
Gazetka obowiązuje
5-22.10.2022

ALBO 50 RAT 0%
bez dodatkowych kosztów

RABATY DO 20%
Kupując produkty z gazetki w promocyjnych cenach skorzystaj z darmowych rat.

PROMOCJA NA WSZYSTKIE PRODUKTY     5-22.10.2022

-20%
1479,-

1849,-Narożnik 
ROBIN

Promocja „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022” trwa od 5 do 22.10.2022 r. i nie obejmuje usług. Ceny towarów w ofercie „Na 70. urodziny 70% rabatu na dziesiątki produktów” zawierają rabat 20% w ramach 
promocji. 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 i na agatameble.pl. Promocja 
nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 5 do 22.10.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty 
do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022”. Promocja nie obowiązuje 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.

1. Narożnik ROBIN, wymiary: 238 x 74/94 x 140 cm, pow. spania: 137 x 202 cm, w promocji kolor: 
ciemny szary (tkanina syntetyczna typ MALMO NEW 95), cena 

                          
1849  zł 1479 zł, 2. Zasłona LILI,  

140 x 250 cm, 100% poliester, różne kolory, cena 
                          

109  zł 64,90 zł/szt., 3. Lustro, Ø 60 cm, szkło/ metal, 
cena 

                          
169  zł 99,90 zł/szt., 4. Poszewka SESIL, 45 x 45 cm, 80% poliester/ 20% bawełna, różne wzory,  

cena 
                          
29,90  zł 17,99 zł/szt., 5. Kwiat, wys. 73 cm, tworzywo sztuczne, różne kolory, cena 

                          
14,99  zł 8,99 zł/szt., 

6. Dywan MIRAGE, 100% polipropylen, różne kolory, 80 x 150 cm, cena 
                          
89,90  zł 59,90 zł/szt., 120 x 170 cm,  

cena 
                          

149  zł 99,90 zł/szt., 160 x 230 cm, cena 
                          

279  zł 189 zł/szt. 

Narożnik ROBIN:
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Promocja „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022” trwa od 5 do 22.10.2022 r. i nie obejmuje usług. Ceny towarów w ofercie „Na 70. urodziny 70% rabatu na dziesiątki produktów” zawierają rabat 20% w ramach promocji. 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 i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 5 do 22.10.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022”. Promocja  
nie obowiązuje 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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Kolekcja GAYA, w promocji kolor: orzech rockford naturalny/czarny, 1. regał 2S, wymiary: 53,7 x 190 x 39,5 cm, cena 499  zł 399 zł,  
2. półka wisząca 154, wymiary: 153,8 x 18 x 18 cm, cena 179  zł 143 zł, 3. witryna szeroka 3D, wymiary: 90,4 x 190 x 39,5 cm, cena 999  zł 799 zł,  
4. szafka RTV 2D, wymiary: 153,8 x 52,5 x 39,5 cm, cena 449  zł 359 zł, 5. komoda 2D4S, wymiary: 153,8 x 89,1 x 39,5 cm, cena 749  zł 599 zł,  
6. stolik, wymiary: 67 x 67 x 49 cm, cena 389  zł 311 zł; cena nie zawiera oświetlenia

Promocja na wszystkie produkty 
obowiązuje od 5 do 22.10.2022 r.50 RAT 0% bez dodatkowych

kosztów
KUPUJĄC PRODUKTY Z GAZETKI W PROMOCYJNYCH CENACH

SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH RAT
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-20%Kolekcja 
GAYA

Narożnik MARKUS, wymiary: 212 x 84 x 122 cm, pow. spania: 111 x 212 cm,  
w promocji kolor: szary (tkanina syntetyczna typ SWING 17), cena 1599 zł 1439 zł

Sofa LILI, wymiary: 201 x 89 x 92 cm, pow. spania: 138 x 198 cm, 
w promocji kolor: szary (tkanina syntetyczna typ JASMINE 96),  
cena 1799 zł 1439 zł

-10%
1439,-

1599,-Narożnik 
MARKUS

-20%
1439,-

1799,-Sofa 
LILI

Fotel ROZALIA, wymiary: 65 x 
103 x 75 cm, w promocji kolor: 
szary (tkanina syntetyczna typ 
TWIST 20)/nóżki buk naturalny, 
cena 569  zł  479 zł

Wersalka ROZALIA NEW, wymiary: 200 x 90 x 92 cm, pow. spania: 115 x 195 cm, w promocji kolor: szary 
(tkanina syntetyczna typ TWIST 20)/nóżki buk naturalny, cena 1449 zł 1199 zł

-15%
479,-

569,-Fotel 
ROZALIA

-17%
1199,-

1449,-Wersalka 
ROZALIA NEW



Promocja „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022” trwa od 5 do 22.10.2022 r. i nie obejmuje usług. Ceny towarów w ofercie „Na 70. urodziny 70% rabatu na dziesiątki produktów” zawierają rabat 20% w ramach promocji. 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 i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 5 do 22.10.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022”. Promocja  
nie obowiązuje 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.

| 3

Ø 60 cm, metal/ szkło, 
zasilanie 1 x bateria AA 
(niezałączona)

Zegar ścienny

239 zł  159 zł/szt.

