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Lato 2021
Katalog

pełne
możliwości

Lato

i łącz
Miksuj

Noś to, co lubisz.

 Miksuj przyciągające wzrok kolory!



Rożek

Wyraźny obszar ramion, węższa 
klatka piersiowa i talia. Jeśli chodzi 
o kostiumy kąpielowe, wygrywa  
tu bikini typu halter, dzięki któremu 
górna część ciała wydaje się 
optycznie węższa.Dobieraj jasny 
dół i ciemną górę. Unikaj cienkich 
ramiączek i strojów przykuwających 
uwagę do ramion.

Jabłko 

Duży biust, brak wcięcia w talii i szerokie 
biodra. Wyeksponuj swoje wspaniałe, 
zgrabne nogi, dzięki niskim figom bikini. 
Możesz wybrać także wzór tankini, aby 
w modny sposób ukryć środek ciała. 

Klepsydra

Wąska talia, mocne uda i okrągły 
biust. Dzięki tej figurze możesz nosić 
praktycznie wszystko. Unikaj luźnych, 
workowatych ubrań, które zakryją 
proporcjonalną sylwetkę.

Gruszka
Jeśli Twoje ramiona są zdecydowanie 
węższe od bioder - najprawdopodobniej 
jesteś gruszką. Przy doborze ubrań 
spróbuj zrównoważyć linię bioder  
z ramionami. Noś wysokie figi  
w ciemnych kolorach, a do tego 
wybierz kolorową górę stroju. 

Każda kobieta jest piękna 
bez względu na rozmiar! 
 
To czyni nas wyjątkowymi!  
Istnieje wiele różnych kształtów ciała.  
Dowiedz się, jakie stroje kąpielowe  
pasują do nich i tego, co najbardziej  
lubisz nosić na plaży.

Gazeta 

Szerokość ramion jest wprost 
proporcjonalna do szerokości bioder. 
Ten typ figury charakteryzuje się prostą 
budową. Wybierając stroje kąpielowe, 
powinnaś dążyć do stworzenia talii  
i podkreślenia bioder. 

2   l   Lato 2021

https://www.lidl-sklep.pl/p/esmara-stroj-kapielowy-damski-1-sztuka/p100325214


Dobierz idealny 
strój kąpielowy

dla swojej sylwetki

Strój kąpielowy
• rozmiary: 34-44
• 2 wzory

44,99
1 szt.

JUŻ W SPRZEDAŻY
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https://www.lidl-sklep.pl/p/esmara-stroj-kapielowy-damski-1-sztuka/p100325214


lekka i przewiewna, 

z marszczeniem  
w talii

Nie bój się wzorów. 
Odważ się na więcej!

Tunika plażowa
• rozmiary: S-L
• 3 wzory

44,99
1 szt.

JUŻ W SPRZEDAŻY
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https://www.lidl-sklep.pl/p/esmara-tunika-plazowa-damska-1-sztuka/p100323996
https://www.lidl-sklep.pl/p/esmara-dol-od-bikini-1-sztuka/p100324101
https://www.lidl-sklep.pl/p/esmara-biustonosz-gora-od-bikini-bandeau/p100324223


modny print

Dół od bikini
• rozmiary: 36-42
• 3 wzory

SUPERCENA

17,99
1 para

Góra od bikini
• rozmiary: 36-42 

SUPERCENA

24,99
1 szt.

JUŻ W SPRZEDAŻY

OD PONIEDZIAŁKU, 07.06
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https://www.lidl-sklep.pl/p/esmara-dol-od-bikini-1-sztuka/p100324101
https://www.lidl-sklep.pl/p/esmara-biustonosz-gora-od-bikini-bandeau/p100324223


elastyczna taśma 

dla mocnego 
trzymania biustu

mocna podszewka  

z siateczki modeluje 
sylwetkę

marszczenia
 na dekolcie

szerokie 
ramiączka

Maksymalna swoboda:  
tankini

To połączenie koszulki z klasycznym dołem 
od bikini. Ze względu na dłuższy krój tankini 

jest idealne dla wszystkich pań, które nie chcą 
odsłaniać zbyt wiele ciała na plaży.

Modelujący strój kąpielowy
Ten strój ma klasyczny krój i pięknie modeluje 
ciało. Wzmocniony materiał podkreśla nasze 

kształty, ukrywając jednocześnie  
problematyczne obszary sylwetki.

