
OFERTA SPECJALNA

cena na etykiecie zawiera obniżkę

NA ZASTAWĘ 

ŚNIADANIOWĄ 

z linii ROSALIA

20%
RABATU

carrefour.pl

oferta handlowa ważna 

od 14.09 do 25.09.2021

Zestaw
dzbanek filtrujący LUNA

+ bidon 
+ 2 wkłady

lub 
zestaw wkładów 

filtrujących UNIMAX 2 + 1

2999
zestaw

DOM
gotowy 

na jesień

Fotel z podnóżkiem
BENTON

dostępne kolory: zielony, beżowy, szary 59900
szt.

lub

zestaw
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2
Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Naszymi dostawcami są m.in.: HD TECH S.C., EM & EM, ALTOM, FLORENTYNA, BOLSIUS.

Komplet obiadowy
PARMA

18 elementów 7999
kpl.

klimatyczne
aranżacje

Zastawa
z linii MAGNIFIC

różne rodzaje
kolory: biały, czarny

1199
szt.

cena od

komplet

1. Świecznik metalowy złoty wym. 10 x 9,5 cm - 12,99 zł/szt., wym. 14 x 12 cm - 15,99 zł/szt. 
2. Świecznik metalowy czarny wym. 10 x 9,5 cm - 15,99 zł/szt., wym. 14 x 12 cm - 19,99 zł/szt. 
3. Świecznik metalowy złoty wym. 10 x 10 x 9 cm - 14,99 zł/szt., wym. 11 x 11 x 12,5 cm - 15,99 zł/szt.

1
2

3

Szkatułka szklana
z linii GOLDEN HONEY

wazon, świecznik 
- cena od 29,99 zł

różne rodzaje

3999
szt.

cena od

3999
szt.

cena od
Świecznik metalowy 

z uchwytem
różne rodzaje

Świecznik szklany
linia GOLDEN HONEY

wym. 11 x 11 x 16 cm
świecznik szprosowy złoty 

wym. 19 x 19 x 32 cm 
- 69,99 zł

wym. 16 x 16 x 28 cm
 - 69,99 zł

2999
szt.

świecznik 
szklany

Mata
różne rodzaje 499

szt.

cena od

Figurka gipsowa
kot duży

wys. 30 cm

3999
szt.

Kubek stożek
poj. 350 ml 1299

szt.

cena od

OFERTA SPECJALNA

cena na etykiecie zawiera obniżkę

NA ŚWIECE 
ZAPACHOWE 
MARKI BOLSIUS
różne rodzaje

15%
RABATU
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3

OFERTA SPECJALNA

cena na etykiecie zawiera obniżkę

NA ZASTAWĘ 
PORCELANOWĄ 
z linii MARGO 
ALTOM

20%
RABATU

OFERTA SPECJALNA

cena na etykiecie zawiera obniżkę

NA KOMPLET 
2 SZKLANEK 
Z PODWÓJNĄ 
ŚCIANKĄ
różne rodzaje

20%
RABATU

komplet

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.
Naszymi dostawcami są m.in.: DAJAR, PAN ZIELONY, TOP GIFT, EM & EM, ALTOM, FLORENTYNA.

Sukulent w doniczce
różne rodzaje 

wys. 7 cm, 10 cm 1299
szt.

cena od

OFERTA SPECJALNA

cena na etykiecie zawiera obniżkę

NA ZASTAWĘ 
ŚNIADANIOWĄ
z linii BLACK LILI

20%
RABATU

zasmakuj
w jesiennych 

kolorach

Czajnik
AMORE
poj. 2,6 l

różne kolory 7999
szt.

Naczynie ceramiczne
FIESTA

wym. 23 x 13 cm 3499
szt.

Storczyk sztuczny
różne rodzaje 3499

szt.

cena od

Naczynie kuchenne
z linii JASPER
różne rodzaje

czajnik poj. 2,3 l - 79,99 zł
kawiarka - 49,99 zł 3999

szt.

cena od

Blacha do pieczenia
CHERRY

duża - 24,99 zł 1999
szt.

mała

Wianek ozdobny
różne rodzaje 

ø 28 cm, 32 cm 1799
szt.

cena od

Kubek 
termiczny 

poj. 420 ml

2999
szt.

