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ŁÓŻKO KONTYNENTALNE MECHICO  
| Nr 101456 | cena 1262 zł | rabat -18% 

Gazetka obowiązuje od 08.07.2021 do 31.08.2021 
 lub do wyczerpania zapasów

1. ŁÓŻKO RABESS | Nr 79234 | cena 629 zł | rabat -11% 6. LAMPA STOŁOWA JULIAN | Nr 104092 | cena 160 zł | rabat -15% 
2. KOMODA RABESS | Nr 79244 | cena 879 zł | rabat -11% 7. TABLICA “MAPA ŚWIATA” | Nr 43677 | cena 219 zł | rabat -15% 
3. SZAFA RABESS | Nr 79240 | cena 899 zł | rabat -11% 8. KOMPLET POŚCIELI DOTS | Nr 69212 | cena 129 zł | rabat -13% 
4. SZAFKA NOCNA RABESS | Nr 79235 | cena 369 zł | rabat -12% 9. DYWAN FUZZLE | Nr 103001 | cena 94 zł | rabat -14%
5. LAMPA DZIECIĘCA LAMA | Nr 77162 | cena 384 zł | rabat -10% 

1. DONICZKI TRIGG | Nr 48710 | cena 59 zł | rabat -14% 
2. DEKORACJA MURUNGA | Nr 80949 | cena 169 zł | rabat -15% 
3. KOSZ NA ŚMIECI | Nr 26811 | cena 79 zł | rabat -11% 
4. BIURKO VAGAN | Nr 73814 | cena 703 zł | rabat -20%
5. FOTEL BIUROWY DJUM | Nr 107974 | cena 284 zł | rabat -5% 
6. DYWAN VITA | Nr 66727 | cena 109 zł | rabat -16%

https://selsey.pl/p/79234/lozko-rabess-180x80-cm
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=48710,47218,47219,48711,57272,63345,63348,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/p/80949/dekoracja-scienna-murunga
https://selsey.pl/p/26811/kosz-na-smieci-papier-czerwony
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=73814,%2073815,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=107974,%20107978,%20107976,%20107977,%20107975,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/p/66727/dywan-vita-geometria-6-szary
https://selsey.pl/p/79244/komoda-rabess
https://selsey.pl/p/79240/szafa-rabess
https://selsey.pl/p/79235/szafka-nocna-rabess
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=77161,77157,77158,77159,77162,77185,77194,77197,77198,77200,77201,102435,102436,102437,102438,102439,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=104092,104091,%20104090,%20104089,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/p/43677/obraz-na-korku-mapa-swiata-flagi-panstw
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=69212,%2069213,%2069130,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=103001,78230,103000,103002,103003,103004,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=101456,%20101457,%2046806,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/p/79234/lozko-rabess-180x80-cm
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=104092,104091,%20104090,%20104089,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/p/79244/komoda-rabess
https://selsey.pl/p/43677/obraz-na-korku-mapa-swiata-flagi-panstw
https://selsey.pl/p/79240/szafa-rabess
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=69212,%2069213,%2069130,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/p/79235/szafka-nocna-rabess
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=103001,78230,103000,103002,103003,103004,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=77161,77157,77158,77159,77162,77185,77194,77197,77198,77200,77201,102435,102436,102437,102438,102439,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=48710,47218,47219,48711,57272,63345,63348,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/p/80949/dekoracja-scienna-murunga
https://selsey.pl/p/26811/kosz-na-smieci-papier-czerwony
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=73814,%2073815,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=107974,%20107978,%20107976,%20107977,%20107975,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/p/66727/dywan-vita-geometria-6-szary