DUŻE ROZMIARY

Strój kąpielowy lub tankini XXL
• rozmiary: 44-50
• 3 wzory

39,99
1 szt. / 1 zestaw

JUŻ W SPRZEDAŻY
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https://www.lidl-sklep.pl/p/esmara-stroj-kapielowy-damski-xxl-1-sztuka/p100324225
https://www.lidl-sklep.pl/p/esmara-tankini-damskie-xxl-1-sztuka/p100324226


JUŻ W SPRZEDAŻY

plażę! 

tylna kieszeń  

zapinana na rzep

Na

Szorty kąpielowe XXL
• rozmiary: XXL-4XL
• 3 wzory

34,99
1 para

elastyczny pas  

i sznurek do regulacji 

szerokości
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https://www.lidl-sklep.pl/p/livergy-szorty-kapielowe-meskie-xxl-1-para/p100324040
https://www.lidl-sklep.pl/p/esmara-tankini-damskie-xxl-1-sztuka/p100324226


JUŻ W SPRZEDAŻY
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Lekkie i przewiewne!
Niezależnie od tego, czy spacerujesz wzdłuż plaży, czy chcesz się ochronić 
przed słońcem, tunika jest świetnym dodatkiem do Twojego stroju 
kąpielowego! Jest przyjemna dla skóry, lekka i przewiewna.  
Mamy dla Ciebie różne kolory i wzory - z ozdobnymi frędzlami  
lub w stylu poncho. Znajdź swój idealny model! 

Idealny dodatek do Twojej letniej stylizacji

Tunika plażowa
• rozmiary: S-L lub uniwersalny
• 3 wzory

44,99
1 szt.

https://www.lidl-sklep.pl/p/esmara-tunika-plazowa-damska-1-sztuka/p100325313


JUŻ W SPRZEDAŻY

Góra od bikini
• rozmiary: 36-42
• 2 wzory

 

Dół od bikini
• rozmiary: 36-42
• 2 wzory

JUŻ W SPRZEDAŻY

SUPERCENA

24,99
1 szt.

SUPERCENA

17,99
1 para
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https://www.lidl-sklep.pl/p/esmara-dol-od-bikini-1-sztuka/p100325203
https://www.lidl-sklep.pl/p/esmara-gora-od-bikini-1-sztuka/p100325262


Tropikalne lato
blisko domu

Strój kąpielowy
• rozmiary: 34-44
• 2 wzory

44,99
1 szt.

JUŻ W SPRZEDAŻY
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Wolisz stroje jednoczęściowe?

Mamy dla Ciebie różne modele

w modnych, letnich kolorach!

Strój kąpielowy 
• rozmiary: 34-44
• 3 wzory

44,99
1 szt.

OD PONIEDZIAŁKU, 07.06
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wewnętrzne spodenki 

wykonane z drobnej 
siateczki

WskakujModelujący strój 
kąpielowy

W tym stroju będziesz czuła się 
pewnie i seksownie. Siatka  
w przedniej części tworzy efekt 
modelowania ciała. Uformowane  
i miękkie miseczki zapewniają 
wyjątkową wygodę noszenia.

Strój kąpielowy
• rozmiary: 40-46
• 3 wzory

44,99
1 szt.

Szorty 
kąpielowe
• rozmiary: S-XL
• 3 wzory 29,99

1 para

OD PONIEDZIAŁKU, 14.06

OD PONIEDZIAŁKU, 28.06
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OD PONIEDZIAŁKU, 07.06

OD PONIEDZIAŁKU, 07.06

do wody!
Wskakuj

Góra od bikini
• rozmiary: 34-42
• 3 wzory

SUPERCENA

24,99
1 szt.

Dół od bikini
• rozmiary: 34-42
• 3 wzory

SUPERCENA

17,99
1 para

Lato 2021   l   13



klasyczny fason 
w jasnym, 

modnym kolorze

1

1

3

4

i łącz!
Miksuj

5

swoje 

połączenie!

Znajdź

5

wywijany  
pas wraz  

z marszczeniami 
po bokach

Dół od bikini XXL
• rozmiary: 44-50
• 2 wzory

SUPERCENA

24,99
1 para

5

OD PONIEDZIAŁKU, 07.06

14   l   Lato 2021



regulowana 
szerokość dzięki 

bocznym paskom

bez ramiączek,  
z wyjmowanymi 

miseczkami

2

2

2

2
2

1

4

4

4

Góra od bikini
• rozmiary: 34-42
• 4 wzory

SUPERCENA

24,99
1 szt.

Góra  od bikini
• rozmiary: 34-42
• 4 wzory

SUPERCENA

24,99
1 szt.

3

Dół od bikini
• rozmiary: 36-42
• 4 wzory

SUPERCENA

17,99
1 para

349180

Dół od bikini
• rozmiary: 36-42
• 4 wzory

SUPERCENA

17,99
1 para

OD PONIEDZIAŁKU, 07.06 OD PONIEDZIAŁKU, 07.06

OD PONIEDZIAŁKU, 07.06

OD PONIEDZIAŁKU, 07.06
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Który strój kąpielowy  

pasuje  
do Ciebie?

Jednoczęściowy strój 
kąpielowy 

Klasyczny jednoczęściowy strój  
z głębokim dekoltem na plecach. 

Ciało nie jest w pełni wyeksponowane 
oraz strój nie zsuwa się  

podczas pływania.

Modelujący strój 
kąpielowy

Ten strój kąpielowy jest bardziej 
elastyczny niż klasyczne. Dzięki 

specjalnemu materiałowi 
modelującemu wysmukla  

i wyszczupla poszczególne 
partie naszego ciała.

Tankini 
Połączenie topu i bikini: wygodny 
krój i dłuższy fason. Jeśli chcesz 

ukryć swoje niedoskonałości  
- to będzie świetny wybór.

16   l   Lato 2021



Top
 

Sportowy i modny krój.  
Bez kształtowanych fiszbin  

i wyściełanych miseczek  
- dla wygodnego dopasowania.

Klasyczny  
biustonosz

 
Profilowane miseczki  

z fiszbinami podtrzymują biust  
i układają go w piękny dekolt.

Trójkątne bikini 
 

Trójkątne miseczki nie wychodzą

z mody, to ponadczasowy model.

Wracaj do niego w każde wakacje!

Najlepiej eksponują piersi,  

są wygodne i nie krępują ruchów.

Bandeau 
 

Góra od bikini bez 
ramiączek, czasem  

z falbankami. Idealne dla 
małych i średnich piersi.

Figi  
Klasyczny wąski krój

po bokach ze standardowym
stanem. Tył stroju zakrywa

pośladki.

Hipstery  
To krój majtek  

z delikatnie zabudowanymi 
bokami. Zakrywają więcej ciała 
niż inne modele, dzięki czemu 
możesz czuć się komfortowo  

w każdej sytuacji.

Wysoki stan  
Majtki z wysokim stanem 

modelują sylwetkę, 
zakrywają brzuch  

i zapewniają dodatkowy 
komfort podczas noszenia.

Mini-Figi  
Ten fason to nie stringi, ale też nie 
klasyczne figi. Są mocniej wycięte 

i bardziej obcisłe. Mini-Figi są 
głęboko osadzone i idealnie 

nadają się do opalania.

Lato 2021   l   17



Dzień z wodą
 w roli głównej!
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Słońce na Twojej skórze i piasek między palcami: dzień spędzony na plaży jest uosobieniem lata.

Sporty wodne, takie jak spływy kajakowe lub rafting, pozwalają całkowicie zapomnieć  

o codzienności. Jak spędzić aktywnie dzień nad wodą?   

Zobacz, czego nie powinno zabraknąć w plażowym bagażu.

łatwy
transport  

dzięki możliwości  
złożenia

NADMUCHIWANY 
KAJAK Z ODCZEPIANYMI 

SIEDZENIAMI  
Z PRZODU I Z TYŁU 

WYSOKIEJ JAKOŚCI  
SYSTEM TRZECH KOMÓR  

DLA ZWIĘKSZONEGO 
BEZPIECZEŃSTWA  

I STABILNOŚCI

1299,-
1 zestaw

MAKS. 200 KG

Pompowany kajak dwuosobowy 
z wiosłami
• ok. 330 x 94 x 48 cm (dł. x szer. x wys.) 
• 2 podwójne wiosła (dł. ok. 240 cm) 
• regulowane siedziska z torbą do przechowywania 
• powleczony powłoką nylonową 
• 2 zdejmowane komory boczne i podłoga  
 nośna z twardego PVC 
• w zestawie: pompka z manometrem, 2 wiosła,  
 2 siedziska kajakowe, torba do przechowywania,  
 zestaw do naprawy, 2 stateczniki

OD PONIEDZIAŁKU, 07.06
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Słońce, woda i wiatr we włosach - wiosłowanie na stojąco to nowy trend,  

dzięki któremu znajdziesz się bardzo blisko natury. Pływanie na deskach SUP 

to jedna z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu.  

