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Chcesz rozwinąć SWOJĄ KARIERĘ i dać nam możliwość wykorzystania 
Twoich mocnych stron? APLIKUJ JUŻ DZIŚ! Wszystkie oferty pracy znajdziesz na
www.kariera.kaufland.pl Oferujemy rozwój zawodowy, stabilizację i bogaty pakiet benefitów!

Oferta ważna od 19.05.2022 do 1.06.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Oferta ważna od 19.05.2022 do 1.06.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Oferta ważna od 19.05.2022 do 1.06.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

COUNTRYSIDE®

Lodówka turystyczna
zdejmowana pokrywka

COUNTRYSIDE® 

Huśtawka 
Hollywood
z pokryciem 
dachowym,
regulowane 
nachylenie 
dachu

COUNTRYSIDE®

Grill okrągły
z pokrywą
chromowana 
powierzchnia grillowa, 
emaliowane palenisko, 
pokrywa i palenisko 
z uchwytem,
regulowana wentylacja 
w pokrywie, 
z praktyczną tacą 
pod popielnikiem, 
z 2 kółkami 

39,9939,99
-33%
59,99

49,9949,99
-28%
69,99

11,9911,99x,xxx,xx 18,9918,99

299,90299,90

8,998,99
9,99

OFERTA 
SPECJALNA-10%

899,90899,90
Brykiet 
drzewny
2,5 kg 
opakowanie
(=1 KG 3,60)

wym. 39 x 29 x 41,5 cm

poj. 25 l

wym. 53 x 38 cm

śr. 33,5 cm

COUNTRYSIDE® 

Grill trójnożny
regulowana 
wysokość,
emaliowana misa 
paleniskowa, 
chromowany ruszt 
grillowy, 
w zestawie osłona 
przeciwwiatrowa 

OD CZWARTKU 19.05 DO ŚRODY 1.06

wys. 63,5 cm

śr. 44 cm

2,5 kg

149,90149,90
tylko

GDZIE WSZYSTKO
DO GRILLA

I DO OGRODU
MAM?

Dostępny również 
wkład do lodówki 



COUNTRYSIDE® 

Grill żeliwny
wykonany 
z żeliwa i stali

COUNTRYSIDE® 

Grill z pokrywą
regulacja dopływu 
powietrza w klapie

COUNTRYSIDE® 

Grill okrągły 
z czerwoną 
pokrywą
emaliowane palenisko,
chromowany ruszt

COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ®

Przenośny grill gazowy
z zapłonem piezoelektrycznym,
ruszt grillowy stalowy, 
emaliowany,
zużycie gazu 255 g/h
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GDZIE PROFESJONALNE
GRILLOWANIE MAM?

powietrza w klapiepowietrza w klapiepowietrza w klapie

COUNTRYSIDE
Grill z pokrywą
regulacja dopływu regulacja dopływu regulacja dopływu 
powietrza w klapie

COUNTRYSIDECOUNTRYSIDE
Grill z pokrywąGrill z pokrywą
regulacja dopływu regulacja dopływu regulacja dopływu regulacja dopływu regulacja dopływu regulacja dopływu 
powietrza w klapiepowietrza w klapiepowietrza w klapiepowietrza w klapie

COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ®

Grill z dwoma 
rusztami 
grillowymi
z drewnianymi 
uchwytami, 
regulowana wysokość, 
ruszt ze stali chromowanej

OFERTA 
SPECJALNA-9%
109,90

99,9999,99

OFERTA 
SPECJALNA-44%
449,90

249,00249,00

OFERTA 
SPECJALNA-16%
119,90

99,9999,99

299,00299,00
tylko

śr. rusztu 35 cm

wys. 38 cm

wym. 83 x 96 x 81 cm

powierzchnia 
do grillowania 
ok. 35 x 69 cm

śr. rusztu 34 cm

wys. 53,5 cm

wym. 78 x 52,5 x 90,5 cm

powierzchnia 
do grillowania 
ok. 58,4 x 20,6 cm

200
zł

OD CZWARTKU 19.05

GRILL

Oferta ważna od 19.05.2022 do 1.06.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  
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COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ® 

Grill gazowy
wskaźnik 
temperatury 
w pokrywie
z reduktorem ciśnienia 
i wężem gazowym,
z 2 kółkami

COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ®

Przenośny grill gazowy
z zapłonem piezoelektrycznym,
ruszt grillowy stalowy, 
emaliowany,
zużycie gazu 255 g/h
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COUNTRYSIDE

z reduktorem ciśnienia 
i wężem gazowym,

COUNTRYSIDECOUNTRYSIDE
LET'S BBQLET'S BBQ® ® 

Grill gazowyGrill gazowy
wskaźnik 
temperatury 
w pokrywie
z reduktorem ciśnienia z reduktorem ciśnienia z reduktorem ciśnienia 
i wężem gazowym,i wężem gazowym,
z 2 kółkami

GDZIE PROFESJONALNE
GRILLOWANIE MAM?