29,5 x 7,5 x 17 cm, 
drewno/ szkło

Komplet 
3 wazonów 
na stojaku

39,90 zł  24,90 zł/kpl.

Ceny lamp RATTAN 
nie obejmują żarówek, 
dostawca Luminex.

3 x E27 max 60 W, 45 x 18 cm,  
rattan/ tworzywo sztuczne/ metal

Lampa sufitowa 
RATTAN

419 zł  299 zł/szt.

1 x E27 max 60 W, 40 x 120 cm, 
rattan/ tworzywo sztuczne/ metal

Lampa wisząca 
RATTAN

299 zł  199 zł/szt.

 1 x E27 max 60 W, 40 x 150 cm, 
rattan/ tworzywo sztuczne/ metal

Lampa podłogowa 
RATTAN

569 zł  399 zł/szt.

Dywan POMPEI
100% poliester, 
różne wzory
80 x 150 cm
119 zł  79,90 zł/szt.

160 x 230 cm
299 zł  199 zł/szt.

120 x 170 cm
179 zł  129 zł/szt.

Kubek
380 ml, porcelana, 
dwa wzory

8,99/szt.

14,99

Wazon/ osłonka 
dekoracyjna
ceramika
12,5 x 12,5 cm
39,90 zł  26,90 zł/szt.
13,5 x 21,5 cm
64,90 zł  34,90 zł/szt.
14,5 x 16,4 cm
69,90 zł  39,90 zł/szt.
15 x 27 cm
99,90 zł  59,90 zł/szt.

Patera dekoracyjna
13 x 48 cm, drewno
27,90 zł  17,99 zł/szt.

Poszewka LINO
45 x 45 cm, 
50% poliester/ 25% bawełna/ 15% len/ 10% wiskoza, 
dwa wzory
17,99 zł  9,99 zł/szt.

Promocja na wszystkie produkty 
obowiązuje od 5 do 22.10.2022 r.50 RAT 0% bez dodatkowych

kosztów
KUPUJĄC PRODUKTY Z GAZETKI W PROMOCYJNYCH CENACH

SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH RAT

Koc LAYAN
130 x 160 cm, 
100% poliester, różne kolory
69,90 zł  39,90 zł/szt.



Promocja „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022” trwa od 5 do 22.10.2022 r. i nie obejmuje usług. Ceny towarów w ofercie „Na 70. urodziny 70% rabatu na dziesiątki produktów” zawierają rabat 20% w ramach promocji. 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 i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 5 do 22.10.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022”. Promocja  
nie obowiązuje 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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Jadalnia DOORSET, w promocji kolor: dąb navarra, 1.witryna wysoka 1W2S, wymiary: 55,2 x 210,4 x 41 cm, cena 839 zł 721 zł, 2. regał otwarty wysoki 
2S, wymiary: 55,2 x 210,4 x 41 cm, cena 689 zł 592 zł, 3. półka wisząca 135, wymiary: 135 x 26,7 x 21,6 cm, cena 149 zł 128 zł, 4. witryna niska 1W2S, 
wymiary: 80,2 x 157,1 x 41 cm, cena 789 zł 678 zł, 5. szafka RTV 2D1S/135, wymiary: 135 x 53,6 x 41 cm, cena 489 zł 420 zł, 6. komoda 2D4S, wymiary: 
135 x 94,6 x 41 cm, cena 789 zł 678 zł, 7. stół rozkładany, wymiary: 80 x 76,7 x 132-175 cm, cena 589 zł 506 zł

721,-
839,-

2

592,-
689,-

4 678,-
789,-

5420,-
489,-

6678,-
789,-

7 506,-
589,-

3 128,-
149,-

-14%Jadalnia 
DOORSET

1. Krzesło IRIS, wymiary: 43 x 89 x 56 cm, w promocji kolor: ciemny szary (tkanina syntetyczna typ INARI 94)/buk sonoma bright, cena 239  zł 199 zł/szt., 2. Stół rozkładany VIKEN, 
wymiary: 80 x 75 x 150-190 cm, w promocji kolor: dąb artisan/czarny, cena 829  zł  699 zł, 3. Krzesło AMI, wymiary: 43 x 102 x 57 cm, w promocji kolor: ciemnoszary (tkanina  
BRONX ASH)/czarny, cena 229  zł 205 zł/szt.,4. Krzesło STORMI, wymiary: 45 x 92 x 52 cm, w promocji kolor: czarny (tkanina syntetyczna typ KRONOS 7)/buk naturalny,  
cena 

