
Zestaw 
wierteł 
stopniowych
3 szt., 1 kpl.

36.-

TYLKO W NETTO

Zestaw 
wierteł
1 kpl.

15.-
2 rodzaje:
> twist (11 sztuk)
> tytanowe (6 sztuk)

maks. średnica 
wiercenia: 

> w drewnie: 25 mm 
> w betonie: 13 mm 
> w metalu: 10 mm

prędkość 
bez obciążenia: 

0–3000 obr./min.

zasilanie: 
230–240 V ~ 50 Hz

maks. średnica 
wiercenia: 

> w drewnie: 40 mm 
> w betonie: 32 mm 

> w stali: 13 mm

prędkość 
bez obciążenia: 

300–800 obr./min.

zasilanie: 
230–240 V ~ 50 Hz

NIEZBĘDNIK
MAJSTERKOWICZA

Mobilny stojak 
do wiertarki
1 szt.

39.-
> pasuje do większości 

typowych wiertarek
> zwiększa dokładność 

wiercenia

Ostrzałka 
do wierteł 95 W
1 szt.

69.-
> prędkość bez obciążenia: 

1350 obr./min.
> średnica wiertła: 

3–12 mm

Młotowiertarka 
1500 W
1 kpl.

199.-

Wiertarka 
udarowa 
900 W
1 kpl.

99.-

Wiertarka-
-wkrętarka 12 V
1 kpl.

99.-

OFERTA OD 12 LIPCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

prędkość 
bez obciążenia: 

0–350/ 
0–1400 obr./min.

głowica 
szybkozaciskowa: 

10 mm

maks. siła 
dokręcania: 16 Nm



39.-
Wypalarka 
do drewna 
30 W
1 kpl.

Zestaw 
śrubokrętów 
na półce 
1 kpl.

29.-
18

ELEM.

Uchwyt 
magnetyczny/
spawalniczy/
podwójny
1 szt.

20.-

Magnetyczny 
uchwyt/kątownik 
spawalniczy
1 szt.

15.-
22,5 kg
udźwig

Przyłbica 
spawalnicza 
1 szt.

89.-
> wym. okna 92 × 42 mm
> wym. kasety 

110 × 90 × 9 mm
> poziom zaciemnienia 

w stanie ciemnym 
DIN 9–13

> poziom zaciemnienia 
w stanie jasnym DIN 4

Nakolanniki 
żelowe
1 para

39.-

wym. okna 92 × 42 mm

poziom zaciemnienia 

poziom zaciemnienia 
w stanie jasnym DIN 4

Opalarka 
do drewna 
1600 W
1 kpl.

45.-

Klucze 
uniwersalne
2 szt., 1 kpl.

25.-
uniwersalne

25.-

Opalarka 
do drewna 

45.-45.-45.

Zestaw otwornic 
w walizce
9 elem., 1 kpl.

46.-

Zestaw 
szczotek 
drucianych
7 szt., 1 kpl.

19.-

Piła 
z wymiennymi 
ostrzami 3 w 1
1 kpl.

19.-

39.-39.-39.
Wypalarka 
do drewna 

23
ELEM.

25.-
Zestaw 
nożyków 
hobby
1 kpl.

10
ELEM.> napięcie:

230 V ~ 50 Hz

> do łatwego wycinania 
otworów w glazurze, 
terakocie, betonie itp.

> maksymalna głębokość 
cięcia: 25 mm 

> w zestawie: 
dysza płaska, 
redukcyjna, 
refleksyjna, 
ochronna

TYLKO W NETTO

Zestaw nasadek
do usuwania 
urwanych śrub 
5 elem., 1 kpl.

19.-

Zestaw 
gwintowników
z akcesoriami
20 elem., 1 kpl.

29.-

2



Zestaw
Power Mop
1 kpl.

Głowica do 
Power Mopa
1 szt.

Deska do 
prasowania 
Air Board M 
Compact
1 szt.

łatwe 
wyciskanie

świetnie 
zbiera kurz 

i chłonie wodę

łatwa zmiana 
nakładki

wyjątkowo
chłonna

Czysto, czyściej, 
najczyściej...

regulacja wysokości 
78–98 cm

duża 
powierzchnia 

do prasowania 
120 × 38 cm

pokrowiec 
Thermo
 Reflect 
ułatwia 

prasowanie

Szczotka 
mechaniczna
1 szt.