Pojemnik szklany 
z klipsem

poj. 160 ml - 6,99 zł
poj. 250 ml - 7,99 zł 599

szt.

poj. 100 ml
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4

inspirowane
jesienią

Naszymi dostawcami są m.in.: FLORENTYNA, DAR-GLASS, KROSNO, ALTOM, EM & EM.

Pojemnik szklany
z czarną pokrywką

poj. 1 - 1,15 l - 8,99 zł
poj. 2 l - 12,99 zł 799

szt.

poj. 0,65 - 0,7 l

Latarenka dekoracyjna
różne rodzaje 899

szt.

cena od

999
szt.

gr. I

Szkło
 dekoracyjne
gr. II - 19,99 zł

gr. III - 34,99 zł
gr. IV - 44,99 zł

różne wzory 
i wielkości

korek
- cena od

4,99 zł

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Salaterka
ø 15 cm - 15,99 zł
talerz deserowy 
ø 19 cm - 19,99 zł
talerz płytki 
ø 25 cm - 25,99 zł999

szt.

kubek, poj. 400 ml

Świeca LED
nie zawiera baterii

różne rodzaje 699
szt.

cena od

komplet

3999
kpl.

Komplet kieliszków
 KRISTA GLADKA

6 szt., różne rodzaje

Zastawa stołowa
z linii KALISTO
FLORENTYNA
różne rodzaje 1599

szt.

cena od

199
szt.

cena od

Kubek szklany
poj. 220 - 390 ml

różne rodzaje

komplet

Komplet sztućców
24 elementy

GRANIT CZARNY - 69,99 zł
NATURAL - 89,99 zł 6999

kpl.

COSMO FUTURE

*  w sprzedaży są dostępne pojedyncze artykuły z kolekcji

OFERTA SPECJALNA

cena na etykiecie zawiera obniżkę

NA ZASTAWĘ STOŁOWĄ 
z linii MOSS*
różne rodzaje

20%
RABATU
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5

dopełnij
jesienny
klimat

Kosz 
z pomponami

różne rodzaje 1499
szt.

cena od

OFERTA SPECJALNA

Naszymi dostawcami są m.in.: LOVEA, FLORENTYNA, DAJAR, ALTOM, TADAR, CORTINA, EM & EM.

      

Komplet patelni
FORTE 

ZWIEGER
2 szt.

ø 20, 26 cm 11900
kpl.

Produkty
z linii RONDO
różne rodzaje 299

szt.

cena od

Pojemnik ceramiczny
ALTOM

mały
duży - 19,99 zł

młynek - 44,99 zł 1699
szt.

mały

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Kosz 
dekoracyjny tekstylny 

rozm. M - 19,99 zł
rozm. L - 24,99 zł 1599

szt.

rozm. S

Komplet garnków
ZWIEGER

6 elementów
ze składanymi uchwytami    

akcesoria kuchenne ZWIEGER 
- cena od 24,99 zł

komplet garnków

32900
kpl.

kompletkomplet

Koszyk dekoracyjny 
welurowy

różne rozmiary 1799
szt.

cena od

Produkty
z linii LAVA

różne rodzaje 8999
szt.

cena od

Zaparzacz, kawiarka
różne rodzaje 1999

szt.

Garnek
Carrefour 

ø 28 cm 8999
szt.
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6

Artykuły wyposażenia kuchni 
wykonane z biokonopi

różne rodzaje 399
szt.

cena od

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

kuchenne
zapasy

na jesień

Koszyk
na owoce
różne wzory 1299

szt.

cena od

Roślina sztuczna w doniczce
wys. 25 cm 1299

szt.
Naszymi dostawcami są m.in.: FACKELMANN, FLORENTYNA, TADAR, ALTOM, HD TECH. 

Chlebak 
drewniany

3999
szt.

Garnek 
emaliowany

różne pojemności 
i kolory

2199
szt.

cena od

Mata 
słomkowa

Ø 38 cm 
różne kolory

599
szt.

cena od

Zastawa porcelanowa 
z dodatkami z bambusa

różne rodzaje 1499
szt.

cena od

Pojemnik z drewnianą
pokrywką 

różne rozmiary 999
szt.

cena od

2499
szt.