 
199  zł 179 zł,  5. Krzesło ATUT PS, wymiary: 43 x 100 x 59 cm, w promocji kolor: czarna ekoskóra/chrom, cena 329  zł 259 zł, 6. Krzesło PASCAL 2, wymiary: 44 x 96 x 53 cm,  

w promocji kolor: czarny (tkanina syntetyczna typ ETNA 100)/biały mat, cena 259  zł 199 zł, 7. Stół BELLO, wymiary: Ø 85 x 77 cm, w promocji kolor: sosna anderson/buk naturalny, 
cena 389  zł  299 zł, 8. Krzesło ONTIKA I, wymiary: 43 x 94 x 47 cm, w promocji kolor: czarny (tkanina syntetyczna typ KRONOS 7)/buk biały, cena 

 
229  zł 189 zł.
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Komody OSLO,  
w promocji kolor: dąb wotan/biały
1. komoda 2D typ 01, 
wymiary: 69 x 74 x 34 cm, 
cena 249  zł 199 zł 
2. komoda 2D2S typ 02, 
wymiary: 69 x 74 x 34 cm, 
cena 359  zł 299 zł 
3. komoda 3D2S typ 03, 
wymiary: 103 x 74 x 34 cm,
cena 399  zł 339 zł 

Komody TEMUZZA,  
w promocji kolor: biały
1. komoda 2D TMZK221-120, 
wymiary: 69,9 x 78,5 x 28,9 cm, 
cena 199  zł 169 zł 
2. komoda 2D2S TMZK222-120, 
wymiary: 69,9 x 78,5 x 28,9 cm, 
cena 259  zł 225 zł 
3. komoda 2D2S TMZK224-120, 
wymiary: 69,9 x 104,1 x 28,9 cm,
cena 299  zł 259 zł 

Regał GALANDO 4P, 
wymiary: 80 x 127 x 34 cm,  
w promocji kolor:  
postarzany/czarny, 
cena 489  zł 399 zł 

Garderoba MARTIN 3D1S 
11008738, 
wymiary: 133 x 197,9 x 33 cm,  
w promocji kolor: dąb sonoma/
biały opaque, 
cena 949  zł 799 zł 

Regał AURA typ 13, 
wymiary: 
145 x 143 x 28 cm,  
w promocji kolor: 
beton industry, 
cena 239  zł 
215 zł 
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Promocja na wszystkie produkty 
obowiązuje od 5 do 22.10.2022 r.50 RAT 0% bez dodatkowych

kosztów
KUPUJĄC PRODUKTY Z GAZETKI W PROMOCYJNYCH CENACH

SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH RAT

1



Promocja „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022” trwa od 5 do 22.10.2022 r. i nie obejmuje usług. Ceny towarów w ofercie „Na 70. urodziny 70% rabatu na dziesiątki produktów” zawierają rabat 20% w ramach promocji. 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 i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 5 do 22.10.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022”. Promocja  
nie obowiązuje 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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45 x 45 cm, 
100% poliester, różne kolory

Poszewka PAOLA

32,90 zł  17,99 zł/szt.

Wazon
szkło, dwa kolory
12,5 x 24 cm
79,90 zł  49,90 zł/szt.
15 x 28 cm
89,90 zł  59,90 zł/szt.

Patera dekoracyjna
ceramika
21 x 21 cm
34,90 zł  24,90 zł/szt.
29 x 27,7 cm
49,90 zł  34,90 zł/szt.

Koc CALZA
150 x 200 cm, 
100% poliester, różne kolory

49,90/szt.

84,90

Dywan COSMIC
100% poliester,  
różne wzory
60 x 100 cm
59,90 zł  39,90 zł/szt.
80 x 150 cm
99,90 zł  59,90 zł/szt.

Promocja na wszystkie produkty 
obowiązuje od 5 do 22.10.2022 r.50 RAT 0% bez dodatkowych

kosztów
KUPUJĄC PRODUKTY Z GAZETKI W PROMOCYJNYCH CENACH

SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH RAT

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

5 x G9 max 42 W, 40 x 154 cm, 
metal/ szkło, kolory: srebrny, złoty

Lampa wisząca 
VISTA

999 zł  599 zł/szt.

11 x 23,5 cm, 
ceramika/ tworzywo sztuczne,
dwa wzory

Kwiat w doniczce 
na stojaku

54,90 zł  34,90 zł/szt.

5 x G9 max 42 W, 40 x 31 cm,  
metal/ szkło, kolory: srebrny, złoty

Lampa sufitowa 
VISTA

949 zł  549 zł/szt.

