 x 200 cm, cena 989  zł 840 zł

Fotel biurowy UPLAY, 
wymiary: 67 x 105 - 115 x 70 cm, 
w promocji kolor: czarna i żółta 
ekoskóra/czarny, cena 699  zł 
599 zł

-14%
599,-

699,-Fotel biurowy
UPLAY

Biurko BILL 1D1S, 
wymiary: 120 x 76 
x 57 cm, w promocji 
kolor: biały,  
cena 349  zł 296 zł

Biurko ZETA,  
wymiary:  
140 x 180 x 60 cm,  
w promocji kolor:  
dąb craft złoty,  
cena 479  zł 424 zł

-15%
296,-

349,-Biurko
BILL

-11%
424,-

479,-Biurko
ZETA

Sofa OTTA BIS, wymiary: 200 x 85 x 87 cm, 
pow. spania: 133 x 197 cm, w promocji dwa 
kolory: ciemnoszary (tkanina syntetyczna typ 
MALMO NEW 95); szary (tkanina syntetyczna 
typ MALMO NEW 90), cena 1479 zł 1299 zł

Sofa LIVE, wymiary: 193 x 83 x 90 cm, pow. spania: 
136 x 193 cm, w promocji kolor: czarny (tkanina 
syntetyczna typ SAWANA 14)/wstawki czerwone 
(tkanina syntetyczna typ SAWANA 13)/poduszki  
nadruk (tkanina syntetyczna typ METRO),  
cena 1719 zł 1479 zł

-12%
1299,-

1479,-Sofa
OTTA BIS

-13%
1479,-

1719,-Sofa
LIVE
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Promocja „40 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 15.2022” trwa od 9 do 19.11.2022 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny 
towarów z gazetki obowiązują od 9 do 19.11.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu, z zastrzeżeniem braku dostępności tej oferty w salonie w Wałbrzychu. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym 
samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej.

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 9 do 19.11.2022

ALBOza każde wydane 
1000 zł100 ZŁ RABATU 40 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Lampa sufitowa LUCE
5 x G9 max 40 W, Ø 40 x 100 cm, 
szkło/ metal,  
cena lampy nie obejmuje żarówek, 
dostawca Agata S.A. 
649 zł  399 zł/szt.

Lampa sufitowa SIERRA LED
LED 80 W, 6000 lm, Ø 80 x 6,6 cm, metal/ tworzywo sztuczne, kolory: złoty, 
srebrny,  cena lampy obejmuje wbudowane, niewymienne źródło światła LED, 
dostawca Agata S.A.
1199 zł  699 zł/szt.

Artykuł dekoracyjny liść
ceramika 
13,3 x 15,3 cm
24,90 zł  14,99 zł/szt.
15 x 17,2 cm
29,90 zł  16,99 zł/szt.

Salaterka
15 x 20 cm, szkło
44,90 zł   29,90 zł/szt.

Wazon
16,5 x 22 cm, szkło
44,90 zł   29,90 zł/szt.

Dywan BUNNY
100% poliester, różne kolory
60 x 100 cm       99,90 zł    69,90 zł/szt.
80 x 150 cm       159 zł        99,90 zł/szt.
120 x 170 cm    299 zł        169 zł/szt.
160 x 230 cm    599 zł        299 zł/szt.

14,99/szt.

21,90

12,99/szt.

21,90

Kwiat w doniczce
wys. 19 cm,  
tworzywo sztuczne,  
różne kolory

Poszewka 
40 x 40 cm,  
100% poliester, różne kolory

Lampa wisząca  
MERANO
3 x E27 max 60 W, Ø 40 x 120 cm, 
szkło/ metal,  
cena lampy nie obejmuje żarówek, 
dostawca Agata S.A. 
499 zł  299 zł/szt.

Lampa stołowa 
BELLO
1 x E27 max 60 W, 34 x 62 cm, 
metal/ tkanina/ szkło, 
kolory abażura: biały, czarny,  
cena lampy nie obejmuje żarówki, 
dostawca Agata S.A. 
349 zł  199 zł/szt.