Zaparzacz 
MOKKA

poj. 1 l

Figurka gipsowa
SOWA

duża - 39,99 zł 2999
szt.

mała

Akcesoria kuchenne 
z silikonem
różne rodzaje

komplet przyborów 
bambusowych
4 szt. - 14,99 zł

komplet desek do krojenia 
3 szt. - 29,99 zł

organizer bambusowy 
na przyprawy - 29,99 zł

cena za szt. lub kpl.

999

akcesoria 
kuchenne 

z silikonem
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7

Forma 
do ciasta

NATURA
różne rodzaje

1999
szt.

cena od

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

komplet

odkryj  
jesień 

w 
dodatkach

Pojemnik 
do przechowywania

poj. 1,5 l - 13,99 zł 
poj. 2 l - 14,99 zł 

poj. 3,2 l - 17,99 zł 

1099
szt.

poj. 1 l

Naszymi dostawcami są m.in.: DAJAR, GROUPE SEB, TADAT, FLORENTYNA, ROTHO, TOP GIFT, NOWA.

Nóż z drewnianą rączką
mały 

duży - 11,99 zł
stolnica 2-stronna

mała - 24,99 zł
duża - 36,99 zł 899

szt.

mały

Pojemnik na ciasto
CAPRI

duży - 24,99 zł 1999
szt.

mały

2999
szt.

Naczynie 
żaroodporne

TERMSIL
poj. 5,2 l

9999
kpl.

Naczynie do gotowania 
na parze z żaroodpornym 

sitem
3 elementy, Ø 20 cm 9999

kpl.

Komplet 
garnków

ZEFIR
8 elementów

Pojemnik  
PRIZMO

różne pojemności 699
szt.

cena od

komplet

2021_H37_DOM_s06-09c pop2.indd   7 03.09.2021   10:48



8
Naszymi dostawcami są m.in.: TESA, ALTOM, INTER POINT, TS INTERIOR, EM & EM.

* Oferta dotyczy wybranych sklepów.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Zegar ścienny 
plastikowy

kolory: biały, beżowy
wym. 25,5 x 25,5 x 4 cm

2199
szt.

Lampa stołowa 
z podstawą 
ceramiczną

wym. 13 x 23,5 cm 2299
szt.

Toaletka z lustrem
toaletka
wym. 59 x 40 x 74,5 cm,
lustro wym. 39 x 60 cm

17900
szt..

Wielofunkcyjny stolik metalowy
mały

wym. 34 x 34,5 cm
duży

wym. 39 x 38,5 cm - 59,99 zł 4499
szt.

mały

na 
jesienną

metamorfozę

Regał industrialny
3 półki

wym. 60 x 30 x 110 cm 
4 półki

wym. 60 x 30 x 148 cm - 149,00 zł 12900
szt.

3 półki

Akcesoria 
montażowe

TESA
różne rodzaje

1499
szt.

cena od

Dekoracja 
ścienna

różne rodzaje

1399
szt.

cena od
Ramka 

na zdjęcia
różne rodzaje 1099

szt.

cena od

Bukiet sztucznych róż
róża pojedyncza 

- cena od 3,99 zł/szt. 1499
bukiet

cena od

Kwiat sztuczny*
w doniczce

wys. 75 - 120 cm 8999
szt.

cena od

Kwiat 
sztuczny*

w doniczce
wys. 45 - 90 cm

3999
szt.

cena od
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Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Wyciskarka
wolnoobrotowa

ESPERANZA

17900
szt.

Spieniacz 
do mleka 

AMICA FD 3011 
poj. 450 ml,

kontroler Strix, 
podstawa 360°

11900
szt.

przepis
na 

pyszną 
jesieńMikser 

z misą 
BLUESKY

BSM400-20

9999
szt.

Toster
ZELMER ZTS 7386

7999
szt.

Suszarka do owoców 
i grzybów

ESPERANZA EDK003
dostępna również

EKD004 - 119,00 zł 8999
szt.

Młynek do kawy
ŁUCZNIK CG-001

6499
szt.

750 W
moc

3 l
pojemność

12
funkcji

50”

Smart T
V

Robot planetarny
ELDOM WRK1250 36900

szt.

Telewizor 50”
KIANO ELEGANCE

dostępny również
telewizor 55” KIANO

SLIM - 1599,00 zł 139900
szt.