39,90/szt.

69,90

Lampa stołowa 1263
1 x E27 max 40 W, 22 x 40 cm, 
ceramika/ tkanina,  
różne kolory podstaw,
cena lampy nie obejmuje żarówki, 
dostawca Agata S.A. 



6 | 
Promocja „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022” trwa od 5 do 22.10.2022 r. i nie obejmuje usług. Ceny towarów w ofercie „Na 70. urodziny 70% rabatu na dziesiątki produktów” zawierają rabat 20% w ramach promocji. 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 i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 5 do 22.10.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022”.  
Promocja nie obowiązuje 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.

Fotel biurowy 
DROID 
YH-7705, 
wymiary: 
64 x 
112~122 
x 62 cm, 
w promocji kolor:  
czarna, szara 
i czerwona 
tkanina/
czarny, 
cena 599  zł 499 zł

-16%
499,-

599,-Fotel biurowy
DROID

Biurko BILL 1D1S, 
wymiary: 120 x 76 
x 57 cm, w promocji 
kolor: grafit/biały, 
cena 299  zł 269 zł

Biurko z nadstawką 
KIRGO, wymiary:  
120 x 140 x 60 cm,  
w promocji kolor: dąb/
czarny, cena 459  zł 
369 zł

-10%
269,-

299,-Biurko
BILL

-19%
369,-

459,-Biurko
KIRGO

Sofa SPRINT, wymiary: 193 x 70/88 x 85 cm, 
pow. spania: 134 x 193 cm, w promocji kolor: 
granatowy (tkanina syntetyczna typ SAWANA 
80)/nadruk auto, cena 1399 zł 1259 zł

Sofa FUNNY, wymiary: 196 x 90 x 92 cm, pow.  
spania: 135 x 196 cm, w promocji kolor: ciemny  
szary (tkanina syntetyczna typ MANILA 19)/poduszki:  
żółte (tkanina MANILA 32), zielone (tkanina MANILA  
35), granatowe (tkanina MANILA 26), czerwone  
(tkanina MANILA 23), cena 1529 zł 1369 zł

-10%
1259,-

1399,-Sofa
SPRINT

-10%
1369,-

1529,-Sofa
FUNNY

5 956,-
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Sypialnia GENNA, w promocji kolor: dąb artisan, 1. szafa 2D2S typ 15, wymiary: 100 x 212 x 59 cm,  
cena 899  zł 782 zł, 2. szafa narożna 1D typ 12, wymiary: 94 x 212 x 94 cm, cena 849  zł 738 zł, 3. szafa 1D 
typ 14, wymiary: 50 x 212 x 59 cm, cena 519  zł 450 zł, 4. szafa 3D2S typ 19, wymiary: 150 x 212 x 59 cm,  
cena 1199 zł 1043 zł, 5. łóżko 2S typ 41 z dwoma szufladami, bez stelaża i materaca, wymiary: 173 x 91,5 x 209 cm,  
pow. spania: 160 x 200 cm, cena 1099 zł 956 zł, 6. szafka nocna typ 23 (2 szt.), wymiary: 46 x 40 x 40 cm,  
cena 449  zł 390 zł/kpl.

-13%Sypialnia
GENNA

Szafa PIK 140A, wymiary: 140 x 215 x 60 cm,  
w promocji kolor: dąb artisan/czarny,  
cena 999  zł 889 zł

-11%
889,-

999,-Szafa
PIK 140A

-15%Kolekcja 
MOOD

2 313,-
369,-

1

1121,-
1319,-

3 883,-
1039,-

4 568,-
669,-
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Kolekcja MOOD, w promocji kolor: dąb castello miodowy/szary/jasny szary/biały alpejski, 1. łóżko 120 MD-12 ze stelażem, bez materaca, wymiary: 126 x 99 x 208 cm, 
pow. spania: 120 x 200 cm, cena 1319  zł 1121 zł, 2. szafka nocna 1S MD-10, wymiary: 38 x 52 x 40 cm, cena 369  zł 313 zł, 3. szafa 2D MD-01, wymiary: 85 x 187 x  
51 cm, cena 1039 zł 883 zł, 4. komoda 3S MD-06, wymiary: 90 x 97 x 40 cm, cena 669  zł 568 zł, 5. komoda 1D2S MD-05, wymiary: 130 x 97 x 40 cm, cena 
889  zł 755 zł, 6. półka wisząca MD-08, wymiary: 110 x 20 x 22 cm, cena 219  zł 186 zł, 7. biurko 2S MD-07, wymiary: 111 x 81 x 55 cm, cena 669  zł 568 zł

Promocja na wszystkie produkty 
obowiązuje od 5 do 22.10.2022 r.50 RAT 0% bez dodatkowych

kosztów
KUPUJĄC PRODUKTY Z GAZETKI W PROMOCYJNYCH CENACH

SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH RAT
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Promocja „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022” trwa od 5 do 22.10.2022 r. i nie obejmuje usług. Ceny towarów w ofercie „Na 70. urodziny 70% rabatu na dziesiątki produktów” zawierają rabat 20% w ramach promocji. 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 i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 5 do 22.10.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022”.  
Promocja nie obowiązuje 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.

