
TEMAT TYGODNIA

WYPRZEDAŻ 
ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH

PRODUKTY I AKCESORIA 
DO SPRZĄTANIA

AKCESORIA 
KUCHENNE

NARZĘDZIA

OFERTA OBOWIĄZUJE OD CZWARTKU 8.09
DO ŚRODY 14.09.2022 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



Żelazko 
z generatorem 
pary 2700 W 
> długi, nieplączący się

przewód zasilający
o długości 1,7 m

> funkcja pary ciągłej
80 g/min

> możliwość prasowania
parowego lub na sucho

> filtr zapobiegający
osadzaniu się kamienia

1 kpl.

239*.-

wydajne 
prasowanieprasowanie

zapobiega 
kapaniukapaniu

1,2 l 

2700 
W

zmienna 
regulacja 

temperatury

ceramiczna stopa nie 
przywiera i doskonale 

prowadzi się po 
materiale

WYPRZEDAŻ
ARTYKUŁÓW

PRZEMYSŁOWYCH
od 8.09 do 10.09.2022

*od poniedziałku 12.09.2022 obowiązują ceny regularne

30%
TANIEJ!

WYPRZEDAŻ 
ARTYKUŁÓW

PRZEMYSŁOWYCH
od 8.09 do 10.09.2022

*od poniedziałku 12.09.2022 obowiązują ceny regularne

ceramiczna stopa nie 

TYGODNIA
INSPIRACJE 

Od czwartku 8.09 do środy 14.09.2022

TYGODNIATYGODNIA
OFERTA OBOWIĄZUJE OD CZWARTKU 8.09

DO ŚRODY 14.09.2022 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

CENA PROMOCYJNA

obowiązuje 8-10.09.202216730
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Przewodowy 
odkurzacz 3 w 1 
600 W 
> przewodowe

zasilanie sieciowe
> łatwe sterowanie
1 kpl.

179*.-
zasilanie sieciowe

> łatwe sterowanie
przekształca się 

w ręczne narzędzie 
do sprzątania

z 2 końcówkami 
do wyboru

do wszystkich 
rodzajów podłóg

odkurzacz 
ręczny

5 m przewodu 
zasilającego

5

0,6 l

600 
W

filtr HEPA 
idealny 

dla alergików

wysuwana wysuwana 
teleskopowa teleskopowa 

rura

ultralekki
2,2 kg

wygodny i łatwy wygodny i łatwy wygodny i łatwy 
w obsłudzew obsłudze

30%
TANIEJ!

WYPRZEDAŻ 
ARTYKUŁÓW

PRZEMYSŁOWYCH
od 8.09 do 10.09.2022

*od poniedziałku 12.09.2022 obowiązują ceny regularne

30%
TANIEJ!

Od czwartku 8.09 do środy 14.09.2022 17

OFERTA OBOWIĄZUJE OD CZWARTKU 8.09

DO ŚRODY 14.09.2022 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

CENA PROMOCYJNAobowiązuje 8-10.09.2022

12530

3



30%
TANIEJ!

WYPRZEDAŻ 
ARTYKUŁÓW

PRZEMYSŁOWYCH
od 8.09 do 10.09.2022

*od poniedziałku 12.09.2022 obowiązują ceny regularne

WYPRZEDAŻ 
ARTYKUŁÓW

PRZEMYSŁOWYCH
od 8.09 do 10.09.2022

*od poniedziałku 12.09.2022 obowiązują ceny regularne

biała guma biała guma 
nie zostawia nie zostawia 

śladówśladów

doskonale zbiera 
kurz i sierść 

idealnie wchłania 
brud i wodę 

usuwa nawet 
zaschnięte plamy

mop 
z 3 rodzajami 

włókien do 
dokładnego 
czyszczenia 

27 cm

mechanizm wyciskania mechanizm wyciskania 
na drążku – nie 
wymaga wiadra

Suszarka Leifheit Pegasus Suszarka Leifheit Pegasus 
150 Solid Slim
Suszarka Leifheit Pegasus 
150 Solid Slim
Suszarka Leifheit Pegasus 

wym. rozłożonej 157 × 55 × 105 cm
1 szt.109109**.-

CENA PROMOCYJNAobowiązuje 8-10.09.2022

7630

łatwe zakładanie łatwe zakładanie 
i zdejmowanie

dwa rodzaje 
włókien

Ściągaczka Ściągaczka 
do kabin do kabin 
Ściągaczka 
do kabin 
Ściągaczka Ściągaczka 
do kabin 
Ściągaczka 

prysznicowychprysznicowychprysznicowychprysznicowych
1 szt.

