
Rondel
Ø 16 cm
1 szt.

29.-

Patelnia
Ø 20 cm

Ø 24 cm  34.-
1 szt.

29.-

Garnek 
z pokrywką
Ø 22 cm

Ø 24 cm  59.-
1 kpl.

49.-

Patelnia 
głęboka 
z pokrywką
Ø 28 cm
1 kpl.

59.-

OFERTA OD 30.08.2021 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

INSPIRACJE
DLA MISTRZÓW GOTOWANIA

Obrotowy stojak 
na przyprawy
wym. 12 × 12 × 28 cm 
> 16 pojemniczków 
1 kpl.

69.-

Garnuszek 
na mleko
1 szt.

22.-
na mleko

370
ml

OD 30.08.2021

Obrotowy stojak 
na przyprawy
wym. 12 × 12 × 28 cm 
> 16 pojemniczków 
1 kpl.

69.

OD

Obrotowy stojak 
na przyprawy
wym. 12 × 12 × 28 cm 
> 16 pojemniczków 
1 kpl.

69.

OFERTA OD

Obrotowy stojak 
na przyprawy
wym. 12 × 12 × 28 cm 
> 16 pojemniczków 
1 kpl.

69.

OFERTA 

69.

OFERTA 

Obrotowy stojak 
na przyprawy
wym. 12 × 12 × 28 cm 
> 16 pojemniczków 
1 kpl.

69.

OFERTA 

k 

do wszystkich 
rodzajów 
kuchenek

powłoka
nieprzywierająca

elektryczna gazowa

ceramiczna halogen

Kawiarka
wym. 18 × 9,7 × 19,5 cm
1 szt.

32.-

370
mlml

Kawiarka
wym. 18 × 9,7 × 19,5 cm
1 szt.

32.

elektryczna

300
ml



1,25 l

Ekspres do 
kawy 750 W
1 kpl. 

59.-

0,2 l 0,5 l 1 l

Dzbanki z miarką 
Palermo
1 kpl., 3 szt.

16.-

NA KAWĘPRZERWA

posiada prowadnice 
do ostrzy

Szklany słoik 
wym. 12 × 24,5 cm
1 szt.

26.-
Pojemnik szklany 
na miód 
z mieszadłem
wym. 9,5 × 13,5 cm
1 szt.

19.-

Podkładka
na przybory 
kuchenne
wym. 27,5 × 11,5 × 2,8 cm
1 szt.

14.-

Zestaw cukierniczka 
i mlecznik
2 szt., 1 kpl.

26.- Szklanka 
z podwójnymi 
ściankami
1 szt.od 13.-

360
ml

260
ml

funkcja
przeciw kapaniu

automatyczny 
wyłącznik

podtrzymuje 
ciepło

40 min

6
szt.

Zestaw pojemników 
z zatrzaskiem
do przechowywania 
żywności
3 szt., 1 kpl.

14.-
1 l

1,48 l

500
ml

Zestaw pojemników 
z zatrzaskiem
Zestaw pojemników 
z zatrzaskiem
Zestaw pojemników 

do przechowywania 
żywności
do przechowywania 
żywności
do przechowywania 

3 szt., 1 kpl.

14.14.
1 l

1,48 l1,48 l

500
ml

700
ml

Lunchbox
> z odpowietrznikiem
1 szt.

17.-

2,3 l

1,5 l

1,3 l

Pojemnik 
do mikrofali
1 szt.

od 10.-

300
ml

Kubek 
ceramiczny
(różne wzory)
1 szt.10.-

500
ml

Butelka szklana
z uchwytem
(dwa kolory)
1 szt.

14.-

Zestaw słomek 
stalowych
> czyścik w zestawie
1 kpl.

14.-

2



29.-
Zestaw 
3 desek 
do krojenia
wym. 38 × 29 cm 
wym. 30 × 22 cm
wym. 20 × 15 cm
3 szt., 1 kpl. 

Zestaw noży 
do sera
4 szt., 1 kpl.19.-

Praska do 
ziemniaków i sera
wym. 9,5 × 26,5 × 10 cm
1 szt.