Wazon
metal/ szkło/ drewno
15 x 16 cm
29,90 zł  19,99 zł/szt.
19,5 x 20 cm
32,90 zł  22,90 zł/szt.

Narzuta dwustronna 
OVEJA
100% poliester, różne kolory
180 x 200 cm
159 zł  109 zł/szt.
200 x 220 cm
199 zł  129 zł/szt.

Poszewka
44 x 44 cm, 100% poliester, 
różne kolory
24,90 zł  14,99 zł/szt.

Kubek
360 ml, porcelana, 
różne wzory
14,99 zł  8,99 zł/szt.

Wazon
13,5 x 23 cm, 
szkło, różne kolory
52,90 zł  39,90 zł/szt.

Kwiat w doniczce 
wys. 21 cm, tworzywo 
sztuczne, różne wzory

Promocja na wszystkie produkty 
obowiązuje od 5 do 22.10.2022 r.50 RAT 0% bez dodatkowych

kosztów
KUPUJĄC PRODUKTY Z GAZETKI W PROMOCYJNYCH CENACH

SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH RAT

Ø 30 cm, 
tworzywo sztuczne, 
kolory: biały, czarny, 
zasilanie 1 x bateria AA 
(niezałączona)

Zegar ścienny

29,90/szt.

46,90

12,99/szt.

21,90

LED 80 W, 6500 lm, 
Ø 78 x 8 cm,  
metal/ tworzywo sztuczne,
cena lampy obejmuje  
wbudowane, niewymienne 
źródło światła LED,  
dostawca Brilliant.

Lampa sufitowa 
SLIMLINE LED

299 zł  199 zł/szt.

możliwość 

zmiany 

barwy 

światła

Dywan KASHMIR
100% poliester, różne wzory
80 x 150 cm
149 zł  99,90 zł/szt.

160 x 230 cm
499 zł  299 zł/szt.

120 x 170 cm
249 zł  169 zł/szt.

Koc AFRIKA
100% poliester, różne wzory
150 x 200 cm
139 zł  79,90 zł/szt.
180 x 200 cm
159 zł  89,90 zł/szt.
200 x 220 cm
189 zł  99,90 zł/szt.



Promocja „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022” trwa od 5 do 22.10.2022 r. i nie obejmuje usług. Ceny towarów w ofercie „Na 70. urodziny 70% rabatu na dziesiątki produktów” zawierają rabat 20% w ramach promocji. 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 i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 5 do 22.10.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022”. Promocja  
nie obowiązuje 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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Promocja na wszystkie produkty 
obowiązuje od 5 do 22.10.2022 r.50 RAT 0% bez dodatkowych

kosztów
KUPUJĄC PRODUKTY Z GAZETKI W PROMOCYJNYCH CENACH

SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH RAT

Dzbanek 
LEAVES
950 ml, ceramika
39,90 zł  
19,99 zł/szt.

Obrus VOLARE z haftem
85 x 85 cm,  
100% poliester, różne wzory i kolory
39,90 zł  19,99 zł/szt.

Bieżnik VOLARE z haftem
40 x 120 cm, 
100% poliester, różne wzory i kolory
31,90 zł  16,99 zł/szt.

Podkładka NATURAL
30 x 45 cm, trawa morska
29,90 zł  16,99 zł/szt.

Serwis obiadowy DAISY
6 talerzy: obiadowych, deserowych, 
głębokich, porcelana 149,-/kpl.

219,-

Komplet 
24 sztućców 
SNELLO
stal nierdzewna
129 zł   
79,90 zł/kpl.

Kubek
410 ml, porcelana, dwa wzory
16,99 zł  9,99 zł/szt.

Serwetnik
19 x 19 x 5 cm, metal
19,99 zł  11,99 zł/szt.

Kubek LEAVES
330 ml, ceramika
14,99 zł  9,99 zł/szt.

Maselnica LEAVES
17 x 12,5 x 8,3 cm, ceramika
24,90 zł  14,99 zł/szt.

Pojemnik 
z łyżeczką 
LEAVES
330 ml, ceramika/ drewno
19,99 zł  9,99 zł/szt.

Pojemnik podwójny  
z łyżeczkami LEAVES
2 x 320 ml, ceramika
26,90 zł  14,99 zł/szt.