2222*.-

Mop Picobello SMop Picobello SMop Picobello S
1 kpl.

5959*.-

Zestaw Power Mop Zestaw Power Mop 
3 w 1
> w zestawie 3-częściowy w zestawie 3-częściowy 

drążek z głowicą, wiadro drążek z głowicą, wiadro 
o pojemności 12 l i sitoo pojemności 12 l i sito

> zapas do mopa  2222*
o pojemności 12 l i sito

*
o pojemności 12 l i sito

.-
1 kpl.

65*.-

Od czwartku 8.09 do środy 14.09.2022Od czwartku 8.09 do środy 14.09.202218

CENA PROMOCYJNA

obowiązuje 8-10.09.2022
1540

CENA PROMOCYJNA

obowiązuje 8-10.09.2022
4130

CENA PROMOCYJNAobowiązuje 8-10.09.2022

1540

CENA PROMOCYJNA

obowiązuje 8-10.09.2022
4550

odpornaodporna
na warunkina warunki

atmosferyczneatmosferyczne

łącznałączna
długość długość 

lineklinek

15m
dwa uchwyty 

na drobne 
elementy
garderoby

antypoślizgowe
nóżki
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30%
TANIEJ!

tworzywo 
z mikrocząsteczkami 
srebra, które niszczą 

grzyby i bakterie

30%
TANIEJ!

WYPRZEDAŻ 
ARTYKUŁÓW

PRZEMYSŁOWYCH
od 8.09 do 10.09.2022

*od poniedziałku 12.09.2022 obowiązują ceny regularne

pojemniki idealnie nadają się 
do przechowywania leków, kosmetyków, 

akcesoriów niemowlęcych i żywności

2 
szt.

2 
szt.

2 
szt.

2 
szt.

2 l

1,6 l

1,15 l

0,65 l

3 
szt.

0,5 l

Zestaw pojemników 
antybakteryjnych
Zestaw pojemników 
antybakteryjnych
Zestaw pojemników 

poj. 0,5 l  
3 szt., 1 kpl.

10*.-

Zestaw 
pojemników 
antybakteryjnych
pojemników 
antybakteryjnych
pojemników 

poj. 0,65 l
poj. 1,15 l  10*.-
poj. 1,6 l  10*

10
*

10
.-

poj. 2 l  11.
poj. 1,6 l

11.
poj. 1,6 l

*
10

*
10

11.*11.-
2 szt., 1 kpl.

9*.-

Od czwartku 8.09 do środy 14.09.2022Od czwartku 8.09 do środy 14.09.2022 19

CENA PROMOCYJNAobowiązuje 8-10.09.2022

od 630

CENA PROMOCYJNAobowiązuje 8-10.09.2022

700
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Zegar ścienny
ø 49 cm
1 szt.59*.- 1 szt.59 . 1 szt.59 .

Donica metalowa
wym. 15 × 15 × 54 cm
wym. 20 × 20 × 76 cm  89*.-
1 szt.

69*.-

WYPRZEDAŻ 
ARTYKUŁÓW

PRZEMYSŁOWYCH
od 8.09 do 10.09.2022

*od poniedziałku 12.09.2022 obowiązują ceny regularne

30%
TANIEJ!

WYPRZEDAŻ 
ARTYKUŁÓW

PRZEMYSŁOWYCH
od 8.09 do 10.09.2022

*od poniedziałku 12.09.2022 obowiązują ceny regularne

Od czwartku 8.09 do środy 14.09.2022Od czwartku 8.09 do środy 14.09.202220

CENA PROMOCYJNAobowiązuje 8-10.09.2022

4130

CENA PROMOCYJNA

obowiązuje 8-10.09.2022
od 4830
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Frytownica 
> do smażenia na 
   głębokim tłuszczu
> w pokrywce wyjmowany

filtr eliminujący 
zapachy 

1 kpl.