24.-
Praska do Praska do 
ziemniaków i seraziemniaków i sera
wym. 9,5 × 26,5 × 10 cm

24.24.-24.-24.

Elektryczna 
ostrzałka do 
noży i nożyczek 
20 W
1 szt.

39.-
ostrzałka do 
noży i nożyczek 

posiada prowadnice 
do ostrzy

Zestaw 3 noży kuchennych
>  nożyk do owoców i warzyw
> nóż uniwersalny
> nóż szefa kuchni
1 kpl.

19.- ziemniaków i sera
wym. 9,5 × 26,5 × 10 cmwym. 9,5 × 26,5 × 10 cm
1 szt.19.-19.-19.
Praska do Praska do Praska do 
ziemniaków i seraziemniaków i seraziemniaków i seraziemniaków i sera

24.
19. ziemniaków i seraziemniaków i sera

wym. 9,5 × 26,5 × 10 cmwym. 9,5 × 26,5 × 10 cm19.
24.24.24.24.24.24.

Bambusowa 
deska do krojenia
wym. 35,6 × 25,5 × 1,5 cm
1 szt.

19.- Koszyk z uchwytami 
drewnianymi
wym. 27,5 × 16,5 × 13 cm
wym. 34,5 × 19,5 × 15,5 cm
1 szt.

od 22.-
wym. 27,5 × 16,5 × 13 cm
wym. 34,5 × 19,5 × 15,5 cm

Uchwyt na ręcznik 
kuchenny
wym. 24 × 10 × 5 cm
> montowany na szafkę
1 szt.

14.-

Zestaw zawiera:
> mini nóż łopatka do sera
> nóż do serów twardych
> nóż do serów miękkich 
> nóż do serów cheesy 

Szklanka 
z podwójnymi 
ściankami
1 szt.

dwustopniowy 
system ostrzenia 

x 2

22.22.-22.-22.
Koszyk z uchwytami 

wym. 27,5 × 16,5 × 13 cm
wym. 34,5 × 19,5 × 15,5 cm

-

Zestaw pojemników 
z zatrzaskiem
do przechowywania 
żywności
3 szt., 1 kpl.

29.-29.-29.29.29.-29.-29.
19. od od 19. od od 

Mata kuchenna/
łazienkowa 
antypoślizgowa
(dwa wzory)
wym. 44 × 120 cm
1 szt.

39.-

Kosz na śmieci
1 szt.

49.-
Kosz na śmieci
49.49.49.
Kosz na śmieci
1 szt.

49.
Kosz na śmieci
1 szt.

49.50 l

Dozownik na płyn 
do mycia naczyń 
z miejscem na gąbkę
wym. 15 × 7 × 19 cm
1 szt.

14.-

Kosz na śmieci

300
ml

KUCHNIA
Z POMYSŁEM
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Podwójna indukcyjna płyta 
kuchenna 3500 W
1 szt.

279.-

Suszarka do 
warzyw i owoców 
350 W
1 szt. 

119.-
7,5 l

Grill elektryczny
1600 W
1 szt.

89.-

Toster 
750 W
1 szt.49.-

Opiekacz do 
kanapek 750 W
1 szt.49.-

180°

kąt otwierania:
 180º

ruchome 
zawiasy

powłoka 
nieprzywierająca 

funkcja 
grilla 

kontaktowego

lampki 
kontrolne

Mikser z misą 
stalową 150 W
1 kpl.

69.-
w zestawie 

ubijaczki oraz 
haki do ciasta

7
7 ustawień 
prędkości

miska ze stali
nierdzewnej

praktyczna 
podstawa 

7-stopniowa 
regulacja 

na 2 tosty powłoka 
nieprzywierająca 

nienagrzewająca 
się rączka

STOP

7
7-stopniowa 

regulacja 

przycisk stop

automatyczne 
wyskakiwanie

x5
LCD

5 zdejmowanych 
tac do suszenia

cyfrowy 
wyświetlacz 

LCD

zegar 
sterujący 

z funkcją timera

40-70°C

możliwość 
ustawienia 

temperatury 
w zakresie 

od 40°C do 70°C

wszystko bez 
dodatku cukru, 
konserwantów 

czy soli

łatwy sposób na 
przygotowanie 

zdrowego 
posiłku

łatwe 
czyszczenie

10

automatyczne 
wyłączenie

10

10 poziomów 
mocy

10

funkcja timera

10

panel dotykowy 

10

Grill elektryczny
89.89.--89.-89.89.-89.
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Suszarka do 
warzyw i owoców 
350 W
1 szt. 

zegar 
sterujący 

z funkcją timera

łatwy sposób na 
przygotowanie 

zdrowego 
posiłku

Leżak plażowy
z kółkami 
wym. 147 × 62 × 54 cm
1 szt.