Komplet cukiernica i mlecznik 
na podstawce LEAVES
2 x 300 ml, ceramika
42,90 zł  19,99 zł/kpl.

Koszyk na owoce 
DELLA
31 x 23 x 10 cm, metal
22,90 zł  14,99 zł/szt.

Salaterka 
czterodzielna
Ø 25 cm x 9 cm, szkło
59,90 zł  39,90 zł/szt.

Dzbanek 
z zaparzaczem 
TRAPO
1000 ml, szkło borokrzemowe/ 
stal nierdzewna
64,90 zł  39,90 zł/szt.

Kolekcja LUNA
ceramika, różne kolory
kubek 380 ml  
13,99 zł  7,99 zł/szt.
miska 610 ml  
16,99 zł  9,99 zł/szt.
talerz deserowy Ø 20 cm  19,99 zł  11,99 zł/szt.
talerz obiadowy Ø 27 cm  26,90 zł  15,99 zł/szt.



Promocja „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022” trwa od 5 do 22.10.2022 r. i nie obejmuje usług. Ceny towarów w ofercie „Na 70. urodziny 70% rabatu na dziesiątki produktów” zawierają rabat 20% w ramach promocji. 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 i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 5 do 22.10.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022”. Promocja  
nie obowiązuje 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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Promocja na wszystkie produkty 
obowiązuje od 5 do 22.10.2022 r.50 RAT 0% bez dodatkowych

kosztów
KUPUJĄC PRODUKTY Z GAZETKI W PROMOCYJNYCH CENACH

SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH RAT

Komplet garnków POLPO
1,25 l, 1,75 l, 2,5 l, 4,5 l,  4 pokrywki, stal nierdzewna/ szkło

8
149,-/kpl.

219,-

Patelnia BONO
aluminium z powłoką nieprzywierającą/ 
rączka tworzywo sztuczne
Ø 20 cm   79,90 zł   49,90 zł/szt.
Ø 24 cm   89,90 zł   59,90 zł/szt.
Ø 28 cm   109 zł       74,90 zł/szt.

Pojemnik do przechowywania LEAVES
ceramika
280 ml, 

750 ml
16,99 zł  12,99 zł/szt.

24,90 zł  14,99 zł/szt.

Deska kuchenna
25 x 35 cm, drewno akacjowe
39,90 zł  24,90 zł/szt.

Chlebak HEART
33 x 15 x 18 cm, metal/ bambus
89,90 zł  49,90 zł/szt.

Pojemnik do przechowywania 
HEART
SUGAR, COFFEE, TEA, 11 x 22 cm, 
metal/ bambus
31,90 zł  19,99 zł/szt.

Wkład do szuflady
wys. 6,5 cm, dł. 45 cm, 
możliwość regulacji szerokości: 
30 - 45 cm, bambus/ płyta mdf
99,90 zł  59,90 zł/szt.

Komplet noży 
w bloku VILLACH
5 noży, blok: 20 x 13 x 12,8 cm,
stal nierdzewna/ drewno
269 zł  169 zł/kpl.

Młynek ręczny
wys. 30 cm, drewno kauczukowe, 
ceramiczny mechanizm mielący, kolory: czarny, biały
59,90 zł  39,90 zł/szt.

Miska PRACTICA
szkło
10 cm
10,99 zł  6,99 zł/szt.
14 cm
15,99 zł  9,99 zł/szt.
18 cm
26,90 zł  16,99 zł/szt.
23 cm
36,90 zł  22,90 zł/szt.

Podstawka pod 
łyżkę LEAVES
24,7 x 9 cm, ceramika
11,99 zł  7,99 zł/szt.

Tortownica z klamrą i talerzem
24 x 24 x 8 cm, stal węglowa/ powłoka 
nieprzywierająca

26,90/szt.

46,90

Naczynie żaroodporne
z pokrywą
1,4 l, szkło żaroodporne

16,99/szt.

26,90



10 | 

Promocja „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022” trwa od 5 do 22.10.2022 r. i nie obejmuje usług. Ceny towarów w ofercie „Na 70. urodziny 70% rabatu na dziesiątki produktów” zawierają 
rabat 20% w ramach promocji. 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 i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w Wałbrzychu. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 5 do 22.10.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego 
sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022”. Gwarancja na wkład materaca udzielana jest przez producenta. Szczegóły w karcie gwarancyjnej. Oferta 
nie obowiązuje 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.