139*.-

kosz ze stali nierdzewnej 
z odłączanym uchwytem, 

który można myć 
w zmywarce

nóżki 
antypoślizgowe

nienagrzewająca 
się powłoka 
zewnętrzna

regulacja 
temperatury 

 od 80 do 190°C 

80-190°C 

wskaźniki 
zasilania 

i gotowaniai gotowania

1 l

30%
TANIEJ!

WYPRZEDAŻ 
ARTYKUŁÓW

PRZEMYSŁOWYCH
od 8.09 do 10.09.2022

*od poniedziałku 12.09.2022 obowiązują ceny regularne

30%
TANIEJ!

Od czwartku 8.09 do środy 14.09.2022Od czwartku 8.09 do środy 14.09.2022 21

CENA PROMOCYJNA

obowiązuje 8-10.09.2022
9730
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TYLKO W NETTO

1600
W

16001600
W

OpalarkaOpalarkaOpalarkaOpalarka
1600 W1600 W1600 W1600 W1600 W
1 kpl.1 kpl.

59595959595959595959**..--

Listwa Listwa 
magnetyczna magnetyczna magnetyczna magnetyczna magnetyczna 
na narzędziana narzędziana narzędziana narzędziana narzędzia
magnetyczna 
na narzędzia
magnetyczna 

dł. 46,7 cmdł. 46,7 cmdł. 46,7 cm
> brak narzędzi > brak narzędzi > brak narzędzi > brak narzędzi > brak narzędzi 
   w zestawie   w zestawie   w zestawie   w zestawie
1 szt.1 szt.

25252525252525252525252525**..---

Nóż do cięcia Nóż do cięcia Nóż do cięcia Nóż do cięcia Nóż do cięcia 
płyt gipsowych płyt gipsowych płyt gipsowych płyt gipsowych płyt gipsowych 
Nóż do cięcia 
płyt gipsowych 
Nóż do cięcia 

z miarkąz miarkąz miarką
płyt gipsowych 
z miarką
płyt gipsowych 

> w zestawie > w zestawie > w zestawie > w zestawie 
   6 dodatkowych ostrzy    6 dodatkowych ostrzy    6 dodatkowych ostrzy    6 dodatkowych ostrzy    6 dodatkowych ostrzy 
   przechowywanych    przechowywanych    przechowywanych    przechowywanych    przechowywanych 
   w uchwycie    w uchwycie    w uchwycie    w uchwycie    w uchwycie    w uchwycie    w uchwycie 
   oraz 1 ołówek    oraz 1 ołówek    oraz 1 ołówek    oraz 1 ołówek    oraz 1 ołówek 
   stolarski   stolarski   stolarski
1 kpl.1 kpl.

65656565656565***.-

TYLKO W NETTO

   6 dodatkowych ostrzy    6 dodatkowych ostrzy 

służy do cięcia płyt służy do cięcia płyt służy do cięcia płyt służy do cięcia płyt 
gipsowo-gipsowo-

-kartonowych, -kartonowych, -kartonowych, 
piankowych oraz piankowych oraz 

kartonu

bezpieczny dla 
środowiska, środowiska, 

nie powoduje nie powoduje 
powstawania pyłupowstawania pyłupowstawania pyłupowstawania pyłu

precyzyjne precyzyjne 
pozycjonowanie, pozycjonowanie, pozycjonowanie, pozycjonowanie, 

rysowanie linii rysowanie linii rysowanie linii rysowanie linii rysowanie linii rysowanie linii rysowanie linii 
prostych 

i okręgówi okręgów

blokada działa blokada działa blokada działa blokada działa 
za jednym za jednym za jednym za jednym 

naciśnięciem

wygodny 
uchwytuchwytuchwyt

z łatwością z łatwością z łatwością z łatwością 
przycina płyty

wbudowany wbudowany wbudowany wbudowany 
przymiar przymiar przymiar 

długości 5 mdługości 5 mdługości 5 mdługości 5 mdługości 5 mdługości 5 m

w zestawie dysza płaska, w zestawie dysza płaska, 
redukcyjna, refleksyjna redukcyjna, refleksyjna redukcyjna, refleksyjna redukcyjna, refleksyjna redukcyjna, refleksyjna 

i ochronnai ochronnai ochronnai ochronnai ochronna

30%
TANIEJ!

