KATALOG
polski supermarket

Wiosenne aktywności
pełne stylu i radości!

Oferta dostępna w wybranych sklepach od 20.04 do 14.06.2022 r.
lub do wyczerpania zapasów. Lista sklepów na www.polomarket.pl

Grill okrągły
Floraland
1 opak.

SUPERCENA

4999

Grill okrągły
Floraland
1 opak.

SUPERCENA

8999

• misa i owiewka wykonane ze stali
emaliowanej
• ruszt wykonany ze stali chromowanej
• posiada nóżki z trójkątem
wzmacniającym stabilność grilla
• średnica: 32,5 cm
• wysokość: 43 cm
• misa i owiewka wykonane
ze stali emaliowanej
• ruszt z regulacją
wysokości, wykonany
ze stali chromowanej
• posiada dolną półkę
• średnica: 36 cm
• wysokość: 54 cm

Grill wózek
Landmann

1 opak.

SUPERCENA

15999
• wykonany z blachy stalowej, pokryty lakierem
proszkowym
• emaliowana miska paleniskowa o wymiarach:
50 x 26 cm
• ruszt wykonany z chromowanej stali
• wymiary rusztu: 47 x 23 cm
• 4-stopniowa regulacja wysokości rusztu
• praktyczne półki
• wymiary: 88 x 39 x 80 cm

2

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

Grill wahadłowy
Activa

1 opak.

SUPERCENA

159

99

• wykonany z kombinacji emaliowanej
i lakierowanej blachy stalowej
• emaliowana miska paleniskowa
• chromowany ruszt grillowy
• prosty mechanizm podnoszenia
rusztu
• łatwy montaż
• średnica rusztu: 46 cm

Grill kulisty
z bocznymi
półkami
Activa

1 opak.

SUPERCENA

24999
• wykonany z blachy stalowej
• emaliowana pokrywa i miska paleniskowa
• przesłona wentylacyjna w pokrywie
• wyjmowany popielnik
• metalowa półka dolna
• 2 półki boczne wykonane z drewna
• średnica rusztu: 44 cm

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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Fotel turystyczny
dziecięcy

Captain Mike

wymiary: 60 x 36 x 65 cm
1 szt.

SUPERCENA

5499

WYGODNA TORBA W ZESTAWIE

SKŁADANA KONSTRUKCJA

Fotel turystyczny

Krzesło turystyczne

wymiary: 80 x 50 x 91 cm

wymiary: 52 x 46 x 74 cm

SUPERCENA

SUPERCENA

Captain Mike
1 szt.

7999

Captain Mike
1 szt.

7999

WYGODNA TORBA W ZESTAWIE

SKŁADANA KONSTRUKCJA

4

SYSTEM SPRĘŻYN
DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU

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

Koc piknikowy

Captain Mike

wymiary: 150 x 200 cm

1 szt.

SUPERCENA

6499

Air Sofa

Captain Mike

wymiary: 240 x 70 cm

1 szt.

SUPERCENA

7999

WYGODNA
TORBA
W ZESTAWIE

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

Fiesta Grillesta
1 opak. – 5 kg

SUPERCENA

2299

Podpałka ekologiczna
do grilla i kominka
Dancoal

1 opak. – 32 szt.

SUPERCEN
SUPERCE
NA

299

Podpałka do grilla
żelowa

Madonis

pojemność: 1 l
1 szt.
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SUPERCENA

14

99

Grill jednorazowy
Fiesta Grillesta
1 opak.

SUPERCENA

1499

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

Ruszt potrójny

Floraland

wymiary: 28 x 28 cm
1 szt.

SUPERCENA

2999

Zestaw akcesoriów do
grillowania
Floraland

1 opak. – 3 szt.

SUPERCENA

4999
Szczypce
do grillowania
ze stali nierdzewnej

Floraland
1 szt.

SUPERCENA

1799

Żel do czyszczenia
grilla i kominka
Gamix

pojemność: 500 ml
1 szt.

SUPERCENA

899

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA

7

SUPERCENA

349

Sztućce drewniane:
widelce, noże, łyżki
lub łyżeczki

Zestaw grillowy
dla 6 osób
Fiesta Grillesta

1 opak. – 18 elementów

SUPERCENA

699

Politan

1 opak. – 12 szt.

w zestawie:
• talerze
• widelce
• noże

Tacki aluminiowe
do grilla okrągłe
Fiesta Grillesta
1 opak. – 2 szt.

SUPERCENA

499

Tacki aluminiowe
do grilla
prostokątne
Fiesta Grillesta
1 opak. – 5 szt.