29.-

gumowa 
szczotka

dwie 
zamiatające 

obrotowe 
szczotki

Nakładka 
z mikrofi bry 
do mopa 
płaskiego
wym. 42 × 12 cm 
1 szt.

8.-
Szczotka 
chenillowa 
do kurzu
1 szt.

12.-

Mop płaski z nakładką 
z mikrofi bry
dł. kija 67–120 cm
1 kpl.

14.-

Zapas do 
mopa ze 
spryskiwaczem
1 szt.

6.-

Mop ze 
spryskiwaczem
1 szt.

39.-

pojemnik 
na wodę 
400 ml

zintegrowany 
spryskiwacz

można 
prać 

w pralce

Szczotka 
i szufelka
2 elem., 1 kpl.

26.-

pojemność 
wiadra: 12 litrów

bambusowy 
kij

Miotła z kijem 
teleskopowym
dł. 125 cm, 1 szt.

16.-

z mikrofi bry 

wym. 42 × 12 cm 

219.-

179.-
SUPEROFERTA

18%
TANIEJ

99.-

69.-
SUPEROFERTA

30%
TANIEJ

29.-

22.-
SUPEROFERTA

24%
TANIEJ

3

› Zmiotka 
z szufelką
1 kpl.

Uniwersalna 
końcówka 
do odkurzacza
1 szt.

14.-

Akcesoria 
do sprzątania
(różne rodzaje)
1 szt. lub 1 kpl.

8.-
› Szczotki 

do naczyń
3 szt., 
1 kpl.

gumowa 
szczotka

Zmiotka 
z szufelką

Akcesoria 
do sprzątania
(różne rodzaje)
do sprzątania
(różne rodzaje)
do sprzątania

1 szt. lub 1 kpl.

8.
do sprzątania
(różne rodzaje)
do sprzątania
(różne rodzaje)
do sprzątania

1 szt. lub 1 kpl.

› Ściągaczka 
do szyb
1 szt.

sięga do trudno 
dostępnych 

miejsc



Motylek 
do ćwiczeń
wym. 40 × 13  × 22 cm 
1 szt.

19.-

Masażer 
antycellulitowy 
do nóg
1 szt.

20.-

3-pak stopek 
damskich 
(różne kolory) 
rozmiar uniwersalny
1 kpl.

24.-
3-pak skarpet 
sportowych 
damskich 
lub męskich 
(różne kolory) 
rozmiar uniwersalny
1 kpl.

22.-

Masażer
1 szt.

19.-

Obręcz 
do pilatesu
ø 40 cm, 1 szt.20.- Obręcz 
do pilatesudo pilatesudo pilatesu
Obręcz 
do pilatesu
Obręcz 

ø 40 cm, 1 szt.ø 40 cm, 1 szt.ø 40 cm, 1 szt.20.-20.-20.

1 szt.

20.

R E L AKS  I  TR E N I N G
 W  D O M U

3
PARY

4

Wkładki 
żelowe 
do butów
rozm. 35,5–40,5; 
38–46
1 para

17.-

Elektrostymulator 
na pośladki
1 szt.

29.-

Elektrostymulator 
na brzuch
1 szt.

39.-
Pierścień 
do jogi
1 szt.

19.-

29.

regularny 
trening poprawia 

mięśnie i linię sylwetki

> 6 trybów działania, 
> 10-stopniowa regulacja 

intensywności 

skutecznie 
łagodzi 

bóle mięśni 
i zwalcza 

zmęczenie

regularny trening 
pilatesu poprawi 
masę mięśniową 

i ogólną sprawność

dzięki swojej konstrukcji umożliwia 
masaż każdej partii ciała

szybki sposób 
budowania masy 

mięśniowej
ujędrnia 

i pomaga 
zwalczać 

cellulit > 6 trybów działania
> 10-stopniowa regulacja 

intensywności 
> funkcja masowania

Wkładki 
żelowe 
do butów
rozm. 35,5–40,5; 
38–46
1 para

17.
3-pak skarpet 

3
PARY



Motylek 
do ćwiczeń
wym. 40 × 13  × 22 cm 
1 szt.

świetnie spełni 
swoją funkcję 

podczas wyjazdu

wszystkie kosmetyki 
w jednym miejscu

do masażu 
i liftingu twarzy

sposób na 
gładką cerę

Prostownica-
-lokówka 2 w 1
40 W 
1 szt.

79.-

Suszarka 
do włosów 2000 W
1 szt.

39.-
Suszarka 
do włosów 2000 W
1 szt.

39.-39.-39.

Maszynka 
do strzyżenia 5 w 1
1 kpl.

59.-

Zestaw gąbek 
do makijażu
4 szt., 1 kpl.

16.-

Dwustronny 
roller 
do twarzy
1 szt.

29.-

Kuferek 
na kosmetyki
wym. 24,5  × 14,5 × 15 cm 
1 szt.

69.-

do masażu 
i liftingu twarzy

sposób na 
gładką cerę

wygodna 
funkcja 

składania

Lusterko 
łazienkowe
składane
ø 16 cm
dł. 29 cm 
1 szt.

15.-

do masażu 
i liftingu twarzy

sposób na 
gładką cerę

Dwustronny 
roller 
do twarzy
1 szt.

29.

Kosmetyczka wizażystki

I wszystko sięukłada! 

ceramiczne 
płytki grzewczeobrotowy przewód 

360 stopni

wyświetlacz LCD

regulacja 
temperatury 

100–230 stopni

trymer do włosów 
z grzebieniem 
regulowanym 10–20 mm

golarka 
o 2 rozmiarach 

narzędzie 
do usuwania 
włosów z nosa 
i uszu 

precyzyjna głowica 
tnąca z grzebieniem 
regulowanym 3–5 mm

5

Maska 
żelowa 
na twarz
1 szt.

14.-Maska żelowa 
na oczy
1 szt.

12.-

wizażystki

zasilanie
akumulatorowo- 

-sieciowe

czas 
ładowania 8 h

czas pracy 
40 min

Golarka 
męska 3 W
1 szt.

59.-



Opryskiwacz 
ciśnieniowy
poj. 5 l, 1 szt.

33.-

Opryskiwacz 
plecakowy
poj. 18 l, 1 szt.

79.-
Opryskiwacz 
plecakowy
poj. 18 l, 1 szt.

79.-79.-79.

posiada zawór 
bezpieczeństwa

pasy do zawieszenia
na plecach

doskonały do 
odtłuszczania, 

usuwania chwastów 
i rozpylania środków 

na owady

wąż i długa dysza
rozpylająca

praktyczny 
pasek na ramię

pełna regulacja 
dyszy i blokada 

spustu 

OFERTA OD 15 LIPCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Stołek 
ogrodowy 
wielofunkcyjny
1 szt.

39.-

Plandeka 
ogrodowa
wym. 2,8 × 3,8 m
1 szt.

39.-

podwójna funkcja: stołek 
i podkładka pod kolana

zabezpiecza 
przed zabrudzeniem, 

liśćmi i wilgocią

Kwietnik 
metalowy
wym. 56 × 66 × 76 cm
1 szt.

30.-
49.- -38%

Donica wysoka 
metalowa
1 kpl. 
3 doniczki wiszące 
+ 1 na dole metalowa

70.-
89.- -21%

Ławka ogrodowa 
wym. 119 × 50 × 75 cm
1 szt.

100.-
159.- -37%

* Więcej produktów w promocji „Wielka wyprzedaż” znajdziesz w sklepach. Dostępność artykułów ograniczona.
Ze względu na charakter wyprzedaży uprzejmie informujemy, iż dostępność niektórych produktów, wzorów i kolorów może być ograniczona. 

Nie wszystkie produkty znajdą Państwo w każdym sklepie Netto – o ich dostępność prosimy zapytać Sprzedawcę.

Multifunkcyjna 
donica
1 kpl.

19.-
39.- -51%

Wybrane ARTYKUŁY 
OGRODOWE 
DO -50% WIELKA     WYPRZEDAŻ

%
Zestaw tuneli 
wym. ø 45 × 90 cm
ø 90 × 55 cm
5 elem., 1 kpl.

50.-
79.- -36%
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Sekator 
ogrodowy
(różne rodzaje)
1 szt.

39.-
Sekator 
ogrodowy
(różne rodzaje)

39.-39.-39.-

niewielka waga

uchwyt 
z miękkiej pianki

wykonany 
z aluminium

OFERTA OD 15 LIPCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Stojak na worki 
do segregacji śmieci*
wym. 36 × 98 × 75 cm
wielkość worka: 40 × 100 cm
1 kpl.

79.-

* zestaw nie zawiera worków

Szpadel 
lub łopata 
ogrodowa 
mini
1 szt.