80 x 200 cm, cena 769 zł 615 zł, 90 x 200 cm, cena 799 zł 639 zł, 
100 x 200 cm, cena 1019 zł 815 zł, 120 x 200 cm, cena 1049 zł 839 zł, 
140 x 200 cm, cena 1259 zł 1005 zł, 160 x 200 cm, cena 1419 zł 1135 zł,
180 x 200 cm, cena 1549 zł 1239 zł

Materace kieszeniowe STIFF, wymiary:

Materace
STIFF -20%

lat5 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCEN
TA  N

A  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 699 zł 559 zł, 90 x 200 cm, cena 749 zł 599 zł, 
100 x 200 cm, cena 899 zł 719 zł, 120 x 200 cm, cena 949 zł 759 zł, 
140 x 200 cm, cena 1099 zł 879 zł, 160 x 200 cm, cena 1259 zł 1007 zł, 
180 x 200 cm, cena 1379 zł 1103 zł

Materace piankowe WAVE w pokrowcu Bamboo, wymiary:

Materace
WAVE -20%

80 x 200 cm, cena 719 zł 575 zł, 90 x 200 cm, cena 739 zł 589 zł, 
120 x 200 cm, cena 1019 zł 815 zł, 140 x 200 cm, cena 1119 zł 895 zł,
160 x 200 cm, cena 1239 zł 989 zł, 180 x 200 cm, cena 1399 zł 1119 zł

Materace kieszeniowe RAPID wymiary:

Materace
RAPID -20%

lat5 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCENTA  NA  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 469 zł 375 zł, 90 x 200 cm, cena 499 zł 399 zł, 
120 x 200 cm, cena 699 zł 559 zł, 140 x 200 cm, cena 799 zł 639 zł, 
160 x 200 cm, cena 819 zł 655 zł, 180 x 200 cm, cena 919 zł 735 zł

Materace bonellowe EDEN w pokrowcu Alergik, wymiary:

Materace
EDEN -20%

80 x 200 cm, cena 599 zł 479 zł, 90 x 200 cm, cena 619 zł 495 zł, 
120 x 200 cm, cena 849 zł 679 zł, 140 x 200 cm, cena 929 zł 739 zł, 
160 x 200 cm, cena 1019 zł 815 zł, 180 x 200 cm, cena 1139 zł 909 zł

Materace kieszeniowe SCALA w pokrowcu Alergik, wymiary:

Materace
SCALA -20%

80 x 200 cm, cena 1179 zł 939 zł, 90 x 200 cm, cena 1219 zł 975 zł, 
120 x 200 cm, cena 1669 zł 1335 zł, 140 x 200 cm, cena 1919 zł 1535 zł, 
160 x 200 cm, cena 2089 zł 1669 zł, 180 x 200 cm, cena 2249 zł 1799 zł

w pokrowcu Silver, wymiary:

Materace
FLEX  -20%

lat7 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCENTA  N
A  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 979 zł 783 zł, 90 x 200 cm, cena 1029 zł 819 zł, 
100 x 200 cm, cena 1199 zł 959 zł, 120 x 200 cm, cena 1449 zł 1159 zł, 
140 x 200 cm, cena 1569 zł 1255 zł, 160 x 200 cm, cena 1789 zł 1429 zł, 
180 x 200 cm, cena 1989 zł 1589 zł

Materace wysokoelastyczne BULTEX TRIO w pokrowcu Lyocell, wymiary:

Materace
BULTEX TRIO -20%

lat5 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCENTA  N
A  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 1319 zł 1055 zł, 90 x 200 cm, cena 1389 zł 1109 zł, 
120 x 200 cm, cena 1819 zł 1455 zł, 140 x 200 cm, cena 2069 zł 1655 zł, 
160 x 200 cm, cena 2329 zł 1859 zł, 180 x 200 cm, cena 2639 zł 2109 zł

Materace hybrydowe SHADOW w pokrowcu Silverline Lyocell, wymiary:

Materace
SHADOW -20%

lat7 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCENTA  N
A  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 1129 zł 899 zł, 90 x 200 cm, cena 1219 zł 975 zł, 
120 x 200 cm, cena 1619 zł 1295 zł, 140 x 200 cm, cena 1819 zł 1455 zł, 
160 x 200 cm, cena 2029 zł 1619 zł, 180 x 200 cm, cena 2359 zł 1879 zł

Materace termoelastyczne GLORIA w pokrowcu SensICE,  wymiary:

Materace
GLORIA -20%

lat5 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCENTA  N
A  W

KŁADY  MATERACY

Materace
PLANETA -20%

lat5 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCENTA  N
A  W

KŁADY  MATERACY

80 x 200 cm, cena 779 zł 619 zł, 90 x 200 cm, cena 819 zł 655 zł, 
120 x 200 cm, cena 1189 zł 949 zł, 140 x 200 cm, cena 1259 zł 1005 zł, 
160 x 200 cm, cena 1419 zł 1135 zł, 180 x 200 cm, cena 1519 zł 1215 zł

Materace kieszeniowe PLANETA w pokrowcu Eucalyptus, wymiary: 

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 

lat5 GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCEN
TA  N

A  W

KŁADY  MATERACY

Promocja na wszystkie produkty obowiązuje od 5 do 22.10.2022 r.