WYPRZEDAŻ 
ARTYKUŁÓW

PRZEMYSŁOWYCH
od 8.09 do 10.09.2022

*od poniedziałku 12.09.2022 obowiązują ceny regularne

WYPRZEDAŻ 
ARTYKUŁÓW

PRZEMYSŁOWYCH
od 8.09 do 10.09.2022

*od poniedziałku 12.09.2022 obowiązują ceny regularne

maks. 
obciążenie obciążenie 

13 kg13 kg

13
kg

Od czwartku 8.09 do środy 14.09.2022Od czwartku 8.09 do środy 14.09.202222

CENA PROMOCYJNAobowiązuje 8-10.09.2022

4550

CENA PROMOCYJNA

obowiązuje 8-10.09.2022

4130

CENA PROMOCYJNAobowiązuje 8-10.09.2022

1750
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TYLKO W NETTO

Pistolet do klejenia 
na gorąco 500 W
> czas nagrzewania ok. 5 min
> zużycie kleju 16-20 g/min
> średnica wkładu 11,2 mm
> walizka w zestawie
1 kpl.

69*.-

500   
W

temperatura 
ok. 1700C

ok. 1700C

6 wkładów 
w zestawie

2 dodatkowe 
dysze

napięcie 
wejściowe

220 - 240 V
 50 Hz

Regulowana
stacja 
lutownicza 
48 W
1 kpl.

65*.-

48   
W

miękki 
ergonomiczny 

uchwyt

regulacja 
temperatury 

od 100 do 500°C 

100-5000C

napięcie 
wejściowe

230 - 240 V
 50 Hz

prędkość obrotowa prędkość obrotowa 
240 obr./min

Przecinak Przecinak Przecinak 
elektryczny 3,6 Velektryczny 3,6 Velektryczny 3,6 V
> > zasilanie: akumulator zasilanie: akumulator 

Li-ion 1500 mAh
> w zestawie ładowarka 

z kablem USB/USB-Cz kablem USB/USB-Cz kablem USB/USB-C
1 kpl.

59595959**..---

prędkość obrotowa prędkość obrotowa 
240 obr./min

czas ładowania czas ładowania 
akumulatora 3-5 h

wygodny 
uchwytuchwyt

Piła z wymiennymi Piła z wymiennymi Piła z wymiennymi Piła z wymiennymi Piła z wymiennymi Piła z wymiennymi Piła z wymiennymi Piła z wymiennymi 
ostrzami 3 w 1ostrzami 3 w 1ostrzami 3 w 1ostrzami 3 w 1ostrzami 3 w 1ostrzami 3 w 1
Piła z wymiennymi 
ostrzami 3 w 1
Piła z wymiennymi Piła z wymiennymi 
ostrzami 3 w 1
Piła z wymiennymi 

> ostrza do drewna, ostrza do drewna, ostrza do drewna, ostrza do drewna, ostrza do drewna, 
gipsu i desek/plastikugipsu i desek/plastikugipsu i desek/plastikugipsu i desek/plastikugipsu i desek/plastikugipsu i desek/plastikugipsu i desek/plastikugipsu i desek/plastiku

1 kpl.

25252525**..------

30%
TANIEJ!

30%
TANIEJ!

WYPRZEDAŻ 
ARTYKUŁÓW

PRZEMYSŁOWYCH
od 8.09 do 10.09.2022

*od poniedziałku 12.09.2022 obowiązują ceny regularne

Od czwartku 8.09 do środy 14.09.2022Od czwartku 8.09 do środy 14.09.2022 23

CENA PROMOCYJNA

obowiązuje 8-10.09.2022
1750

CENA PROMOCYJNA
obowiązuje 8-10.09.2022

4550

CENA PROMOCYJNAobowiązuje 8-10.09.2022

4830

CENA PROMOCYJNAobowiązuje 8-10.09.2022

4130
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SZUKAJ NOWEJ OFERTY 
W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK

OD PONIEDZIAŁKU
DO SOBOTY

SZUKAJ NOWEJ OFERTY 
W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK




