
oferta ważna od 20 kwietnia do 4 maja

Lampa solarna 
latarnia
efekt płomienia
wys. 34,5 cm

1699
/szt.

Majówki 
  czas start!

Grill kulisty z pokrywą
przesłona wentylacyjna w pokrywie
chromowany ruszt o powierzchni 44 cm
wyjmowany popielnik
2 drewniane półki boczne
1 półka metalowa dolna
podstawa jezdna

199/szt.



oferta ważna od 20 kwietnia do 4 maja

Mata teflonowa 
do grillowania
pow. 40 x 33 cm
dwustronna

1299
/szt.

Dmuchawka 
do grilla

1299
/szt.

Szczotka do grilla 
3 w 1
włos z mosiądzu
gąbka z tworzywa 
sztucznego
skrobak

999
/szt.

Grill okrągły
chromowany ruszt grillowy o powierzchni 50 cm
dodatkowy ruszt do podgrzewania
regulacja wysokości rusztu
metalowa półka dolna
2 koła ułatwiające przenoszenie

149/szt.

GrilLove



Zestaw pojemników 
kwadratowych 
z przykrywkami
poj. 0,25 l, 0,45 l, 0,8 l, 1,25 l

1099
/kpl.

Deska kuchenna
wym. 18 x 28 cm - 9,99 zł
wym. 20 x 31 cm - 13,99 zł
wym. 22 x 34 cm - 17,99 zł
pastelowe odcienie: niebieski,
różowy, zielony

999
/szt.

od

Salaterka Magnolia
 trójkątna, poj. 1,6 l - 5,99 zł
 kwadratowa ze sztućcami,

poj. 3 l - 11,99 zł
pastelowe odcienie: niebieski, 
różowy, zielony

599
/szt.

od

Osłonka do żywności
śr. 24,5 cm

899
/szt.



Pojemnik na kostki 
lodu
z pokrywką
na 12 kostek

999
/szt.

Kubek szklany Farm
plastikowe wieczko i słomka
wielokrotnego użytku
poj. 600 ml

699
/szt.

Dzbanek szklany 
z zamknięciem
poj. 1,45 l
mix kolorów
wewnątrz wkład 
na owoce lub lód

1699
/szt.

oferta ważna od 20 kwietnia do 4 maja

Koszyk piknikowy składany
wym. 38,5 x 28,5 x 21 cm
szary, różowy, błękitny
poj. 18,5 l

3299
/szt.



Kubek szklany 
z dekorem
poj. 300 ml
mix wzorów

799
/szt.

Karafka szklana
poj. 0,9 l

799
/szt.

Bidon VITO  
z wkładem na owoce/lód
pojemność: 650 ml
mix kolorów

1699
/szt.



Podstawa parasola
wym. 40 x 40 x 20 cm
biała, zielona, grafitowa

2499
/szt.

149/szt.

Fotel podwieszany 
bocianie gniazdo
wyplatany z polycotonu
max. obciążenie do 100 kg

299/szt.

Parasol boczny
parasol na wysięgniku śr. 3 m
krzyżowa podstawa
grafit, brąz, popiel, beż

  relaks 
 w ogrodzie

oferta ważna od 20 kwietnia do 4 maja

109/szt.

Parasol ogrodowy
wys. 2 m, średnica: 2 m
brąz, antracyt



Krzesło plażowe niskie
wym. 55 x 55 x 70 cm
metalowy stelaż
w zestawie torba do spakowania
niebieski, zielony

6999
/szt.

Kuchenka elektryczna 
jednopalnikowa
moc 1000 W
średnica płyty grzewczej 15 cm
płynna regulacja temperatury

6499
/szt.

Stołek rybacki
wym. 37 x 33 x 31 cm

2299
/szt.



Krzesło dziecięce
żółte, różowe, 
zielone, niebieskie

1499
/szt.

Stolik dziecięcy
żółty, zielony, 
różowy, niebieski

3499
/szt.

oferta ważna od 20 kwietnia do 4 maja

dla malucha
do ogrodu...

Dywan zewnętrzny
wym. 90 x 182 cm

4999
/szt.



Lampa solarna 
na słupku
światło białe lub kolorowe
bateria 1 x AAA
przycisk ON/OFF

1599
/szt.

Lampa solarna 
szklana kula
stal nierdzewna
2 diody led RGB

1699
/szt.

Lampa solarna 
na słupku
 plastikowa
 ażurowa
 ażurowa pochodnia

2299
/szt.

Lampa solarna 
z włącznikiem
słupek - 1 dioda
4,7 x 30,5 cm
czarna - 4,99 zł
inox - 5,99 zł

499
/szt.

od

Lampa solarna 
 wieża 1 led

bateria AA 1,2V
panel solarny 4x4cm
 4 led RGB

polikrystaliczny panel 
słoneczny 2V

2799
/szt.



Ziemia uniwersalna 
do roślin domowych, 
balkonowych i tarasowych
Terrasan
20 l

499
/szt.

Nawóz Biohumus
 do kwiatów zielonych
 do kwiatów kwitnących
 do pelargonii
 uniwersalny

1 l + 25% gratis

499
/szt.

*dotyczy wybranych produktów

*dotyczy wybranych produktów

Akcesoria do nawadniania* marki

-20%

-20% RABAT NALICZANY 
PRZY KASIE

Akcesoria ogrodowe* marki

RABAT NALICZANY 
PRZY KASIE

oferta ważna od 20 kwietnia do 4 maja

dla pieknego ogrodu,



Donica Passa
śr. 40 cm
biała, kremowa, 
taupe, antracyt

6499
/szt.

Buty ogrodowe
damskie roz. 36-41
męskie - 41-46
mix kolorów

3299
/para

Donica Mira
śr. 14,5 cm - 7,99 zł
śr. 19 cm - 14,99 zł
kremowa, antracyt

799
/szt.

od

dla pieknego ogrodu



oferta ważna od 20 kwietnia do 4 maja

niezbędnik 
   grillowy

Sztućce jednorazowe 
drewniane
Amigo
 widelce 
 noże
 łyżki

12 szt., 0,33 zł/szt.

399
/opak.

4,99

Talerze papierowe
- 3,99 -2,99 zł
6 szt., 0,50 zł/szt.

Tacki papierowe
-5,29 -4,49 zł
20 szt., 0,22 zł/szt.

Miski papierowe
-7,99 -6,99 zł
6 szt., 1,17 zł/szt.
Amigo

od 299
/opak.

 20%
 25%do

Zestaw piknikowy
Amigo
4-osobowy

799
/zestaw

8,99

Kubki papierowe
Amigo
poj. 250 ml
6 szt., 0,83 zł/szt.

499
/opak.

5,99



Aluminiowe tacki do grila
Amigo
 prostokątna - 3 szt. 

- 5,99 -4,99 zł
 okrągła - 2 szt.

- 6,99 -5,99 zł
od 1,66 do 3,00 zł/szt.

od 499
/opak.

Zmywak duży
5 szt. - 3,99 -3,59 zł
Zmywak profilowany
3 szt. - 4,29 -4,19 zł
Gosia
od 0,72 do 1,40 zł/szt.

od 359
/opak.

Czyścik spiralny 
z uchwytem - 4,49 -3,89 zł
Czyścik do grilla/rusztu
 - 8,99 -6,99 zł
Gosia

od 389
/szt.

 44%do

 20%

Worki na śmieci
Gosia
wybrane rodzaje
10-15 szt.
od 0,29 zł do 0,60 zł/szt.

od 399
/opak.

od 4,19

Płyn do czyszczenia 
kominków i grilli
Flambit
0,75 l, 9,99 zł/1 l

749
/szt.

7,99

Podpałka do grilla 
w kostce
Flambit
32 kostki, 0,12 zł/szt.

399
/opak.

4,99

Żelowa podpałka 
do grilla
Flambit
1 l

1299
/szt.



oferta ważna od 20 kwietnia do 4 maja

coś dla ciała

Skarpetki 
Lirene
 złuszczające
 regenerujące

1399
/opak.

16,29

Suchy szampon 
do włosów
Labell
wybrane rodzaje
150 ml, 4,66 zł/100 ml

699
/szt.

7,99

 37%

*dotyczy wybranych produktów

-20%
Produkty* marki VEET

899
/szt.

14,49

Deo Roll-on
Nivelazione
wybrane rodzaje
50 ml, 17,98 zł/100 ml



Perfumy roll-on
Celia
 Madame
 Bella

10 ml, 149,90 zł/100 ml

1499
/szt.

Antybakteryjny 
żel do rąk
Carex
wybrane rodzaje
50 ml, 11,98 zł/100 ml

Chusteczki 
odświeżające
Marion
wybrane rodzaje
10-15 szt.,
od 0,13 do 0,20 zł/szt.

 20%

Płyn do kąpieli
ON LINE
wybrane rodzaje
0,98 l, 9,17 zł/1 l

899
/szt.

10,99

599
/szt.

6,99

199
/opak.

2,49



Ręcznik kuchenny 
Tornado
Foxy
1 rolka

Oferta promocyjna ważna od 20 kwietnia do 4 maja 2022 r.  lub do wyczerpania zapasu. Sklepy w których obowiązuje promocja 
dostępne na stronie www.intermarche.pl. Sprzedaż wyłącznie detaliczna. Ceny zawierają podatek VAT. Zdjęcia i wygląd towarów 
w gazetce mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Za ewentualne błędy w  druku uprzejmie przepraszamy.

1199
/rolka

17,99

 33%

Grill jednorazowy
Flambit

999
/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