50.-
70.- -28%

Opryskiwacz 
plecakowy
poj. 18 l, 1 szt.

50.-
79.- -36%

poj. 18 l, 1 szt.poj. 18 l, 1 szt.

worek
na odpady

35 l

Odkurzacz 
ogrodowy 3000 W
1 szt.

80.-
119.- -32%

maks.
160 kg

Leżak ogrodowy 
wym. 181 × 55 × 32/94 cm 
1 szt.

100.-
149.- -32%

maks.
100 kg

245 l

Skrzynia ogrodowa 
wym. 112 × 49 × 54 cm 
1 szt.

80.-
119.- -32%

* zestaw nie zawiera worków

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

60.-
79.- -24%

Namiot ogrodowy 
Gazebo
wym. 1,8 × 1,8/2,4 × 2,4 m
wys. 2,45 m
1 szt.

70.-
100.- -30%

OŚWIETLENIE 
SOLARNE 

-50%

* zestaw nie zawiera worków* zestaw nie zawiera worków

Urządzenie do 
ostrzenia 
łańcuchów
1 szt.

80.-
119.- -32%

łańcuchówłańcuchów
1 szt.1 szt.

Skrzynia ogrodowa Skrzynia ogrodowa 
wym. 112 wym. 112 
1 szt.

80.
119.

wys. 2,45 mwys. 2,45 m
1 szt.1 szt.

Wertykulator 
do trawy
1 szt.

50.-
69.- -27%

Ogrodowy 
wózek do 
rozsiewu 
nawozu
1 szt.

50.-
69.- -27%

* 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.

maks.
100 kg

DO -53%

OD PONIEDZIAŁKU

WIELKA     WIELKA     
WYPRZEDAŻ

Krzesło 
plecione 
brazylijskie
wym. 80 × 180 cm
1 szt.

60.-
129.- -53%
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Dwuwarstwowa 
mata do jogi
wym. 180 × 61 × 0,8 cm
1 szt.

29.-

Piłki do masażu
(różne kolory)
3 szt., 1 kpl.

15.- Piłka do masażu
z pompką w komplecie 
ø 65 cm
1 kpl.

39.-

PIĘKNA SYLWETKA I DOSKONAŁY WYGLĄD

Zestaw pędzli
wym. 22 × 16 × 16 cm 
6 szt., 1 kpl.

20.-

Kuferek 
na kosmetyki
wym. 32 × 18 × 23 cm
1 szt.

85.-

PIĘKNA SYLWETKA I DOSKONAŁY WYGLĄD

85.
1 szt.

85.85.

imitacja 
skóry węża

Zestaw akcesoriów 
do stylizacji brwi
5 elem., 1 kpl.

13.-
Zestaw akcesoriów 
do stylizacji brwi

13.
Zestaw akcesoriów 

13.
Zestaw do manicure 
i pedicure z etui
7 elem., 1 kpl.

20.-20.20.-20.-20.

Lusterko 
16 LED
wym. 22 × 16 × 16 cm
>   regulacja poziomu jasności 

i stopnia nachylenia
>  zasilanie na baterie
1 szt.

33.-

39.

Dwuwarstwowa 29.29.

wym. 22 × 16 × 16 cm 

Hula-hop 
z masażem
1 szt.

36.-

OFERTA OD 2 WRZEŚNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

6



DLA PEŁNEGO 
KOMFORTU I WYGODY

OFERTA OD 2 WRZEŚNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Dywanik retro 
(dwa wzory)
1 szt.

15.-

Kołnierz 
obciążeniowy
wym. 15 × 58 cm
1 szt.

32.-
obciążeniowy
wym. 15 × 58 cm

32.-32.-32.