OFERTA 
SPECJALNA-22%
899,90

699,90699,90449,90449,90
tylko

moc 8,4 kW/h

3 palniki x 2,8 KW

powierzchnia 
do grillowania 
ok. 47,5 x 38 cm

LANDMANN
Palenisko 
ogrodowe
stabilne nóżki 
i uchwyty 
do przenoszenia

śr. 60 cm

wym. 30 x 24 cm

moc 2,0 KW/Ha

wym. 106,5 x 53 x 102,5 cm

2 palniki x 2,8 KW

powierzchnia 
do grillowania 
ok. 50 x 38 cm

COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ®

Grill gazowy
z emaliowaną 
pokrywą
zużycie gazu 143 g/h, 
z praktycznymi uchwytami 
do przenoszenia, prosty 
i szybki montaż 4 nóżek

Oferta ważna od 19.05.2022 do 1.06.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

OFERTA 
SPECJALNA-16%
299,90

249,90249,90
OFERTA 

SPECJALNA-24%
399,90

299,90299,90



GDZIE NAJGORĘTSZE
OKAZJE  

SPRZĘTOWE 
MAM?

COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ® 

Kosz 
do grillowania 
kiełbasy
z gumowym
uchwytem 

wym. 50 x 9 cm

VIGO! 
Tacki aluminiowe 
duże
4 sztuki
(=1 SZT. 1,25)

wym. 34 x 22 x 2 cm COUNTRYSIDE®

Koszyk do grillowania 
warzyw
z powłoką nieprzywieralną,
z chromowanymi uchwytami,
odporny na temperaturę 
do 240°C

COUNTRYSIDE®

Kamień do pizzy
średnica ok. 28 cm

COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ®

Szczotka
do czyszczenia 
grilla 3 w 1
gąbka, szczotka 
i ostrze, 
do wszystkich 
dostępnych 
na rynku grillów
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COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ®

Podpałka
na bazie surowców 
odnawialnych,
do grilla, kominka, 
pieca
32 sztuki
(=1 SZT. 0,10)

COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ®

Podpałka
na bazie surowców 
odnawialnych,
do grilla, kominka, 
pieca
100 sztuk
(=1 SZT. 0,15)

Oferta ważna od 19.05.2022 do 1.06.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

2,992,99
-40%

4,99

14,99
-21%
18,99

COUNTRYSIDECOUNTRYSIDE®COUNTRYSIDECOUNTRYSIDE®

W sprzedaży dostępne 
są również inne akcesoria 
do grilla

tylko

14,9914,99

COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ®

Zestaw sztućców 
grillowych
wykonane ze stali 
szlachetnej
2 sztuki

17,9917,99
-28%
24,99

4,994,99
-28%

6,99

11,9911,99
-20%
14,99

OD CZWARTKU 19.05

GRILL



GDZIE NAJGORĘTSZE
OKAZJE  

SPRZĘTOWE 
MAM?

S17-PL-KW52-LFT-OGP_RE-1020-v1

COUNTRYSIDE®

Kamień do pizzy
średnica ok. 28 cm

COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ® 

Piec do pizzy na grilla
do grillów gazowych i węglowych,
z wbudowanym termostatem,
odporny na temperaturę do 800°C

wym. 30,5 x 30,5 x 1 cm

COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ®

Szczotka
do czyszczenia 
grilla 3 w 1
gąbka, szczotka 
i ostrze, 
do wszystkich 
dostępnych 
na rynku grillów

COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ®

Pokrowiec na grill
ze sznurkiem 
ściągającym 
i stoperem

COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ®

Pokrowiec na grill
ze sznurkiem 
ściągającym 
i stoperem
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DEVIL'S
BARBEQUE
Żel do 
czyszczenia
usuwa przypalone 
ślady, tłuszcz i brud
500 ml opakowanie
(=100 ML 1.60)

COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ®

Podpałka
na bazie surowców 
odnawialnych,
do grilla, kominka, 
pieca
32 sztuki
(=1 SZT. 0,10)

COUNTRYSIDE®

LET'S BBQ®

Podpałka
na bazie surowców 
odnawialnych,
do grilla, kominka, 
pieca
100 sztuk
(=1 SZT. 0,15)

Oferta ważna od 19.05.2022 do 1.06.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

2,992,99
199,90199,90

tylko

14,99

COUNTRYSIDECOUNTRYSIDE

do czyszczenia do czyszczenia 

gąbka, szczotka 

na rynku grillówna rynku grillów

COUNTRYSIDECOUNTRYSIDE®®

do czyszczenia 

Pokrowiec na grill

COUNTRYSIDECOUNTRYSIDE
LET'S BBQ
Pokrowiec na grill
ze sznurkiem 
ściągającym 
i stoperem

wym. 30,5 x 30,5 x 1 cm

Oferta ważna od 19.05.2022 do 1.06.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

W sprzedaży dostępne 
są również inne akcesoria 
do grilla

OFERTA 
SPECJALNA-33%

29,99

19,9919,99

wym. 70 x 90 cmwym. 115 x 75 x 120 cm

17,9917,99 9,999,99
-33%
14,99

7,997,99
-20%

9,99

39,9939,99
-20%
49,99

69,9969,99
-12%
79,99



COUNTRYSIDE®

Drewniana ławka 
ogrodowa
odporna na warunki 
atmosferyczne

dla maks. 2 osób

wym. 118 x 58 x 91 cm

maksymalne 
obciążenie 220

199,90199,90
tylko

GDZIE OGRODOWY
WYPOCZYNEK MAM?