Pokażemy Ci, na co powinieneś zwrócić uwagę, gdy rozpoczynasz przygodę  

z deskami SUP. Siadaj do wiosła!

wytrzymały materiał 

„Drop-Stitch“ 

z antypoślizgową  
powierzchnią

WYSOKIEJ JAKOŚCI  
DWUKOMOROWA KONSTRUKCJA 

ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO  
I STABILNOŚĆ DESKI

1499,-
1 zestaw

Deska do pływania SUP 
dwukomorowa
• ok. 320 x 84 x 15 cm (dł. x szer. x wys.) 
• system 3 stateczników 
• uniwersalne wiosło o regulowanej długości  
 (ok. 167-207 cm) z możliwością przekształcenia  
 w wiosło podwójne (ok. 229 cm) 
• w zestawie: wiosło uniwersalne, pompka  
 dwusuwowa, plecak, wodoodporny worek 10 l,  
 linka, zestaw naprawczy, statecznik, siedzisko

OD PONIEDZIAŁKU, 05.07
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MAKS. 150 KG



Dzień z wodą
Wejdź na pokład!
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1699,-
1 zestaw

MAKS. 180 KG

WYSOKIEJ JAKOŚCI  
DWUKOMOROWA KONSTRUKCJA 

ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO  
I STABILNOŚĆ DESKI

Deska do pływania SUP 
Race dwukomorowa
• ok. 381 x 76 x 15 cm (dł. x szer. x wys.) 
• smukła konstrukcja zapewniająca  
 mniejszy opór wody i wyższe prędkości 
• wzmocniony materiał „Drop-Stitch”  
 z antypoślizgową powierzchnią 
•  wiosło SUP o regulowanej długości  
 (ok. 167-207 cm) 
• system z jednym statecznikiem
• w zestawie: pompka dwusuwowa,  
 wiosło SUP, plecak, wodoodporny worek 10 l,  
 2 linki, zestaw naprawczy, statecznik

OD PONIEDZIAŁKU, 07.06
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Ćwicz jogę
na desce SUP

Odważ się! 

 Joga SUP jest bardzo przyjemna  

i nie tak trudna, jak się wydaje.

Lato to najlepszy czas, aby przenieść 
swoje codzienne ćwiczenia  
na łono natury. 
Kochający jogę mogą pójść o krok dalej i wykonywać swoje ulubione 
ćwiczenia nawet na wodzie! SUP służy jako pływająca mata do jogi. 
To, co brzmi jak wyzwanie, jest łatwiejsze niż myślisz, a dzięki temu 
będziesz bliżej natury.

5 powodów, dla których warto 
spróbować jogi SUP

Joga SUP ćwiczy mięśnie głębokie

Joga SUP poprawia równowagę  
i koordynację

Joga SUP zwiększa koncentrację

Joga SUP sprawia, że ćwiczysz 
blisko natury

Joga SUP to świetna zabawa  
- w pojedynkę lub z przyjaciółmi

IDEALNA  
DLA CIAŁA I UMYSŁU
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1699,-
1 zestaw

MAKS. 180 KG

Deska do pływania SUP 
dwukomorowa Yoga
• ok. 335 x 86 x 15 cm (dł. x szer. x wys.) 
• szeroka, odporna na przewrócenie konstrukcja  
 pomaga utrzymać równowagę na wodzie 
• wzmocniony materiał „Drop-Stitch”  
 z antypoślizgową powierzchnią  
• wiosło SUP o regulowanej długości (ok. 167-207 cm) 
• dwukomorowa konstrukcja zwiększa  
 bezpieczeństwo i stabilność deski 
• w zestawie: pompka dwusuwowa,  
 wiosło SUP, linka, zestaw naprawczy,  
 statecznik, wodoodporny worek 10 l 
 i wygodny plecak wzmocniony pianką