SUPERCENA

699
8

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

Jednorazowe
talerze okrągłe
Paw

średnica: 23 cm
1 opak. – 10 szt.

SUPERCENA

599
Jednorazowe talerze
kwadratowe
Paw

wymiary: 23 x 23 cm
1 opak. – 10 szt.

SUPERCENA

599

Jednorazowe
kubki
Paw

pojemność: 250 ml
1 opak. – 10 szt.

SUPERCENA

599

SUPERCENA

5

49

Serwetki
Paw

wymiary: 33 x 33 cm
1 opak. – 20 szt.

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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Woreczki do lodu SUPERCENA
Politan

1 opak. – 216 kostek

349

Patyki
do szaszłyków

Politan

1 opak. – 50 szt.

SUPERCENA

249

Obrus
ceratowy
Vavio

wymiary: 140 x 180 cm
różne wzory
1 szt.

SUPERCENA

19

99

Obrus
ceratowy
Vavio

wymiary: 100 x 140 cm
różne wzory
1 szt.

SUPERCENA

1499

10

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

Dzbanek

Florentyna

pojemność: 1 l
1 szt.

SUPERCENA

1499

Szklanka do napojów

Florentyna

pojemność: 380 ml
1 szt.

SUPERCENA

399

Pucharek do lodów

Florentyna

pojemność: 280 ml
1 szt.

SUPERCENA

399

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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Dzbanek filtrujący
Dafi Crystal

1 opak.

SUPERCENA

8999
• szklany dzbanek z podświetleniem LED
• filtr w zestawie
• pojemność całkowita: 2 l
• pojemność wody przefiltrowanej: 1 l
• wskaźnik wymiany filtra

• dedykowany osobom, które preferują
używanie przefiltrowanej wody
głównie do picia
• kształt umożliwia przechowywanie
dzbanka w drzwiach lodówki
• pojemność całkowita: 3,3 l
• pojemność wody przefiltrowanej: 1,5 l

Dzbanek filtrujący
Dafi Start Unimax

1 opak.

SUPERCENA

1999

Butelka
filtrująca Dafi
1 szt.

SUPERCENA

29

99

• wyposażona w wymienny co miesiąc filtr
• poręczna i lekka, dzięki czemu sprawdzi się
w szkole, na spacerze lub treningu
• pomaga regularnie nawadniać organizm
• pojemność: 0,5 l

Filtr Unimax
Standard Dafi
1 szt.

SUPERCENA

12

99

12

• oczyszcza wodę kranową
• chroni urządzenia kuchenne przed kamieniem
• znacznie redukuje twardość wody
• pasuje do większości dzbanków dostępnych na rynku

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

Czajnik KO299830

Tefal

1 opak.

SUPERCENA

11900
• wskaźnik poziomu wody
• filtr antywapienny
• możliwość zagotowania
min. ilości wody: 250 ml
• ukryty element grzewczy
• pojemność: 1,5 l
• moc: 2400 W

Ekspres przelewowy
do kawy CM520D10
Tefal

1 opak.

SUPERCENA

16900
• elementy wykonane ze stali
nierdzewnej
• filtr o pojemności 12 filiżanek – 1,2 l
• wskaźnik poziomu wody
• system zapobiegający kapaniu
• moc: 900 W

• elektroniczna technologia
• 4 czujniki dla większej
precyzji i niezawodności
• odmierzanie składników
w g i płynów w cl/dl
• zakres: 5 kg
• podziałka: 1 g od 0 do 5 kg

Waga
kuchenna BC5005
Tefal

1 opak.

SUPERCENA

6900
POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA

13

Kubeczek

Kraina Pingwina
pojemność: 220 ml
różne wzory
1 szt.

SUPERCENA

1499
Miseczka

Kraina Pingwina
pojemność: 500 ml
różne wzory
1 szt.

SUPERCENA

1799

Talerzyk

Kraina Pingwina
średnica: 19 cm
różne wzory
1 szt.

14

SUPERCENA

1799

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

Poduszka dekoracyjna

Kraina Pingwina

wymiary: 45 x 22,5 x 8 cm
1 szt.

SUPERCENA

3499
Poduszka dekoracyjna

Kraina Pingwina

wymiary: 40 x 40 x 9 cm
różne wzory
1 szt.

SUPERCENA

4999
• urocze i miękkie poduszki z kolekcji
Kraina Pingwina
• wykonane z dbałością o szczegóły
• niezwykle wygodne i puszyste
• idealne jako dekoracja dziecięcego
pokoju

Pluszowa świnka

Kraina Pingwina

wymiary: 30 x 24 x 15 cm
1 szt.