Promocja „40 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 15.2022” trwa od 9 do 19.11.2022 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. 
Ceny towarów z gazetki obowiązują od 9 do 19.11.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu, z zastrzeżeniem braku dostępności tej oferty w salonie w Wałbrzychu. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami 
obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej.
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Serwis obiadowo-kawowy JENNIE, SIGNO, LINO, LIVIO, 
DACOTA, TALLO, BETTY
6 talerzy: deserowych, obiadowych, głębokich,  
6 filiżanek 230 ml ze spodkami, ceramika, różne wzory

149,-/kpl.

249,-

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 9 do 19.11.2022

ALBOza każde wydane 
1000 zł100 ZŁ RABATU 40 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Pojemnik do przechowywania
szkło/ ceramika
290 ml       9,99 zł        6,99 zł/szt.
650 ml      16,99 zł      9,99 zł/szt.
1000 ml    20,90 zł      11,99 zł/szt.
1300 ml    22,90 zł      14,99 zł/szt.

Termos
1 l, tworzywo sztuczne/ drewno, 
kolory: biały, czarny
69,90 zł   49,90 zł/szt.

Dzbanek do zimnych 
napojów 
1 l, szkło
17,99 zł   12,99 zł/szt.

Patera 3-poziomowa
Ø 20, 25, 30 cm, wys. 36 cm,  
łupek/ drewno
59,90 zł   39,90 zł/szt.

Kubek TASS
400 ml, ceramika, różne wzory
16,99 zł   9,99 zł/szt.

Podkładka stołowa
36 x 45 cm, tworzywo sztuczne, różne kolory
20,90 zł   12,99 zł/szt.

Komplet 
24 sztućców ARCUS
stal nierdzewna
139 zł   79,90 zł/kpl.

19,99/szt.

29,90

Kosz na owoce
25 x 13 cm, metal

49,90/szt.

79,90

Dzbanek z zaparzaczem 
BONA
1,5 l, szkło żaroodporne/ stal nierdzewna

Kolekcja GLACIAR
ceramika, różne kolory
Kubek 360 ml   15,99 zł   9,99 zł/szt.
Miska 700 ml    21,90 zł   12,99 zł/szt.
Talerz deserowy 
Ø 21 cm            21,90 zł   11,99 zł/szt.



Promocja „40 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 15.2022” trwa od 9 do 19.11.2022 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje rabatowe, ratalne i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. 
Ceny towarów z gazetki obowiązują od 9 do 19.11.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu, z zastrzeżeniem braku dostępności tej oferty w salonie w Wałbrzychu. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami 
obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej.
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Komplet 
garnków 
TORINO
5,7 l, 3,5 l, 2,5 l, 1,7 l, 
4 szklane pokrywki, 
stal nierdzewna
399 zł  249 zł/kpl.

8

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 9 do 19.11.2022

ALBOza każde wydane 
1000 zł100 ZŁ RABATU 40 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów

Pojemnik do przechowywania 
żywności MODULA
22,4 x 16 x 8,6 cm, tworzywo sztuczne,  
składa się z 3 płaskich pojemników i przykrywki
48,90 zł  32,90 zł/szt.

Komplet 3 pojemników  
COFFEE, TEA, SUGAR
13,4 x 9,5 cm, metal/ bambus, kolor: czarny, biały
109 zł  69,90 zł/kpl.

Ø 25,4 x 5,5 cm, aluminium
59,90 zł  39,90 zł/szt.

Forma do pieczenia ciasta
aluminium z powłoką nieprzywierającą,
 Ø 24,9 x 3 cm
54,90 zł  36,90 zł/szt.

Ø 29 x 5,6 cm, aluminium
64,90 zł  44,90 zł/szt.

Komplet noży 
w bloku PORTO
5 noży, 
bambus/ stal nierdzewna,  
blok 15 x 7 x 22 cm
149 zł  89,90 zł/kpl.

Deska do krojenia 
z pojemnikiem
38 x 26 cm, bambus/ tworzywo sztuczne
54,90 zł  37,90 zł/szt.