Spieniacz 
do mleka 

ESPERANZA
końcówka wykonana 
ze stali nierdzewnej, 

zasilanie bateryjne 
2 x AA

1299
szt.

klasa
energetyczna

G

HDMI x 3
złącze

USB x 2
złącze

450 W
moc

400 W
moc

150 W
moc

Multicooker
TEFAL RK705138

funkcja: pieczenia, smażenia, 
duszenia, odgrzewania

22900
szt.
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Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

LINIA KOŁDER I PODUSZEK 
ANTIBACTERIAL

• wyrób medyczny polecany 
dla alergików 

• ANTIBACTTM – specjalnie 
opracowane przeciwbakteryjne 
włókno stanowiące wypełnienie 
kołder i poduszek

• poszycie kołdry minimalizuje 
rozwój roztoczy i alergenów

Kołdra
wym. 200 x 220 cm
- 69,99 zł  79,99 zł

poduszka
wym. 50 x 60 cm

- 24,99 zł  29,99 zł
wym. 70 x 80 cm

- 34,99 zł  39,99 zł
cena za szt. 5999

6999

wym. 
155 x 200 cm

Kołdra
wym. 220 x 200 cm
- 79,99 zł  89,99 zł

poduszka
wym. 40 x 40 cm

- 14,99 zł  16,99 zł
wym. 50 x 60 cm

- 19,99 zł  24,99 zł
wym. 70 x 80 cm

- 29,99 zł  39,99 zł
cena za szt. 5999

6999

wym. 
155 x 200 cm

LINIA PODUSZEK 
I KOŁDER 
BLOMMENSLYST

• szary nadruk kwiatowy

Jasiek
wym. 45 x 45 cm 
- 8,99 zł  9,99 zł

cena za szt. 699
899

wym. 
40 x 40 cm

Poduszka
ekopierze

różne kolory
wym. 50 x 60 cm 

- 19,99 zł  24,99 zł
wym. 70 x 80 cm 

- 29,99 zł  34,99 zł
cena za szt. 999

1299

wym. 
40 x 40 cm

Kołdra
wym. 220 x 200 cm
- 69,99 zł  79,00 zł

poduszka
wym. 50 x 60 cm - 19,99 zł  24,99 zł
wym. 70 x 80 cm - 29,99 zł  39,99 zł

cena za szt. 4999
5999

wym. 
160 x 200 cm

Kołdra
 THE FIRST

wym. 220 x 200 cm
- 44,99 zł  49,99 zł

poduszka
wym. 50 x 60 cm

- 16,99 zł  19,99 zł
wym. 70 x 80 cm

- 26,99 zł  29,99 zł
cena za szt. 3499

3999

kołdra
wym. 

160 x 200 cm

Linia kołder 
i poduszek

BUBBLES 
kołdra

wym. 220 x 200 cm 
- 69,99zł  79,99 zł

poduszka
wym. 50 x 60 cm

- 24,99 zł  29,99 zł
wym. 70 x 80 cm

- 34,99 zł  39,99 zł
cena za szt.

5999
6999

kołdra
 wym. 

160 x 200 cm

100% PIERZA NATURALNEGO

• dostępne w kolorach 
białym i różowym

• kołdry obszyte bizą 
dekoracyjną

LINIA PODUSZEK 
I KOŁDER
THE FIRST
• ultradźwiękowo 

wykończona 
kołdra

•  wyrób medyczny

• możliwość prania 
w temp. 60°C

LINIA PODUSZEK I KOŁDER
PROCOMFORT
• wyrób medyczny przyjazny 

dla alergików

• innowacja – prostokątne 
narożniki, które idealnie 
dopasowują się do poszwy

Kołdra
wym. 220 x 200 cm
- 69,99 zł  79,99 zł

poduszka
wym. 40 x 40 cm

- 14,99 zł  16,99 zł
wym. 50 x 60 cm

- 24,99 zł  29,99 zł
wym. 70 x 80 cm

- 34,99 zł  39,99 zł
cena za szt. 4999

5999

wym. 
160 x 200 cm

LINIA PODUSZEK 
I KOŁDER
ALOE VERA

•  poznaj lecznicze właściwości aloesu, 
który zapobiega rozwojowi bakterii 
i grzybów znajdujących się w pościeli, 
działa bakteriobójczo, kojąco wpływa 
na skórę

