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Oferta ważna od 21.10.2021 do 3.11.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  
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29,9929,99
tylko

Łopatka 
z dziurkami
34 cm,
można myć 
w zmywarce

39,9939,99
tylko

Szczypce silikonowe
wym. 34,5 x 4,5 x 4 cm,
można myć w zmywarce

34,9934,99
tylko

Szczypce 
plastikowe
małe 
wym. 13 x 3,5 cm,
średnie wym. 20,5 x 3,5 cm,
duże wym. 25,5 x 3,5 cm,
można myć w zmywarce

3
sztuki

ŁATWOŚĆ 
PRZECHOWYWANIA, 
OSZCZĘDNOŚĆ 
MIEJSCA

FUNKCJA BLOKOWANIA 
OSZCZĘDZAJĄCA 
MIEJSCE

KRAWĘDŹ 
TNĄCA

69,9969,99
tylko

Patelnia
powłoka 
nieprzywieralna,
do wszystkich ro-
dzajów kuchenek,
z prasowanego 
aluminium

śr. 20 cm

śr. 24 cm

79,9979,99
tylko

Wok
śr. 28 cm

129,90129,90
tylko

PRAKTYCZNY SYSTEM 
DOZOWANIA OLEJU: 
mały krążek – jedna łyżeczka, 
duży krążek – jedna łyżka stołowa

OD CZWARTKU 21.10
DO ŚRODY 3.11

TYLKO W KAUFLANDZIE

ODKRYJ WIELKI 
WYBÓR… OD KUCHNI!

✓ wielofunkcyjne akcesoria kuchenne
✓ wysoka jakość i naprawdę niska cena
✓ nowoczesny design w dobrym smaku
✓ dobrze się składają, a Ty oszczędzasz miejsce
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Oferta ważna od 21.10.2021 do 3.11.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

Bezpiecznych zakupów!
Wydłużamy godziny otwarcia większości sklepów 

– teraz od 6:00 do 23:00.
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24,9924,99
tylko

Nóż 
uniwersalny
11,5 cm,
gr. ostrza 1,5 mm
lub
Nóż kuchenny
ząbkowany,
23 cm,
dł. ostrza 11,5 cm,
gr. ostrza 1,5 mm
lub
Nóż do 
obierania
23 cm,
dł. ostrza 9 cm,
gr. ostrza 1,5 mm

JAKOŚĆ 
JAPOŃSKIEJ STALI

39,9939,99
tylko

Nóż 
do chleba
35 cm,
dł. ostrza 20 cm,
gr. ostrza 2 mm
lub
Nóż szefa kuchni
35 cm,
dł. ostrza 20 cm,
gr. ostrza 2 mm
lub
Nóż japoński 
Santoku
32 cm,
dł. ostrza 18 cm,
gr. ostrza 2 mm

Nóż japoński 
Santoku
25 cm,
dł. ostrza 13 cm,
gr. ostrza 1,5 mm

29,9929,99
tylko

49,9949,99
tylko

Tasak
15 cm,
gr. ostrza 2,0 mm

Wybierz profesjonalne noże, nożyczki 
i deski do krojenia… skrojone na Twoją 
miarę – w praktyce najlepsze. Zachwyć się 
japońską jakością stali i pamiętaj, w kuchni 
warto stawiać na jakość, a… nuż się przyda.

APETYT ROŚNIE W MIARĘ KROJENIA!

TYLKO W KAUFLANDZIE
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Oferta ważna od 21.10.2021 do 3.11.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  
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Bezpiecznych zakupów!
Wydłużamy godziny otwarcia większości sklepów 

– teraz od 6:00 do 23:00.
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19,9919,99
tylko

Nożyczki 
kuchenne
wym. 20 x 8 x 1 cm

NOŻYCZKI 
I OTWIERACZ 
DO BUTELEK 
W JEDNYM

Z PODZIAŁKĄ

Oferta ważna od 21.10.2021 do 3.11.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

39,9939,99
tylko

Maty 
do krojenia
można myć 
w zmywarce

3
sztuki

39,9939,99
tylko

Deska do krojenia
z bambusa,
wym. 35,6 x 24,8 x 1,2 cm

MAŁA 
WYM. 24,5 X 16 CM

ŚREDNIA 
WYM. 31,5 X 20 CM

DUŻA 
WYM 38,5 X 24 CM

KOLOROWE 
BRZEGI

34,9934,99
tylko

29,9929,99
tylko

Nóż do pizzy
wym. 25 x 11 x 2,8 cm,
można myć w zmywarce

Nóż cukierniczy
wym. 32,5 x 3,2 x 3,5 cm,
można myć w zmywarce

ROZMIAR XXL

24,9924,99

Nóż 
uniwersalny
11,5 cm,
gr. ostrza 1,5 mm
lub
Nóż kuchenny
ząbkowany,
23 cm,
dł. ostrza 11,5 cm,
gr. ostrza 1,5 mm
lub
Nóż do 
obierania
23 cm,
dł. ostrza 9 cm,
gr. ostrza 1,5 mm

49,9949,99

Tasak
15 cm,
gr. ostrza 2,0 mm

NOWOŚĆW NASZEJOFERCIE
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Oferta ważna od 21.10.2021 do 3.11.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

Bezpiecznych zakupów!
Mamy stacje do dezynfekcji i rękawiczki,  
nasi pracownicy są wyposażeni w maski.