SUPERCENA

3499
• idealna na prezent
• wyjątkowo miękka i miła w dotyku
• sprawdzi się jako przytulanka lub
poduszka dla dziecka

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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Zestaw do piasku*

Zestaw
do piasku

Bagiński

Bagiński

1 kpl.

SUPERCENA

1 kpl.

1999

SUPERCENA

999

• zestaw składa się z 6 elementów:
młynka do piasku, średniego
wiaderka, 2 foremek w kształcie
zwierzątek morskich oraz średnich
grabek i łopatki
• wykonany z trwałych i bezpiecznych
materiałów, dzięki czemu jest
odporny na warunki atmosferyczne
i bezpieczny dla dzieci

• zestaw składa się z 4 akcesoriów do
piasku: średniego wiaderka, średnich
grabek, łopatki oraz sitka
• wykonany z trwałych i bezpiecznych
materiałów, dzięki czemu jest
odporny na warunki atmosferyczne
i bezpieczny dla dzieci

Łopatka
z grabkami*
Bagiński

1 kpl.

SUPERCENA

Konewka kwiatek
Bagiński

1 szt.

SUPERCENA

899

999

• doskonale nadaje się do zabawy
w piaskownicy, ogrodzie i na plaży
• dostępna w różnych kolorach
• zestaw składa się z 2 elementów: łopatki i dużych grabek
• poprzez połączenie dwóch produktów dziecko otrzymuje
komplet niezbędnych narzędzi do zabawy na piasku

16

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket
*DOSTĘPNE OD 18.05.2022

Taczka Bączek
z akcesoriami
Bagiński

1 kpl.

SUPERCENA

5999

• wspaniały prezent dla małego ogrodnika
• zestaw składa się z 5 akcesoriów do piasku: dużej taczki,
mini grabek, łopatki, średniego wiaderka oraz sitka
• wykonana z trwałych i bezpiecznych materiałów,
dzięki czemu jest odporna na warunki atmosferyczne
i bezpieczna dla dzieci

Wywrotka Baguś*
Bagiński

Kosiarka dla dzieci*
Bagiński

1 szt.

SUPERCENA

2999

1 szt.

SUPERCENA

2999

• zabawka imituje model kosiarki,
dzięki której każde dziecko
może poczuć się ogrodnikiem
• uczy, jak kosić trawę i jak dbać
o przydomowy ogródek

• wywrotka Baguś to samochodzik
inny niż wszystkie
• uniwersalny charakter produktu
sprawia, że dziecko ma możliwość
zabawy w domu i na dworze

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
*DOSTĘPNE OD 18.05.2022
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Piłeczki basenowe

Huśtawka kubełkowa

średnica: 70 mm

1 szt.

Bagiński

Bagiński

SUPERCENA

1 opak. – 30 szt.

5999

SUPERCENA

49

99

• zapakowane w foliowy plecak, który ułatwia
przechowywanie
• doskonale sprawdzą się w suchych oraz dmuchanych
basenach, namiotach czy kojcach dla dzieci
• są wyjątkowo elastyczne oraz odporne na pękanie
i zgniatanie, a odkształcone szybko wracają do swojej formy

• zestaw składa się z 6 elementów:
dużych grabek i łopatki, dwóch
foremek w kształcie zwierzątek
morskich, piłki oraz konewki
• wykonany z trwałych i bezpiecznych
materiałów

• imituje swoim wyglądem krzesełko
• kształt siedziska i szelki zabezpieczające
sprawiają, że jest to idealna huśtawka dla
małych i dużych dzieci
• maksymalne obciążenie: do 20 kg

Zestaw plażowy
z piłką
Bagiński

1 kpl.

• zabawka jest idealnym rozwiązaniem dla
osób, które lubią aktywnie spędzać czas
na plaży lub w przydomowym ogrodzie
• w skład zestawu wchodzą dwie duże
rakietki oraz piłeczka do gry

18

SUPERCENA

2999

Rakietki plażowe
z piłką
Bagiński

1 opak.

SUPERCENA

1299

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

Bańki mydlane

Frapo

pojemność: 180 ml
1 szt.

SUPERCENA

2699

Kreda

SUPERCENA

EM&EM

Bańki mydlane
z dźwiękiem Unicorn

1 opak. – 15 szt.

1699

Frapo

pojemność: 120 ml
1 szt.

SUPERCENA

1699

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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Przebojowa Zebra
Vtech

Trefl

1 opak.