Kołdra
 całoroczna

wym. 220 x 200 cm
- 64,99 zł  79,99 zł

poduszka
wym. 40 x 40 cm

- 12,99 zł  14,99 zł
wym. 50 x 60 cm

- 16,99 zł  19,99 zł
wym. 70 x 80 cm

- 26 ,99 zł  29,99 zł
cena za szt. 4499

4999

wym. 
155 x 200 cm

LINIA PODUSZEK I KOŁDER 4 PORY ROKU

•  wyrób medyczny o właściwościach antyalergicznych, 
materiał odprowadzający wilgoć, ciepły, delikatny, 

miękki i sprężysty
• zapewnia 

komfort snu

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Bydgoszcz GALERIA POMORSKA, Łódź CH ŁÓDŹ WIDZEW, Rybnik GALERIA ŚLĄSKA, Mińsk Maz., Kędzierzyn-Koźle, Olkusz 
CH ECHO, Kutno, Bydgoszcz Fordon, Jastrzębie-Zdrój GALERIA ZDRÓJ, Gdańsk CH Morski Park Handlowy, Opole CH TURAWA PARK, Jaworzno GALERIA GALENA, 

Warszawa GALERIA PÓŁNOCNA, Bytom CH PLEJADA.

Kołdra
wym. 220 x 200 cm
- 169,00 zł  189,00 zł
poduszka 
wym. 40 x 40 cm 
- 12,99 zł  16,99 zł
wym. 50 x 60 cm 
- 24,99 zł  29,99 zł
wym. 70 x 80 cm 
- 39,99 zł  44,99 zł
cena za szt.

11900
13900

wym. 155 x 200 cm

na dobry
sen

jesienią
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Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

komplet

Komplet pościeli
mikrofibra

różne kolory
wym. 160 x 200 cm

+ 2 x 70 x 80 cm

Komplet pościeli
satyna

różne wzory
wym. 220 x 200 cm

+ 2 x 70 x 80 cm
- 99,99 zł  109,00 zł 8999

9999

wym. 
160 x 200 cm

+ 2 x 70 x 80 cm

Komplet pościeli
różne wzory

wym. 220 x 200 cm
+ 2 x 70 x 80 cm

- 49,99 zł  59,00 zł

2999
3999

3999
4999

wym. 
160 x 200 cm

+ 2 x 70 x 80 cm

Komplet pościeli
dwustronnej

różne wzory
wym. 220 x 200 cm

+ 2 x 70 x 80 cm
- 79,99 zł  89,00 zł 6999

7999

wym. 
160 x 200 cm

+ 2 x 70 x 80 cm

Komplet pościeli
dwustronnej

różne wzory
wym. 220 x 200 cm

+ 2 x 70 x 80 cm
- 59,99 zł  69,00 zł 4999

5999

wym. 
160 x 200 cm

+ 2 x 70 x 80 cm

Komplet pościeli
mikrofibra

różne kolory
wym. 160 x 200 cm

+ 2 x 70 x 80 cm 2699
2999

Prześcieradło gładkie
różne kolory

wym. 200 x 220 cm
- 29,99 zł  39,99 zł

cena za szt. 1999
2499

wym. 
160 x 200 cm

Prześcieradło
TEX 

różne kolory
dostępne wym.:

90 x 200 cm, 140 x 200 cm, 
160 x 200 cm, 220 x 200 cm 1999

szt.

cena od

Prześcieradło z gumką
TEX

różne kolory
dostępne wym.:

90 x 200 cm, 140 x 200 cm, 
160 x 200 cm, 180 x 200 cm 2499

szt.

cena od

Prześcieradło 
z gumką
jersey, frotté
różne kolory
wym. 90 x 200 cm 
- 19,99 zł  24,99 zł
wym. 220 x 200 cm
- 29,99 zł  34,99 zł
cena za szt.

wym. 160 x 200 cm

2499
2999

100% BAWEŁNY
PRODUKT POLSKI

100% BAWEŁNY

100% BAWEŁNY

100% BAWEŁNY

100% BAWEŁNY

JERSEY POLICOTTON

odmień
sypialnię
na jesień

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Bydgoszcz GALERIA POMORSKA, Łódź CH ŁÓDŹ WIDZEW, Rybnik GALERIA ŚLĄSKA, Mińsk Maz., Kędzierzyn-Koźle, Olkusz 
CH ECHO, Kutno, Bydgoszcz Fordon, Jastrzębie-Zdrój GALERIA ZDRÓJ, Gdańsk CH Morski Park Handlowy, Opole CH TURAWA PARK, Jaworzno GALERIA GALENA, 
Warszawa GALERIA PÓŁNOCNA, Bytom CH PLEJADA.