34,99
tylko

COUNTRYSIDE® 

Leżak składany
malowana proszkowo 
stabilna konstrukcja 
stalowa, 
z mechanizmem
przechylania

COUNTRYSIDE®

Hamak
powierzchnia do leżenia: 
200 x 100 cm,
w zestawie torba 
do przechowywania

149,90
tylko
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OD CZWARTKU 19.05

OGRÓD

Oferta ważna od 19.05.2022 do 1.06.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

maksymalne 
obciążenie 110

wym. 140 x 60,5 x 100 cm

34,9934,99

maksymalne 
obciążenie 110



COUNTRYSIDE®

Drewniana ławka 
ogrodowa
odporna na warunki 
atmosferyczne

199,90199,90

GDZIE OGRODOWY
WYPOCZYNEK MAM?

34,9934,99

99,9999,99
tylko

S17-PL-KW52-LFT-OGP_RE-1020-v1

Krzesło 
plastikowe 
Cyrkon
białe lub czarne

COUNTRYSIDE® 

Leżak składany
malowana proszkowo 
stabilna konstrukcja 
stalowa, 
z mechanizmem
przechylania

COUNTRYSIDE®

Hamak
powierzchnia do leżenia: 
200 x 100 cm,
w zestawie torba 
do przechowywania

149,90149,90

MOBICOOL
Mobilna lodówka
termoelektryczna,
uchwyt do podpierania 
lub blokowania
pokrywy, podwójny 
wentylator, zasilanie 
z akumulatora 
pojazdu lub sieci 
elektrycznej 230 V

COUNTRYSIDE®

Stół kempingowy 
składany
z praktycznym uchwytem
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Oferta ważna od 19.05.2022 do 1.06.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

uchwyt do podpierania 

białe lub czarne

Krzesło 
plastikowe 
Cyrkon
białe lub czarne

wym. 140 x 60,5 x 100 cm

wym. 295 x 260 x 295 cm

maksymalne 
obciążenie 30

wym. 80 x 60 x 69 cm

poj. 26 l

wym. 54 x 53 x 79 cm

maksymalne 
obciążenie 110

333,00333,00
tylko

COUNTRYSIDE®

Pawilon składany
rama z aluminium i stali, 
w zestawie: 
2 ściany boczne, 4 linki napinające, 
8 śledzi, torba do przechowywania

39,9939,99
tylko

249,90249,90
-10%

279,90
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Chcesz rozwinąć SWOJĄ KARIERĘ i dać nam możliwość wykorzystania 
Twoich mocnych stron? APLIKUJ JUŻ DZIŚ! Wszystkie oferty pracy znajdziesz na
www.kariera.kaufland.pl Oferujemy rozwój zawodowy, stabilizację i bogaty pakiet benefitów!

Masz życzenia, sugestie lub pytania na temat Kauflandu? Skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 
800 300 062 lub internetowo www.kaufland.pl/kontakt. Zdjęcia produktów zamieszczone na naszych stronach reklamowych 
mogą się nieznacznie różnić od towarów znajdujących się w sprzedaży. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż 
w ilościach detalicznych. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły prezentowane w gazecie reklamowej 
oznaczone są w sklepie hasłem Promocja. Pełna oferta na naszej stronie www.kaufland.pl

Darmowy 
INTERNET
w markecie

Oferta ważna od 19.05.2022 do 1.06.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Oferta ważna od 19.05.2022 do 1.06.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

COUNTRYSIDE® 

Huśtawka 
Hollywood
z pokryciem 
dachowym,
regulowane 
nachylenie 
dachu

COUNTRYSIDE®

Zestaw mebli 
ogrodowych
w zestawie: 
stołek, stolik, poduszki 
na siedziska i oparcie 

x,xxx,xx7,997,99 49,9949,99

299,90299,90
tylko

899,90899,90
tylko

maksymalne 
obciążenie 210

dla maks. 3 osób

wym. 170 x 110 x 153 cm

wym. sofy 173 x 69 x 65 cm

wym. stołka  60 x 53 x 37 cm

wym. stolika  60 x 45 x 31 cm

GDZIE WSZYSTKO
DO GRILLA

I DO OGRODU
MAM?



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