SUPERCENA

8999

• 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

Puzzle

Trefl

1 opak. – 160 elementów

SUPERCENA

1499

• po ułożeniu powstanie obrazek
o wymiarach 410 x 278 mm
• dostępne wzory: Psi Patrol, Frozen II,
Avengers, Kotki, Princess

• weźcie udział w wyjątkowej przygodzie,
towarzysząc bohaterom serialu PAW
PATROL w pogoni za smakołykami
• dzięki specjalnej kostce z łapkami
wcielicie się w 4 różne postacie
szukające smakołyków
• uważajcie na przeszkody, które będą
utrudniać wykonanie zadania
• zawartość: plansza, 10 kafelków
ze smakołykami, 9 kafelków
z przeszkodami, 6 kafelków specjalnych,
4 pionki z podstawką, kostka, instrukcja
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Gra My Treat
Psi Patrol
Trefl

1 opak.

SUPERCENA

4999

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

SUPERCENA

19

99

Skarbonka*

Muzyczne Centrum Dystrybucji
wymiary: 8,9 cm x 8,9 cm x 8,9 cm
różne kolory
1 szt.

Kubek*

Muzyczne Centrum
Dystrybucji
pojemność: 300 ml
1 szt.

Butelka*

Muzyczne Centrum
Dystrybucji
pojemność: 500 ml
1 szt.

Kubek*

Muzyczne Centrum
Dystrybucji
pojemność: 350 ml
1 szt.

SUPERCENA

1999

SUPERCENA

2499

SUPERCENA

3499

Kubek zawiera zestaw klocków

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
*DOSTĘPNE OD 20.05.2022
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Wheelie na motocyklu
kaskaderskim
60296*
LEGO CITY

1 opak.

SUPERCENA

3499
SUPERCENA

4299

Samolot kaskaderski
60323*
LEGO CITY
1 opak.

Monster Jam
Megalodon
42134*

LEGO TECHNIC

1 opak.

SUPERCENA

7599

22

Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket
*DOSTĘPNE OD 11.05.2022

Leśny wodospad
41677*
LEGO Friends

1 opak.

SUPERCENA

4299

Klinika dla zwierząt
41695*
LEGO Friends
1 opak.

SUPERCENA

7599

Zabawa w kąpieli
pływająca
czerwona panda
10964*

LEGO duplo
1 opak.

SUPERCENA

3799
POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
*DOSTĘPNE OD 11.05.2022
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Chodaki męskie
ocieplane

Captain Mike

rozmiary: 40/41, 42/43, 44/45

1 para

SUPERCENA

4499

• wodoodporne i mrozoodporne
• wyjmowany ocieplacz
z możliwością prania

SUPERCENA Chodaki damskie

37

99

ocieplane

Captain Mike

rozmiary: 36/37, 38/39, 40/41
1 para

• wodoodporne i mrozoodporne
• wyjmowany ocieplacz
z możliwością prania

24

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

Chodaki dziecięce

Captain Mike

rozmiary: 24/25, 26/27, 28/29
1 para

SUPERCENA

24

99

SUPERCENA

3499

Chodaki dziecięce
Captain Mike

rozmiary: 24/25, 26/27, 28/29
1 para

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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Męska koszulka
sportowa

Flying Mike

Damska
koszulka
sportowa

rozmiary: S-XXL
1 szt.

SUPERCENA

Flying Mike

59

99

rozmiary: S-XXL
1 szt.

SUPERCENA

• podkreśla wygląd sylwetki
• elastyczna
• wykonana w 85% z poliestru i w 15% z elastanu
• wygodna, nie uciska
• termoaktywna

5999
• podkreśla wygląd sylwetki
• elastyczna
• wykonana w 85% z poliestru i w 15% z elastanu
• wygodna, nie uciska
• termoaktywna

Koszulka damska

Captain Mike
rozmiary: S-XL
1 szt.

SUPERCENA

2999

• różne kolory
• wysokiej jakości bawełniany materiał

Koszulka męska

Captain Mike

rozmiary: M-XXL
1 szt.

SUPERCENA

2999

• różne kolory
• wysokiej jakości bawełniany materiał
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Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket

Koszulka damska
z nadrukiem

Captain Mike
rozmiary: S-XL
1 szt.

SUPERCENA

3999
• różne kolory i wzory
• wysokiej jakości bawełniany materiał

• różne kolory i wzory
• wysokiej jakości bawełniany materiał

Koszulka męska
z nadrukiem

Captain Mike

rozmiary: M-XXL
1 szt.

SUPERCENA

3999

POLOmarket – NAJWIĘKSZA POLSKA SIEĆ SUPERMARKETÓW – laureat konkursu TERAZ POLSKA
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Ręcznik
szybkoschnący
z mikrofibry

Captain Mike

wymiary: 80 x 130 cm

1 szt.