komplet

komplet

komplet komplet

komplet

komplet
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wyśpij 
się

jesienią

12

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Bydgoszcz GALERIA POMORSKA, Łódź CH ŁÓDŹ WIDZEW, Rybnik GALERIA ŚLĄSKA, Mińsk Maz., Kędzierzyn-Koźle, Olkusz 
CH ECHO, Kutno, Bydgoszcz Fordon, Jastrzębie-Zdrój GALERIA ZDRÓJ, Gdańsk CH Morski Park Handlowy, Opole CH TURAWA PARK, Jaworzno GALERIA GALENA, 

Warszawa GALERIA PÓŁNOCNA, Bytom CH PLEJADA.

Ręcznik bio 
TEX
różne kolory
wym. 50 x 100 cm
- 19,99 zł  24,99 zł
wym. 70 x 140 cm
- 39,99 zł  44,99 zł
wym. 100 x 150 cm
- 59,99 zł  69,99 zł
różne kolory
cena za szt.

1499
1699

wym. 2 x 30 x 50 cm

Ścierka żakardowa
różne wzory

wym. 50 x 70 cm
cena za szt. 499

699

Ścierka
SMAKOSZ

wym. 50 x 70 cm
cena za szt.

299
399

1699
1999

Klapki basenowe 
damskie, męskie

rozm. 36 - 46
cena za 1 parę

Ręcznik MIA
TEX

różne kolory
wym. 70 x 140 cm

- 29,99 zł  34,99 zł
wym. 100 x 150 cm
- 39,99 zł  44,99 zł

cena za szt.
1499

1699

wym. 
50 x 90 cm

Ręcznik
frotté

różne kolory
wym. 70 x 140 cm - 14,99 zł  19,99 zł

cena za szt. 699
999

wym. 
50 x 100 cm

Ręcznik
BATH

TEX
wym. 70 x 140 cm

- 24,99 zł  34,99 zł
wym. 100 x 150 cm
- 34,99 zł  44,99 zł

różne kolory, cena za szt. 1299
1699

wym. 
50 x 90 cm

LINIA RĘCZNIKÓW 

WYKONANYCH Z BAWEŁNY 

POCHODZĄCEJ 

ZE ZRÓWNOWAŻONYCH 

UPRAW EKOLOGICZNYCH łazienka
w barwach

jesieni
999

1 para

cena od

Kapcie 
damskie, męskie, 

dziecięce
TEX

rozm. 28 - 46

1999
2499

Dywanik 
łazienkowy

TEX 
szenilowy

różne kolory
wym. 50 x 70 cm

cena za szt.

1499
1999

Rękawica + łapka kuchenna
TEX 

komplet ścierek kuchennych 
2 szt. - 14,99 zł  19,99 zł

fartuch kuchenny - 19,99 zł  24,99 zł
cena za kpl. lub szt.

Przy zakupie 2 ręczników z tej strony drugi tańszy kupisz 50% TANIEJ. Oferta ważna od 16.09 do 18.09.
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Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Bydgoszcz GALERIA POMORSKA, Łódź CH ŁÓDŹ WIDZEW, Rybnik GALERIA ŚLĄSKA, Mińsk Maz., Kędzierzyn-Koźle, Olkusz 
CH ECHO, Kutno, Bydgoszcz Fordon, Jastrzębie-Zdrój GALERIA ZDRÓJ, Gdańsk CH Morski Park Handlowy, Opole CH TURAWA PARK, Jaworzno GALERIA GALENA, 
Warszawa GALERIA PÓŁNOCNA, Bytom CH PLEJADA.

Poszewka 
dekoracyjna

różne wzory
wym. 40 x 40 cm 

cena za szt. 999
1219

Koc
SHERPA

różne wzory 
wym. 150 x 200 cm 

cena za szt. 6999
7999

Koc
ALASKA

różne kolory
wym. 220 x 200 cm

cena za szt. 