Wałek do ciasta
5,2 x 46 cm, 
silikon/ tworzywo sztuczne
32,90 zł  19,99 zł/szt.

Tortownica z podstawą
Ø 24 x 7,6 cm, stal węglowa 
z powłoką nieprzywierającą
69,90 zł  49,90 zł/szt.

Łopatka
30 cm, bambus/ silikon, różne kolory
12,99 zł  7,99 zł/szt.

Keksówka
stal węglowa z powłoką nieprzywierającą
25 x 11 x 6,4 cm    59,90 zł  39,90 zł/szt.
30 x 11 x 6,4 cm    64,90 zł  44,90 zł/szt.

13,99/kpl.

19,99

Zestaw 5 pojemników
225 ml, 375 ml, 650 ml, 1125 ml, 
1900 ml, tworzywo sztuczne

11 x 15 cm
24,90 zł  14,99 zł/szt.
13,5 x 18 cm
34,90 zł  17,99 zł/szt.

Pojemnik z tabliczką kredową
metal/ bambus

Blacha do pieczenia z foremkami
42 x 29 x 2 cm, stal węglowa z powłoką 

nieprzywierającą, tworzywo sztuczne, 
w komplecie 22 foremki

49,90 zł  29,90 zł/kpl.

Garnek z pokrywką 
VESUVIO
aluminium z powłoką 
nieprzywierającą/ szkło, 
zdejmowane silikonowe rączki
2,6 l  139 zł  69,90 zł/szt.
4,6 l  169 zł  79,90 zł/szt.
4,1 l  179 zł  89,90 zł/szt.
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Promocja „40 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 15.2022” trwa od 9 do 19.11.2022 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje rabatowe, ratalne  
i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny 
towarów z gazetki obowiązują od 9 do 19.11.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu, z zastrzeżeniem braku dostępności tej oferty w salonie w Wałbrzychu. W salonie 
w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. Gwarancja na wkład materaca udzielana jest przez producenta. Szczegóły w karcie gwarancyjnej. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny 
promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

90 x 200 cm, cena 849 zł 679 zł, 100 x 200 cm, cena 939 zł 749 zł, 
120 x 200 cm, cena 1129 zł 899 zł, 140 x 200 cm, cena 1299 zł 1039 zł, 
160 x 200 cm, cena 1499 zł 1199 zł, 180 x 200 cm, cena 1699 zł 1359 zł, 
200 x 200 cm, cena 1879 zł 1499 zł

Materace piankowe HUDSON w pokrowcu Antialergic, wymiary:

Materace
HUDSON -20%

80 x 200 cm, cena 1059 zł 845 zł, 90 x 200 cm, cena 1179 zł 939 zł, 
100 x 200 cm, cena 1329 zł 1059 zł, 120 x 200 cm, cena 1539 zł 1229 zł, 
140 x 200 cm, cena 1779 zł 1419 zł, 160 x 200 cm, cena 1959 zł 1565 zł, 
180 x 200 cm, cena 2289 zł 1829 zł, 200 x 200 cm, cena 2539 zł 2029 zł

Materace piankowe GREEN CORAL w pokrowcu Silver Protect, wymiary:

Materace
GREEN CORAL -20%

lat7GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCEN
TA  NA  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 1119 zł 895 zł, 90 x 200 cm, cena 1219 zł 975 zł, 
100 x 200 cm, cena 1319 zł 1055 zł, 120 x 200 cm, cena 1539 zł 1229 zł, 
140 x 200 cm, cena 1769 zł 1415 zł, 160 x 200 cm, cena 1979 zł 1579 zł, 
180 x 200 cm, cena 2319 zł 1855 zł, 200 x 200 cm, cena 2749 zł 2199 zł

Materace kieszeniowe MARINA w pokrowcu Lyocell, wymiary:

Materace
MARINA -20%

lat4GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCEN
TA  NA  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 1169 zł 935 zł, 90 x 200 cm, cena 1169 zł 935 zł, 
100 x 200 cm, cena 1299 zł 1039 zł, 120 x 200 cm, cena 1549 zł 1239 zł, 
140 x 200 cm, cena 1999 zł 1599 zł, 160 x 200 cm, cena 2269 zł 1815 zł, 
180 x 200 cm, cena 2499 zł 1999 zł, 200 x 200 cm, cena 2749 zł 2199 zł

Materace piankowe MEDITERAN NIGHT NEW w pokrowcu Bamboo, wymiary:

Materace
MEDITERAN NIGHT NEW -20%

lat10 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCEN
TA  NA  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 1179 zł 939 zł, 90 x 200 cm, cena 1349 zł 1079 zł, 
100 x 200 cm, cena 1469 zł 1175 zł, 120 x 200 cm, cena 1779 zł 1419 zł, 
140 x 200 cm, cena 2159 zł 1725 zł, 160 x 200 cm, cena 2359 zł 1885 zł, 
180 x 200 cm, cena 2669 zł 2135 zł, 200 x 200 cm, cena 2979 zł 2379 zł

Materace piankowe BLUE LAGUNE w pokrowcu Aloe Vera, wymiary:

Materace
BLUE LAGUNE -20%

lat10 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCEN
TA  NA  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 1189 zł 949 zł, 90 x 200 cm, cena 1319 zł 1055 zł, 
100 x 200 cm, cena 1539 zł 1229 zł, 120 x 200 cm, cena 1799 zł 1439 zł, 
140 x 200 cm, cena 2069 zł 1655 zł, 160 x 200 cm, cena 2309 zł 1847 zł, 
180 x 200 cm, cena 2639 zł 2109 zł, 200 x 200 cm, cena 2959 zł 2365 zł

Materace piankowe VISCO WIND w pokrowcu Biorytmic, wymiary:

Materace
VISCO WIND -20%

lat4 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCEN
TA  NA  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 1269 zł 1015 zł, 90 x 200 cm, cena 1419 zł 1135 zł, 
100 x 200 cm, cena 1599 zł 1279 zł, 120 x 200 cm, cena 1899 zł 1519 zł, 
140 x 200 cm, cena 2179 zł 1739 zł, 160 x 200 cm, cena 2499 zł 1999 zł, 
180 x 200 cm, cena 2869 zł 2295 zł, 200 x 200 cm, cena 3249 zł 2599 zł

Materace piankowe CRAFT w pokrowcu Silk Touch, wymiary:

Materace
CRAFT -20%

lat4 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCEN
TA  NA  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 1319 zł 1055 zł, 90 x 200 cm, cena 1469 zł 1175 zł, 
100 x 200 cm, cena 1629 zł 1299 zł, 120 x 200 cm, cena 1959 zł 1565 zł, 
140 x 200 cm, cena 2279 zł 1819 zł, 160 x 200 cm, cena 2619 zł 2095 zł, 
180 x 200 cm, cena 2929 zł 2339 zł, 200 x 200 cm, cena 3259 zł 2605 zł

Materace piankowe SWISS DREAM w pokrowcu Lawender, wymiary:

Materace
SWISS DREAM -20%

lat7GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCEN
TA  NA  W

KŁADY  MATERACY

Promocja na wszystkie produkty obowiązuje od 9 do 19.11.2022 r.MATERAC
RABAT Z GAZETKI DODATKOWO WYBIERZ JEDNĄ Z PROMOCJI

Chcesz kupić np. materac HUDSON 
w rozmiarze 160 x 200 cm 

Otrzymujesz rabat umieszczony 
przy materacu

cena regularna to 1499 zł cena promocyjna to 1199 zł

-20%

Kup materac z gazetki i połącz promocje:

za każde wydane 1000 zł
100 ZŁ RABATU 40 RAT 0%

bez dodatkowych kosztów
ALBO

cena końcowa to 1099 zł miesięczna rata to 29,98 złALBO

Przykład, jak skorzystać z promocji:
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Promocja „40 rat 0% albo 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł - 15.2022” trwa od 9 do 19.11.2022 r. i nie obejmuje usług. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje rabatowe, ratalne  
i promocje dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny 
towarów z gazetki obowiązują od 9 do 19.11.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu, z zastrzeżeniem braku dostępności tej oferty w salonie w Wałbrzychu. W salonie 
w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. Gwarancja na wkład materaca udzielana jest przez producenta. Szczegóły w karcie gwarancyjnej. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny 
promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej.