5 powodów, dla których warto 
spróbować jogi SUP

Joga SUP ćwiczy mięśnie głębokie

Joga SUP poprawia równowagę  
i koordynację

Joga SUP zwiększa koncentrację

Joga SUP sprawia, że ćwiczysz 
blisko natury

Joga SUP to świetna zabawa  
- w pojedynkę lub z przyjaciółmi

8 pozycji

Kruk Nawlekanie 
igły

Wzniesiony łuk Navasana

Pies z głową w dół Krzesełko Wojownik 1 Wojownik 2

JUŻ W SPRZEDAŻY
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https://www.lidl-sklep.pl/p/mistral-deska-do-plywania-sup-dwukomorowa-yoga-zestaw/p100324611


399,-
1 zestaw

LEKKIE - OK. 860 G

Wiosło SUP  
z regulacją długości
• ergonomiczny uchwyt 
• regulowana długość (ok. 180-215 cm) 
• w zestawie torba transportowa

JUŻ W SPRZEDAŻY
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https://www.lidl-sklep.pl/p/mistral-wioslo-sup-z-regulacja-dlugosci-180-215-cm/p100324189


miękka 
i segmentowana pianka  

zwiększająca mobilność 

 oraz paski do regulacji 

rozmiaru

179,-
1 szt.

Kamizelka neoprenowa  
do pływania 50 N
• rozmiary: M-L 
• regulowana szerokość
• posiada certyfikat EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

ROLOWANE ZAMKNIĘCIE

JUŻ W SPRZEDAŻY

JUŻ W SPRZEDAŻY
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49,99
1 szt.

Worek wodoszczelny
• 3 kolory 
• ok. 20 l 
• lekki i kompaktowy

https://www.lidl-sklep.pl/p/mistral-worek-wodoszczelny-dry-bag-20-l-1-sztuka/p100324437
https://www.lidl-sklep.pl/p/mistral-kamizelka-neoprenowa-do-plywania-50-n/p100324184
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39,99
1 szt.

34,99
1 para

JUŻ W SPRZEDAŻY

JUŻ W SPRZEDAŻY
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Koszulka do pływania 
damska  
• ochrona UV 50+
• rozmiary: XS-L 
• 2 wzory 

Szorty kąpielowe 
damskie
• rozmiary: 36-42 
• 2 wzory

https://www.lidl-sklep.pl/p/mistral-szorty-damskie-do-plywania/p100323915
https://www.lidl-sklep.pl/p/mistral-koszulka-damska-do-plywania-z-ochrona-uv-1-sztuka/p100324047
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39,99
1 szt.

34,99
1 para

Szorty kąpielowe męskie
• rozmiary: S-XL 
• 2 wzory

Koszulka do pływania  
męska
• ochrona UV 50+
• rozmiary: S-XL 
• 2 wzory 

JUŻ W SPRZEDAŻY

JUŻ W SPRZEDAŻY
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PODSZEWKA Z SIATECZKI

https://www.lidl-sklep.pl/p/mistral-szorty-kapielowe-meskie-1-para/p100324409
https://www.lidl-sklep.pl/p/mistral-koszulka-meska-do-plywania-z-ochrona-uv-1-sztuka/p100324033


169,-
1 szt.

149,-
1 szt.

JUŻ W SPRZEDAŻYJUŻ W SPRZEDAŻY
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Strój neoprenowy  
męski z krótkim rękawem
• rozmiary: M-XL

Strój neoprenowy  
męski z długim rękawem
• rozmiary: M-XL

https://www.lidl-sklep.pl/p/mistral-stroj-neoprenowy-meski/p100324183
https://www.lidl-sklep.pl/p/mistral-stroj-neoprenowy-meski-z-krotkimi-rekawami/p100324102


149,-
1 szt.

169,-
1 szt.

JUŻ W SPRZEDAŻY OD PONIEDZIAŁKU, 07.06
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Strój neoprenowy  
damski z długim rękawem
• rozmiary: S-L

Strój neoprenowy  
damski z krótkim rękawem
• rozmiary: S-L

https://www.lidl-sklep.pl/p/mistral-stroj-neoprenowy-damski-z-dlugimi-rekawami/p100324105
https://www.lidl-sklep.pl/p/mistral-stroj-neoprenowy-damski-z-krotkimi-rekawami/p100324251
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