7999
8999

Poszewka na poduszkę
wym. 50 x 60 cm - 5,99 zł  6,99 zł 
wym. 70 x 80 cm - 8,99 zł  9,99 zł 

różne wzory, cena za szt. 399
499

wym. 
40 x 40 cm

Koc
mikrofibra

z wytłaczanymi wzorami
różne kolory

wym. 220 x 200 cm
- 59,99 zł  69,99 zł

cena za szt. 4999
5999

wym. 
160 x 200 cm

Narzuta
różne kolory

wym. 220 x 240 cm
- 59,99 zł  69,99 zł

cena za szt.

4999
5999

wym. 
160 x 200 cm

Koc
mikrofibra 

różne kolory
wym. 220 x 200 cm
- 39,99 zł  49,99 zł

cena za szt.

wym. 160 x 200 cm

2999
3999

3999
4999

Koc
mikrofibra

drukowany
różne wzory 

wym. 220 x 200 cm
- 49,99 zł  59,99 zł

cena za szt.

wym. 
150 x 200 cm

idealne
na jesienne

chłody

Pled
różne kolory

wym. 150 x 200 cm 
cena za szt.

1999
2499

polarowy
w kratę
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Akcesoria 
malarskie
NESPOLI
różne rodzaje

199
szt.

cena od

Latarka LED
różne rodzaje

699
szt.

cena od

Narzędzia 
i akcesoria 
ręczne
TOPEX
różne rodzaje

199
szt.

cena od

Skrzynka 
narzędziowa, 
pojemnik 
na drobiazgi
różne rodzaje

1099
szt.

cena od

14

Wszystko pod kontrolą… 
i pod ręką

Rozrusznik 
akumulatorowy

24900
szt.

35900
szt.

Wózek 
transportowy 

8999
szt.

11100szt.

Zestaw 
narzędzi
w walizce
143 elementy

6999
zestaw

10200
zestaw

Drabina 
dwustopniowa

5999
szt.

7999
szt.

Wiertarko-
wkrętarka 
akumulatorowa 
18 V
z zestawem bitów 
i wierteł 

14700
opak.

20300
opak.

Weź jesień na warsztat

Naszymi dostawcami są m.in.: KETER, TOPEX, NESPOLI.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

zestaw
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Rękawice 
ogrodowe
różne rodzaje

499
1 para

cena od

15
Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Naszymi dostawcami są m.in.: CARREFOUR, FLORALAND, KEEEPER, VILMORIN GARDEN.

Dmuchawa do liści
KÄRCHER 
z wymiennym akumulatorem i ładowarką 18 V

53900
szt.

59900
szt.

Nożyce elektryczne
akumulator litowo-jonowy 1300 mAh, 3,6 V

6499
szt.

Pojemnik
poj. 50 l

2299
szt.

szt.

Myjka do mycia 
okien
KLINDO KWC070-18

5999

D
om

, g
ar

aż
 i 

og
ró

d

Oczyszczacz 
powietrza
KLINDO KAP20-17

15900
szt.

32900
szt.

Parownica
KÄRCHER KST2
czyszczenie bez użycia 
chemii i przy minimalnym 
zużyciu wody, w zestawie 
końcówki i akcesoria

33999
opak.

41900
opak.

czas 
podgrzewania 

6,5 min
1500 W

moc grzałki
3,2 bara

ciśnienie pary

Odkurzacz 
bezworkowy
BLUESKY BVC16BL-17
3 rodzaje końcówek

14900
szt.

60 W
moc

3 poziomy
prędkości

200 m3/h
wydajność

700 W
moc

1 l
pojemność
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carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu

 Wszystkie informacje dostępne w gazetkach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66 kc. Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej i akwizycji. Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie 
odbiegać od rzeczywistości. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. Ceny towarów są podane w PLN i zawierają VAT. 

Za ewentualne błędy w druku przepraszamy.
1H37Dv1

Lista sklepów dostępna na CARREFOUR.PL  Znajdź swój sklep z aktualną gazetką.

W zależności od rodzaju sklepu sieci Carrefour dostępność produktów może się różnić od tej prezentowanej w katalogu.    

Je
si

eń
 w

śr
ód

 z
ie

le
ni

Domowy ogród
Stwórz miejsce, które pozytywnie Cię nastroi

Kwiat doniczkowy
różne rodzaje 

799
szt.

cena od

Osłonka na kwiaty 
na nóżce
różne wielkości

2499
szt.

cena od

Naszymi dostawcami są m.in.: HRS DAWIDY, TOMASZEWSKI.
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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
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