Dywan RABBII
Ø 100 cm, 100% poliester, różne kolory
129 zł  99,90 zł/szt.

50 x 60 cm   
43,90 zł   29,90 zł/szt.
70 x 80 cm,   
69,90 zł   49,90 zł/szt.

Poduszka 
ARCTICA
poduszka wysoka z zamkiem,  
możliwość regulacji ilości  
wypełnienia, tkanina:  
mikrofibra 100% poliester,  
wypełnienie: 100% poliester 
40 x 40 cm 

Kołdra ARCTICA DUO
konstrukcja DUO - połączone na stałe 
dwie kołdry z wewnętrzną komorą 
powietrzną, zapewnia wysoki poziom 
termoizolacji, pokrycie mikrofibra,  
100% poliester, wypełnienie włóknina 
silikonowana 100% poliester
140 x 200 cm 

160 x 200 cm   
129 zł   89,90 zł/szt.
200 x 220 cm   
179 zł   109 zł/szt.

16,99/szt.

21,90

79,90/szt.

119,-

Ceny towarów z gazetki obowiązują od 9 do 19.11.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu, z zastrzeżeniem braku dostępności tej oferty w salonie  
w Wałbrzychu. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi  
promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej.

Lampa wisząca 
LETA 1
1 x E27, max 60 W,  
30 x 100 cm, 
metal/ akryl/ tkanina, 
kolory: biały, czarny
249 zł  149 zł/szt.

dostępna 
również:
lampa wisząca 
LETA 1
1 x E27, max 60 W, 
45 x 120 cm, 
metal/ akryl/ tkanina, 
kolory: biały, czarny
359 zł  199 zł/szt. Poszewka MAISON

45 x 45 cm, 100% poliester, różne kolory
29,90 zł  19,99 zł/szt.

Lampa stołowa 
LETA
1 x E27, max 60 W, 
28 x 28 x 54,5 cm, 
metal/ akryl/ tkanina, 
kolory: biały, czarny
259 zł  159 zł/szt.

Komplet pościeli 
ELISA
satyna, różne kolory
140 x 200 cm + 1 poszewka 70 x 80 cm 
159 zł   89,90 zł/kpl.
160 x 200 cm + 2 poszewki 70 x 80 cm 
169 zł   99,90 zł/kpl.
200 x 220 cm + 2 poszewki 70 x 80 cm 
229 zł   139 zł/kpl.

Ceny lamp LETA 
nie obejmują żarówek, 
dostawca Agata S.A.

Koc MAISON
koc dwuwarstwowy  
o strukturze futerka,  
100% poliester, 
różne kolory
150 x 200 cm,
169 zł  109 zł/szt.
200 x 220 cm,
219 zł  139 zł/szt.



Ceny towarów z gazetki obowiązują od 9 do 19.11.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu, z zastrzeżeniem braku dostępności tej oferty w salonie w Wałbrzychu. W salonie w Bolesławicach  
k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie tylko w sklepie internetowym, chyba  
że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. Niniejsza gazetka ma charakter informacyjny. Ceny nie obejmują elementów dekoracji. Artykuły prezentowane w gazetce reklamowej opatrzone są w sklepie hasłem 
„produkt z reklamy” albo „produkt z gazetki”. Agata S.A., 40-203 Katowice, al. Roździeńskiego 93, NIP 634-019-74-76, SR Katowice - Wschód w Katowicach, KRS nr 37615, kapitał zakładowy 15 000 000,12 PLN w całości 
opłacony.

Choinka dekoracyjna
drewno

wys. 18 cm
11,99 zł   
7,99 zł/szt.

wys. 27 cm
18,99 zł   
11,99 zł/szt.

wys. 38 cm
24,90 zł   
14,99 zł/szt.