13.-

Zestaw 
dekoracyjnych 
lamp solarnych
wym. klosza 11 × 11 cm 
1 kpl.

Łańcuch 
solarny 
(różne rodzaje)
dł. 280 cm
1 szt. 

Dekoracja 
solarna 
z flamingiem
wym. 15 × 13,3 × 40,5 cm
1 kpl.

30.-
49.- -38%

Dekoracja solarna
(2 wzory), wys. 90 cm
1 szt.

15.-
22.- -31%

15.-
25.- -40%

Zestaw 3 gałązek 
solarnych
wys. 67 cm 
dł. przewodu 3 m

20.-
39.- -48%

25.-
39.- -35%

Lampa 
solarna 
wys. 35 cm
1 szt.

6.-
9.- -33%

* Więcej produktów w promocji „Wielka wyprzedaż” znajdziesz w sklepach. Dostępność artykułów ograniczona.
Ze względu na charakter wyprzedaży uprzejmie informujemy, iż dostępność niektórych produktów, wzorów i kolorów może być ograniczona. 

Nie wszystkie produkty znajdą Państwo w każdym sklepie Netto – o ich dostępność prosimy zapytać Sprzedawcę.

* Więcej produktów w promocji „Wielka wyprzedaż” znajdziesz w sklepach. Dostępność artykułów ograniczona.
Ze względu na charakter wyprzedaży uprzejmie informujemy, iż dostępność niektórych produktów, wzorów i kolorów może być ograniczona. 

Nie wszystkie produkty znajdą Państwo w każdym sklepie Netto – o ich dostępność prosimy zapytać Sprzedawcę.

Wybrane 
OŚWIETLENIE 

OGRODOWE 
SOLARNE DO -50%WIELKA     WYPRZEDAŻ

Spryskiwacz 
ogrodowy
(2 rodzaje)
1 szt.

25.-
1 szt.

25.
1 szt.1 szt.
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Kołdra 
antyalergiczna 
ALA z lamówką
(różne kolory) 
mikrofi bra 
wym. 160 × 200 cm
1 szt.

59.-

OFERTA OD 15 LIPCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Wentylator 
kolumnowy 45 W
wys. 83 cm 
1 szt.

89.-

funkcja 
oscylacji

3 ustawienia 
prędkości 

moc 45 W

2-godzinny 
zegar 

sterujący

wygodny 
uchwyt 

Wentylator 
kolumnowy 45 W
wys. 83 cm 
1 szt.

89.

funkcja 
oscylacji

3 ustawienia 
prędkości 

moc 45 W

2-godzinny 
zegar 

sterujący

wygodny 
uchwyt 

wygodny 
uchwyt 

wygodny 

Oferta handlowa na tydzień 28/21. Ważna od 12.07 do 17.07.2021 r. i od 15.07 do 17.07.2021 r. włącznie lub do wyczerpania 
zapasów. Znaki fi rmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. Wszystkie 
ceny w PLN zawierają podatek VAT. Następnej ulotki szukaj w swojej skrzynce od 15.07.2021 r. Zapraszamy do Netto!
* Uprzejmie informujemy, że oferta w sklepie przy ul. Śląskiej 26/u1 w Szczecinie i ul. Dobrego Pasterza 67  w Krakowie różni się 
od oferty prezentowanej w gazetce reklamowej. O dostępność produktów prosimy pytać Sprzedawców.

wym. 
220 × 200 cm
1 szt. 

Poduszka 
antyalergiczna 
ALA
(różne kolory)
wym. 70 × 80 cm 
1 szt.

39.-
Prześcieradło 
jersey z gumką
(różne kolory)

wym. 220 × 200 cm 39.-

wym. 140 × 200 cm
1 szt.

29.-

wym. 160 × 200 cm 32.-

od 22.-
Prześcieradło 
bawełniane
(różne kolory) 
wym. 
160 × 200 cm
1 szt.

Dwustronna 
narzuta 
patchwork
wym. 
200 × 220 cm
1 szt.

59.-

8

Komplet pościeli 
z mikrofi bry MARINE
(różne wzory)

49.-

wym. 200 × 220 cm
+ 2 × 70 × 80 cm 
1 kpl. 59.-

wym. 160 × 200 cm
+ 2 × 70 × 80 cm
1 kpl.

Poszewka 
na poduszkę
wym. 40 × 40 cm 
1 szt.

9.-



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