50 RAT 0% bez dodatkowych
kosztów

Kupując materace z gazetki 
w promocyjnych cenach 

skorzystaj z darmowych rat
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Ceny towarów z gazetki obowiązują od 5 do 22.10.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty do 20% 
albo 50 rat 0% - 13.2022” 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.

Dywan RABBII FUTRZAK
60 x 90 cm, 100% poliester, różne kolory
79,90 zł  49,90 zł/szt.

Zegar ścienny
Ø 60 cm, metal/ drewno, 
zasilanie 1 x bateria AA 
(niezałączona)
229 zł  149 zł/szt.

99,90/szt.

199,-

29,90/szt.

49,90

Lampa podłogowa VESSA
1 x E27 max 60 W, wys. 166 cm,  
metal/ tworzywo sztuczne,  
cena lampy nie obejmuje żarówki, dostawca Brilliant.

Poduszka 
LAURIEL
Ø 45 cm, 
100% poliester, 
różne wzory

Komplet 
pościeli satynowej 
BOTANIC
różne wzory
160 x 200 cm 
+ 2 poszewki 70 x 80 cm 
169 zł  89,90 zł/kpl.
200 x 220 cm 
+ 2 poszewki 70 x 80 cm 
229 zł  119 zł/kpl.

Narzuta WAVE
100% poliester, różne kolory
180 x 200 cm
159 zł   99,90 zł/szt.
200 x 220 cm
189 zł   119 zł/szt.

  80 x 150 cm   119 zł   79,90 zł/szt.
120 x 170 cm   199 zł   129 zł/szt.
160 x 230 cm   359 zł   249 zł/szt.

Dywan STELLA
100% poliester, 
różne wzory

Komplet 
2 poduszek 
ECONOMY

tkanina: mikrofibra 100% poliester, 
wypełnienie: kulka silikonowana  
wysokosprężysta 100% poliester
40 x 40 cm   32,90 zł   22,90 zł/kpl.
50 x 60 cm   49,90 zł   34,90 zł/kpl.
70 x 80 cm   99,90 zł   64,90 zł/kpl.

Kołdra 
VIVALDI 4 PORY ROKU
tkanina: mikrofibra 100% poliester, 
wypełnienie: 100% poliester
140 x 200 cm   169 zł   109 zł/szt.
160 x 200 cm   179 zł   119 zł/szt.
200 x 220 cm   239 zł   159 zł/szt.



Promocja „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022” trwa od 5 do 22.10.2022 r. i nie obejmuje usług. Ceny towarów w ofercie „Na 70. urodziny 70% rabatu na dziesiątki produktów” zawierają rabat 20% w ramach promocji. 
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 i na agatameble.pl. Promocja nie obowiązuje w salonie w 
Wałbrzychu. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 5 do 22.10.2022 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty do 20% albo 50 rat 0% - 13.2022”. Promocja nie 
obowiązuje 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.

Poszewka HERBS
45 x 45 cm,  
100% poliester, różne wzory
29,90 zł  16,99 zł/szt.

Obraz BOAT I, II
50 x 70 cm,  
papier/ polistyren/ płyta hdf
109 zł  69,90 zł/szt.

Osłonka na doniczkę
13 x 12 cm, ceramika, różne wzory i kolory
21,90 zł  14,99 zł/szt.

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, Po-
znań-Komorniki ul. Haliny Konopackiej 18, 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. 

1 x E27 max 60 W, metal/ szkło/ 
tworzywo sztuczne,
Ø 26 x 105 cm

119,-/szt.
179,-

Dostępna również: 
Ø 50 x 140 cm
279 zł  189 zł/szt.

Lampa wisząca 
UNIVERSO 1

3 x E27 max 60 W,  
26 x 111 x 120 cm, 
metal/ szkło/  
tworzywo sztuczne
559 zł  399 zł/szt.

Lampa wisząca 
UNIVERSO 3

1 x E27 max 60 W, 
Ø 50 x 174 cm, 
metal/ szkło/  
tworzywo sztuczne
429 zł  299 zł/szt.

Lampa 
podłogowa 
UNIVERSO

Ceny lamp UNIVERSO 
nie obejmują żarówek, 
dostawca  
TK Tomasz Krywult.

  60 x 100 cm   99,90 zł   59,90 zł/szt.
  80 x 150 cm   159 zł       99,90 zł/szt.
120 x 170 cm   299 zł       159 zł/szt.

Dywan 
RABBIT HONEY
100% poliester, różne kolory



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