Poduszka półwałek
wym. 42 × 20 × 10 cm
1 szt.

29.-
Poduszka półwałek
29.-29.-29.

Magnetyczne 
wkładki do 
butów
rozm. uniwersalny
1 szt.

9.-
Magnetyczne 

rozm. uniwersalny

Poduszka pod nogi
wym. 60 × 42 × 18 cm
1 szt.

55.-55.-55.-55.

Kapcie do 
akupresury
rozm. 36–39
1 szt.

19.-
akupresury

Stolik regulowany
wym. po rozłożeniu: 
52 × 40 × 71 cm
1 szt.

39.-

Poduszka 
obciążeniowa
wym. 40 × 60 cm
1 szt.

42.-
obciążeniowa
wym. 40 × 60 cm

Uchwyt pomocniczy 
z przyssawkami
wym. 29,5 × 9,5 × 8 cm
1 szt.

17.-
Uchwyt pomocniczy 
17.-17.-17.

Wózek zakupowy
(dwa kolory)
wym. 49 × 57 × 94 cm
1 szt.

65.-

Piłka do masażu
z pompką w komplecie 
ø 65 cm
1 kpl.

z rozkładanym 
siedziskiem

wym. 49 × 57 × 94 cm
1 szt.

Normalizują układ nerwowy 
i stymulują tzw. czucie 
głębokie. Stosowane 

regularnie pomagają również 
w utrzymaniu koncentracji 

i wyciszeniu się.

30 l

5-elementowy komplet 
opasek elastycznych
>  w zestawie opaski na: 

kolana, stopy, ręce, 
łokcie, nadgarstki 

5 elem., 1 kpl.

27.-

Okulary 
korekcyjne
1 szt.

10.-
korekcyjne

10.

Etui na okulary 
(różne kolory)
wym. 16 × 6 × 4 cm
>  chusteczka wielokrotnego użytku 

w zestawie, wym. 14 × 14 cm
1 kpl.

10.-
7



Oferta handlowa na tydzień 35/21. Ważna od 30.08 do 4.09.2021 r. i od 2.09 do 4.09.2021 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 2.09.2021 r. Zapraszamy do Netto!
*Uprzejmie informujemy, że oferta w sklepie przy ul. Śląskiej 26/u1 w Szczecinie, ul. Dobrego Pasterza 67 w Krakowie, 
ul. Partyzantów 22 w Jędrzejowie i ul. Królewieckiej 41/43 we Włocławku różni się od oferty prezentowanej w gazetce reklamowej. 
O dostępność produktów prosimy pytać sprzedawców.

OFERTA OD 2 WRZEŚNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Plastelina 
kwadratowa
18 kol., 1 kpl.

699
999 -30%

1049
1499 -30%

Farby plakatowe
(różne licencje)
12 kol., 1 kpl.

1399
1999 -30%

Kredki w oprawie 
drewnianej
 + temperówka
12 kol., 1 kpl.

-30%

349
499 -30%

Notes ze 
sztywną 
okładką
60 kartek,
z poddrukiem
1 szt.

279
399 -30%

Ołówek do 
nauki pisania 
+ temperówka
(różne licencje)
3 elem., 1 kpl.

699
999 -30%

Flamastry
12 kol., 1 kpl.

909
1299 -30%

Cyrkiel 
1 kpl.

167
239 -30%

Zeszyt A5
16 kartek
> kratka lub linie
1 szt.

279
399 -30%

Zeszyt A5
80 kartek
> kratka 
1 szt.

244
349 -30%

Zeszyt A5
60 kartek
> kratka 
1 szt.

349
499 -30%

Zestaw 
pędzelków 
do malowania
6 szt., 1 kpl.

699
999 -30%

Kredki 
ołówkowe 
dwustronne
+ temperówka
12 szt. = 24 kol., 1 kpl.

279
399 -30%

Długopis 
automatyczny 
4-kolorowy 
(różne licencje)
1 szt.

174
249 -30%

Klej 
w sztyfcie 
1 szt. WYPRAWKA 

SZKOLNA -30%

WIELKA     WIELKA     
WYPRZEDAŻ

* 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.



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