SUPERCENA

3499

• dostępne kolory: niebieski,
grafitowy, różowy, zielony

SUPERCENA

4499

Ręcznik
szybkoschnący
z mikrofibry
Captain Mike

wymiary: 110 x 175 cm
1 szt.

Mata do ćwiczeń

Flying Mike

wymiary: 180 x 61 x 1,5 cm
1 szt.

SUPERCENA

7999

• dobrze amortyzuje podczas
wykonywania ćwiczeń
• uchwyt umożliwiający
komfortowe przenoszenie
• materiał odporny na
zabrudzenia
• dostępne kolory: szary,
fioletowy, limonkowy

28

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

Kostka Fitness

Flying Mike

wymiary: 22,5 x 15 x 7,6 cm
1 szt.

SUPERCENA

17

99

Butelka sportowa

Flying Mike

pojemność: 900 ml
różne kolory

• dostępne kolory:
czarny, niebieski, różowy
• pomaga poprawić pozycję
podczas ćwiczeń
• wspomaga stabilność
i zachowanie równowagi

1 szt.

SUPERCENA

2999

• tworzywo BPA free
• lekka i wytrzymała
• szczelne zamknięcie
zapobiega rozlewaniu
• idealny wybór na trening
i podróż
• modny design

Butelka
sportowa

• tworzywo BPA free
• estetyczne wykonanie
• szczelna nakrętka
zapobiega rozlewaniu
• wykonana z tworzywa
wysokiej jakości
• nowoczesny design

Flying Mike

pojemność: 550 ml
różne kolory
1 szt.

SUPERCENA

2299
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Podwójna piłka do
masażu

Flying Mike
1 szt.

SUPERCENA

2499
Wykonana z trwałego materiału EPP

Roller z wypustkami

Flying Mike

wymiary: 8 x 16 cm
1 szt.

SUPERCENA

2499

Wykonany z trwałych materiałów EPP i PP

Wałek Fitness

Flying Mike

wymiary: 32 x 14 x 6 cm

1 szt.

Funkcje:
• rozluźniają mięśnie
• zmniejszają napięcie mięśniowe
• zmniejszają dolegliwości bólowe
• poprawiają ukrwienie
• ujędrniają skórę

SUPERCENA

3499

Wykonany z trwałego materiału EPP

Piłka do masażu

Flying Mike
1 szt.

SUPERCENA

1999

Wykonana z trwałego materiału EPP
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Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych, e-sklepie lub w aplikacji POLOmarket

Torba na matę
Spokey

• zabezpiecza matę przed
osiadaniem kurzu, zabrudzeniami
i zniszczeniem
• bardzo lekka, wykonana
z najwyższej jakości materiałów
• wymiary: 72 x 18 cm

1 szt.

SUPERCENA

1299

Zestaw hantli
Spokey

2 x 1 kg

1 opak. – 2 szt.

SUPERCENA

39

99

Skakanka

Spokey

1 opak.

SUPERCENA

1999

• szerokie, antypoślizgowe uchwyty
• świetnie dopasowują się do dłoni, co zwiększa komfort
i bezpieczeństwo ćwiczeń
• zostały wykonane z żeliwa powleczonego winylem,
dzięki czemu są wytrzymałe, przyjemne do trzymania
i bardziej przyczepne

• stalowa linka pokryta tworzywem zapewnia wysoką
wytrzymałość i niską wagę skakanki
• obrotowe końcówki zapobiegają skręcaniu się linek
• długość linki bardzo łatwo można dostosować
do wzrostu ćwiczącego
• długość: 300 cm

Piłka gimnastyczna

Spokey

1 szt.

SUPERCENA

4999
• umożliwia wykonywanie ćwiczeń, które
pozytywnie wpływają na sylwetkę,
kondycję fizyczną oraz pomagają przy
redukcji tkanki tłuszczowej
• jest doskonałym zamiennikiem
krzesła, gdyż siedzenie na niej pomaga
korygować postawę
• posiada w zestawie poręczną pompkę,
która pomoże szybko i wygodnie
napełnić piłkę powietrzem
• rozmiar: 55 cm
• maksymalne obciążenie: 300 kg
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Piłka nożna

Flying Mike

rozmiar: 5
obwód: 68-71 cm
1 szt.

SUPERCENA

3499

Pompka do piłki

Flying Mike
1 szt.

SUPERCENA

1299

Piłka do siatkówki

Flying Mike

rozmiar: 5
obwód: 65–67 cm
1 szt.

SUPERCENA

2999
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