Poszewka świąteczna
45 x 45 cm, 
100% poliester, dwa wzory
24,90 zł   14,99 zł/szt.

Jeleń dekoracyjny
13 x 52 cm, 13 x 50 cm, 
tkanina/ tworzywo sztuczne,  
kolory: szary, czerwony, 
dwa wzory
69,90 zł   39,90 zł/szt.

Figurka dekoracyjna DZIADEK DO ORZECHÓW
wys. 30 cm, tworzywo sztuczne, różne wzory
59,90 zł   34,90 zł/szt.

8,99/szt.

15,99

34,90/szt.

59,90

12,99/szt.

22,90

Lista salonów, w których obowiązuje gazetka: 
Białystok ul. Narodowych Sił Zbrojnych 11, Bielsko-Biała al. gen. Władysława Andersa 551, Bolesławice k/Słupska ul. Wspólna 1, Bydgoszcz ul. Jasiniecka 4, Częstochowa  
ul. Drogowców 39, Gdańsk ul. Przywidzka 10  (Morski Park Handlowy), Gliwice ul. Pszczyńska 215, Gorzów Wielkopolski ul. Myśliborska 35, Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 43,  
Kalisz ul. Piłsudskiego 20-22  (Galeria Kalisz 2), Katowice al. Roździeńskiego 93, Kielce ul. Kongresowa 4, Kraków ul. Zakopiańska 70, Lubin ul. Ścinawska 22A,  
Lublin ul. Jana Pawła II 55 , Łódź ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 94, Nowy Sącz ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 138, Opole ul. Ozimska 72 C, Płock ul. Wyszogrodzka 135, 
Poznań-Komorniki ul. Haliny Konopackiej 18, Radom ul. Mieszka I 4, Rumia ul. Grunwaldzka 112, Rybnik ul. Żorska 56, Rzeszów al. Powstańców Warszawy 32, Stalowa Wola  
ul. Fryderyka Chopina 40, Toruń ul. Olsztyńska 15, Szczecin ul. Wiosenna 30 (C.H. Gryf), Warszawa al. Krakowska 61 (C.H. Okęcie Park), Warszawa–Targówek ul. Toruńska 118,  
Włocławek ul. Kapitulna 39, Wrocław al. Karkonoska 83a (P.H. Auchan Bielany), Zielona Góra ul. Sulechowska 45. 

Kubek 
360 ml, porcelana, różne wzory     
14,99 zł   7,99 zł/szt.

Podkładka stołowa
43,5 x 28,5 cm, tworzywo sztuczne, 
kolory: czarny, czerwony     
8,99 zł   4,99 zł/szt.

Talerz dekoracyjny
Ø 33 cm, tworzywo sztuczne, różne wzory     

Patera
dekoracyjna choinka
tworzywo sztuczne, 
kolory: złoty, zielony 
wys. 19 cm    11,99 zł    6,99 zł/szt.
wys. 23 cm    12,99 zł    7,99 zł/szt.

Poszewka dekoracyjna 
MERRY
45 x 45 cm, 100% poliester, różne kolory 
16,99 zł    9,99 zł/szt.

Bieżnik MERRY
40 x 120 cm, 100% poliester, różne kolory

Choinka 
dekoracyjna
ceramika 

Skrzat dekoracyjny
14 x 73 cm, 20 x 72 cm, 
dwa wzory, tkanina, 
kolory: szary, 
czerwony

Koń na biegunach 
dekoracyjny
ceramika 

Jelonek dekoracyjny
ceramika 

wys. 16,5 cm
26,90 zł  16,99 zł/szt.
wys. 20 cm
32,90 zł  19,99 zł/szt.

wys. 9 cm, 11,5 cm
21,90 zł  12,99 zł/szt.
wys. 13 cm, 14,5 cm
29,90 zł  16,99 zł/szt.

wys. 11,5 cm
21,90 zł  14,99 zł/szt.
wys. 13,5 cm
26,90 zł  16,99 zł/szt.



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