Stwórz wygodną przestrzeńPOKÓJ DLA DZIECKA

BIURKO JAFARI

503 zł -20%

ŁÓŻKO PIĘTROWE BATRIA

2644 zł -17%

BIURKO BATRIA Z KRZESŁEM

1000 zł -14%

ŁÓŻKO DALIDDA DOMEK TIPI

742 zł -15%

ŁÓŻKO DALIDDA DOMEK 
Z KOMINEM

859 zł -16%

ŁÓŻKO DALIDDA DOMEK 
Z ANTRESOLĄ

1219 zł -18%

POSZEWKA NA PODUSZKĘ 
RINO

13 zł -13%

MATERAC DLA DZIECI  
ADARRAT

368 zł -10%

MATERAC DLA DZIECI  
INIPPU

431 zł -10%

MATERAC KIESZENIOWY 
KOKOS

620 zł -10%

REGAŁ JAFARI

410 zł -14%

ŁÓŻKO BEEMIM

1843 zł -14%

https://selsey.pl/p/69971/biurko-jafari-dzieciecy-domek-z-drewna
https://selsey.pl/p/80221/lozko-pietrowe-batria-domek-dzieciecy
https://selsey.pl/p/80219/biurko-dzieciece-batria-z-krzeslem
https://selsey.pl/p/61628/lozko-dalidda-domek-tipi
https://selsey.pl/p/61610/lozko-dalidda-domek-z-kominem
https://selsey.pl/p/61609/lozko-dalida-domek-z-antresola-z-drabinka-z-boku
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=104809,%20104808,%20104813,%20104810,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/p/67687/materac-dla-dzieci-adarrat-z-gryka
https://selsey.pl/p/67685/materac-dla-dzieci-inippu-z-profilowana-pianka-hr
https://selsey.pl/p/4954/materac-kieszeniowy-kokos-geranium
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=69973,%2069972,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/p/80220/lozko-beemim-domek-dzieciecy


REGAŁ OTWARTY KRAPINA

426 zł -30%

REGAŁ KRAPINA

363 zł -30%

REGAŁ RAMIZU (5 PÓŁEK)

654 zł -15%

REGAŁ KRAPINA

202 zł -30%

REGAŁ DRABINA RAMIZU

246 zł -15%

REGAŁ OTWARTY SEAFORD

293 zł -30%

REGAŁ KRAPINA  
ZE WSPORNIKIEM

293 zł -30%

REGAŁ RAMIZU DRABINA  
(5 PÓŁEK)

280 zł -15%

PÓŁKA KASSI  
TRZYPOZIOMOWA

110 zł -15%

BIURKO GAMINGOWE ALIGEN

483 zł -12%

BIURKO GAMINGOWE CORLI

829 zł -14%

FOTEL GAMINGOWY REGEO

519 zł -26%

Połącz funkcjonalność i estetykęHOME OFFICE

https://selsey.pl/p/73580/regal-otwarty-krapina-150-cm-dab
https://selsey.pl/p/73578/regal-krapina-150-cm-dab
https://selsey.pl/p/75999/regal-ramizu-z-piecioma-polkami-i-wzmocnieniem
https://selsey.pl/p/73575/regal-krapina-108-cm-dab
https://selsey.pl/p/60929/regal-drabina-ramizu-braz-used-look
https://selsey.pl/p/48988/regal-otwarty-seaford-symetryczny-114-cm
https://selsey.pl/p/73581/regal-krapina-78-cm-dab-ze-wspornikiem
https://selsey.pl/p/75997/regal-ramizu-drabina-z-piecioma-polkami-i-wzmocnieniem
https://selsey.pl/p/45334/polka-kassi-trzypoziomowa
https://selsey.pl/p/81505/biurko-gamingowe-aligen
https://selsey.pl/p/104385/biurko-gamingowe-corli-czarne
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=79771,79774,id&private_title=tytul


Stwórz przestrzeń do skupieniaHOME OFFICE

BIURKO-TOALETKA LURDI

371 zł -15%

FOTEL OBROTOWY FIORALBAL

519 zł -20%

BIURKO LINCORIS BIAŁE

148 zł -17%

FOTEL BIUROWY SYNCHRONISA

1031 zł -11%

BIURKO Z PÓŁKAMI RAMIZU

319 zł -20%

BIURKO NAROŻNE GERANIO

290 zł -19%

BIURKO ATHEBYNE

615 zł -12%

BIURKO ADMANS

183 zł -20%

FOTEL BIUROWY BARGIAL

721 zł -14%

https://selsey.pl/selsey-produkty?products=79641,%2079642,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=75850,75849,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/p/80110/biurko-lincoris
https://selsey.pl/p/10742/fotel-biurowy-z-zaglowkiem-synchronisa
https://selsey.pl/p/107645/biurko-z-polkami-ramizu
https://selsey.pl/p/80112/biurko-geranio-narozne
https://selsey.pl/p/106045/biurko-malmo-naturalne-biale
https://selsey.pl/p/10214/biurko-admans
https://selsey.pl/p/76819/fotel-biurowy-bargial


Powierzchnia spania: 205 x 140 cm

Dostępne inne kolory

NAROŻNIK KOPENHAGA

2199 zł -12%

Powierzchnia spania: 248 x 137 cm

Dostępne inne kolory

NAROŻNIK STOVERTO

3999 zł -22%

Powierzchnia spania: 215 x 138 cm

Dostępne inne kolory

NAROŻNIK BATILO

2999 zł -11%

Powierzchnia spania: 204 x 156 cm

Dostępne inne kolory

NAROŻNIK MOKPEO

2559 zł -18%

Powierzchnia spania: 241 x 140 cm

Dostępne inne kolory

NAROŻNIK MESITO

5099 zł -7%

Powierzchnia spania: 200 x 133 cm

Dostępne inne kolory

NAROŻNIK DERKAN

2199 zł -11%

Ciesz się wygodą w salonieNAROŻNIKI

https://selsey.pl/selsey-produkty?products=107864,76704,103374,103375,103376,103377,103378,107865,107866,107867,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=107806,71809,80355,107807,107808,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=107492,104770,104771,105061,107493,107494,107495,107496,107497,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=107864,76704,103374,103375,103376,103377,103378,107865,107866,107867,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=80078,%2080080,%2071817,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=105086,%20104773,%20104774,%20105087,id&private_title=tytul


Wybierz praktyczne rozwiązaniaOGRÓD

SZTUCZNA TRAWA CADDERY

39 zł -20%

FOTEL OGRODOWY SPRINKLE

1699 zł -15%

ZESTAW OGRODOWY KIPROP

2799 zł -12%

ZESTAW OGRODOWY FIRBER

2799 zł -11%

NAROŻNIK OGRODOWY  
BEARCHAN

4799 zł -11%

FOTEL SPRINKLE NA NÓŻKACH

1499 zł -17%

KRZESŁO OGRODOWE SPRINKLE

839 zł -16%

SOFA OGRODOWA SPRINKLE

1459 zł -14%

ZESTAW LAMPIONÓW DORISSA

139 zł -13%

https://selsey.pl/p/76728/sztuczna-trawa-caddery
https://selsey.pl/p/103581/fotel-ogrodowy-sprinkle
https://selsey.pl/p/107884/zestaw-ogrodowy-kiprop-szary
https://selsey.pl/p/107885/zestaw-ogrodowy-firber-bezowy
https://selsey.pl/p/103595/naroznik-ogrodowy-bearchan-ze-stolikiem
https://selsey.pl/p/103582/fotel-ogrodowy-sprinkle-okragly-na-nozkach
https://selsey.pl/p/103583/krzeslo-ogrodowe-sprinkle
https://selsey.pl/p/103580/sofa-ogrodowa-sprinkle
https://selsey.pl/p/79024/zestaw-dwoch-lampionow-ogrodowych-dorissa


@selsey.pl

86 TYS. 
OBSERWUJĄCYCH

Zobacz nasze meble w aranżacjach influencerówZAINSPIRUJ SIĘ

BIURKO VAGAN
Nr 73814

@ann.living:
Zachwycił mnie jego ponadczasowy wygląd. Idealnie wpisuje się  
w pokój młodzieżowy, praktyczna szuflada jest pomocna w utrzymaniu 
porządku na co dzień.

KRZESŁO YANII
Nr 70579

@ann.living:
Jest świetnie wyprofilowane. Funkcja obrotu sprawdza się idealnie  
gdy nie chcemy narażać podłogi na rysowanie. Urzekł mnie ten ciepły miodowy 
odcień i łatwa w utrzymaniu welurowa tkanina.

FOTEL SPRINKLE
Nr 103581

@iwona_boho_home:
Fotel jest duży i pomieści swobodnie dwie osoby, które mogą wygodnie wypić 
kawę. Dodatkowo jest z technorattanu, co było dla mnie ważne ponieważ jest 
odporny na warunki atmosferyczne.

#selseyhome

#selseyhome

Dołącz do niemal 90 tysięcy followersów Selsey na Instagramie  
i poczuj się wygodnie. 
Codziennie czeka na Ciebie solidna dawka inspiracji wnętrzarskich  
i produktowych, dzięki którym dowiesz się, jak w łatwy sposób  
zaaranżować Twoje mieszkanie :)

https://www.instagram.com/selsey.pl/
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=73814, 73815,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=70579,70584,%2070583,%2070582,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/p/103581/fotel-ogrodowy-sprinkle


Zobacz nasze meble w aranżacjach influencerówZAINSPIRUJ SIĘ
#selseyhome

ZESTAW DARKONE
Nr 103579

@ta__joanna.home:
Zestaw Darkone to idealne połączenie nowoczesnego designu z komfortem 
wypoczynku. Prosta forma produktu oraz zastosowane materiały pozwalają 
z łatwością utrzymać go w czystości.

NAROŻNIK BEARCHAN
Nr 103595

@domek_na_krotkiej:
Piękny zestaw wypoczynkowy. Spełnił moje wszystkie oczekiwania wobec mebli 
tarasowych. Jest elegancki, wygodny i praktyczny – czego chcieć więcej.

https://selsey.pl/p/103579/zestaw-ogrodowy-darkone-sofa-z-dwoma-fotelami-i-stolik
https://selsey.pl/p/103595/naroznik-ogrodowy-bearchan-ze-stolikiem


Niniejszy materiał promocyjny stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i należy do Selsey Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 2A. Kopiowanie, publikowanie, 
powielanie, bądź wykorzystywanie niniejszych materiałów lub ich fragmentów bez zgody Spółki jest zabronione, bowiem stanowi naruszenie przepisów prawa autorskiego. Prezentowane 
w gazetce informacje nie stanowią oferty wedle przepisów Kodeksu Cywilnego. Oznaczone “*” produkty nie należą do asortymentu Sprzedawcy, stanowią jedynie elementy dekoracyjne 
kompozycji. Poszczególne pozycje w gazetce mogą zostać wycofane z oferty Selsey Sp. z o.o. w przypadku braku dostępności u producenta.

Przykład reprezentatywny dla PayU Rat 0%: Całkowita kwota kredytu: 2110,8 zł, RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania): 0%, całkowita kwota kredytu: 2110,8 zł, całkowita 
kwota do zapłaty: 2110,8 zł, całkowity koszt kredytu: 0 zł, w tym: prowizja: 0 zł i odsetki: 0 zł, 20 równych miesięcznych rat w wysokości po: 105,54 zł. Warunki propozycji na podstawie 
przykładu reprezentatywnego wg stanu na 23 marca 2021 r. Umowa o kredyt zawierana jest na okres 20 miesięcy między kredytobiorcą a kredytodawcą tj. Alior Bank S.A. lub AS Inbank 
S.A. Oddział w Polsce, lub mBank S.A., lub Santander Consumer Bank S.A., lub Smartney Sp. z o.o., pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy. PayU S.A. z sie-
dzibą w Poznaniu współpracuje z kredytodawcami i pośredniczy w zawieraniu ww. umów. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie 
informacyjny. Szczegóły na https://selsey.pl/raty

Raty do 20 x 0% RRSO 0%
Sięgnij po ulubione meble już teraz, 
bez ponoszenia jednorazowych kosztów. 
Spłacaj dokładnie tyle, ile pożyczasz 
i ciesz się udanymi zakupami.
Nie czekaj, skorzystaj z oferty rat 
RRSO 0% i zacznij urządzać swój dom.

Do 99 zł za dostawę
Nieważne, czy kupujesz w naszym sklepie 
online, czy w Showroomie, ani jak duże 
są Twoje zakupy – dostarczymy je dla Cie-
bie w każdy zakątek Polski.
Gwarantujemy, że za dostawę do domu 
zapłacisz maksymalnie 99 zł!

Showroom w Warszawie
Wizytówka portfolio Selsey, gdzie na 
4 piętrach, o łącznej powierzchni 400 m2, 
sprawdzisz na żywo produkty w różnorod-
nych aranżacjach. 
ul. Chocimska 3A, Warszawa
+48 538 899 655

Kupuj online na selsey.pl

Selsey @selsey.pl
SELSEY Sp. z o.o.
tel. 71 889 80 59
biuro@selsey.pl

selsey.pl
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NASZE HITY

1. DYWAN PLECYON | Nr 76735 | cena 189 zł | rabat -14% 5. ŚWIECA SOJOWA | Nr 105096 | cena 45 zł | rabat -15% 
2. LUSTRO CONTORNO IV | Nr 106604 | cena 429 zł | rabat -14% 6. FOTEL MARCELIO | Nr 75732 | cena 575 zł | rabat -30%
3. GAZETNIK MESS | Nr 47598 | cena 24 zł | rabat -17% 7. BIURKO SEAFORD | Nr 101817 | cena 216 zł | rabat -30%  
4. ORGANIZER FILS | Nr 72130 | cena 33 zł | rabat -15%

https://selsey.pl/raty-santander-10x0
https://selsey.pl/raty
https://selsey.pl/koszt-dostawy
https://showroom.selsey.pl/
https://selsey.pl
https://pl-pl.facebook.com/SelseyPolska
https://www.instagram.com/selsey.pl/
https://selsey.pl
https://selsey.pl/szukaj2?word=Dywan%20Plecyon&pf-size=48&pf-page=1&pf-sort-direction=&pf-filters=
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=106604,%20106601,%20106603,%20106602,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=47598,47600,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/p/72130/organizer-fils-o-srednicy-25-cm-szary
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=105096,%20105097,%20105098,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=75732,%2075731,%20102304,%20102303,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=101817, 103030, 103247,id&private_title=tytul 
https://selsey.pl/szukaj2?word=Dywan%20Plecyon&pf-size=48&pf-page=1&pf-sort-direction=&pf-filters=
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=105096,%20105097,%20105098,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=106604,%20106601,%20106603,%20106602,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=75732,%2075731,%20102304,%20102303,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=47598,47600,id&private_title=tytul
https://selsey.pl/selsey-produkty?products=101817, 103030, 103247,id&private_title=tytul 
https://selsey.pl/p/72130/organizer-fils-o-srednicy-25-cm-szary


Zobacz wszystkie produkty z gazetki

https://selsey.pl/produkty-z-gazetki


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