NOWOŚĆW NASZEJOFERCIE

34,99
tylko

Trzepaczka 2 w 1
wym. 31,5 x 7 x 7 cm,
można myć w zmywarce

ZE SKROBAKIEM 
DO CIAST39,9939,99

tylko

Trzepaczka 
z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej,
28 cm,
wykończenie 
matowe,
silikonowy 
element 
do zawieszania

29,9929,99
tylko

Pędzelek silikonowy
wym. 19,8 x 5 x 2 cm,
odporny na temperaturę do 230°C,
można myć 
w zmywarce

34,9934,99
tylko

Tłuczek 
do ziemniaków 2 w 1
wym. 18,8 x 10,7 x 8 cm,
odporny na temperaturę 
do 180°C,
można myć w zmywarce

Z ŁYŻKĄ 
DO SPAGHETTI

Z KOŃCÓWKĄ 
DO USUWANIA 
OCZEK

19,9919,99
tylko

Obieraczka 
pozioma
wym. 19,2 x 7 x 2,5 cm
lub
Obieraczka pionowa
wym. 20,5 x 2,5 x 2 cm,
można myć w zmywarce

19,9919,99

Forma do lodu 
silikonowa,
wym. 22,5 x 10,4 x 1,5 cm,
można myć w zmywarce

Wielofunkcyjność to druga natura akceso-
riów kuchennych marki Tasty. Na przykład 
trzepaczka służy nie tylko do ubijania, 
ale ułatwia również zgarnianie masy 
z miski dzięki zintegrowanemu skrobakowi 
do ciast! Brzmi praktycznie? Tak, to wła-
śnie Tasty!

GADŻETY DO ZADAŃ SPECJALNYCH!

TYLKO W KAUFLANDZIE
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Oferta ważna od 21.10.2021 do 3.11.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  
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Bezpiecznych zakupów!
Mamy stacje do dezynfekcji i rękawiczki,  
nasi pracownicy są wyposażeni w maski.

34,99

Trzepaczka 2 w 1
wym. 31,5 x 7 x 7 cm,
można myć w zmywarce

29,9929,99

Pędzelek silikonowy
wym. 19,8 x 5 x 2 cm,
odporny na temperaturę do 230°C,
można myć 
w zmywarce

19,9919,99

Obieraczka 
pozioma
wym. 19,2 x 7 x 2,5 cm
lub
Obieraczka pionowa
wym. 20,5 x 2,5 x 2 cm,
można myć w zmywarce

49,9949,99
tylko

Otwieracz 
do puszek
wym. 21,5 x 5 x 5 cm

39,9939,99
tylko

Korkociąg kelnerski
wym. 7,8 x 10,5 x 5,2 cm,
można myć w zmywarce

Z OSTRZEM 
DO CIĘCIA FOLII 
Z BUTELEK, 
ZATYCZKĄ 
I NALEWAKIEM

Z OSTRZEM 
DO CIĘCIA FOLII 
Z BUTELEK, 
ZATYCZKĄ 
I NALEWAKIEM

59,9959,99
tylko

Korkociąg 
wielofunkcyjny
wym. 7,8 x 10,5 x 5,2 cm,
można myć w zmywarce

24,9924,99
tylko

Łyżka do lodów
wym. 23,5 x 5,2 x 3,5 cm,
można myć w zmywarce

24,9924,99
tylko

Słomki szklane 
ze szczoteczką
wym. 0,8 x 20 cm,
można myć w zmywarce

4
sztuki

WIELOKROTNEGO 
UŻYTKU

NA 12 KOSTEK 
LODU W KSZTAŁCIE 
DIAMENTU

19,9919,99
tylko

Forma do lodu 
silikonowa,
wym. 22,5 x 10,4 x 1,5 cm,
można myć w zmywarce

Z OTWIERACZEM 
DO BUTELEK
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Oferta ważna od 21.10.2021 do 3.11.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

Bezpiecznych zakupów!
U nas kupisz wszystko w jednym miejscu:

     art. spożywcze  drogeria  art. przemysłowe

59,99
tylkotylko

59,9959,9959,99
tylkotylko

Miska + Sitko
wym. 26 x 24 x 17 cm

ŁATWOŚĆ 
PRZECHOWYWANIA, 
OSZCZĘDNOŚĆ 
MIEJSCA

9,999,99
tylko

3
sztuki

Zestaw lejków 
plastikowych
mały śr. 8 cm,
średni śr. 9 cm,
duży śr. 11 cm,
można myć w zmywarce

ŁATWOŚĆ 
PRZECHOWYWANIA, 
OSZCZĘDNOŚĆ 
MIEJSCA

Miarki
można myć 
w zmywarce

10
sztuk

34,9934,99
tylko

ŁATWOŚĆ 
PRZECHOWYWANIA, 
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

59,9959,99
tylko

Sito
wym. 14,2 x 29,3 x 6,5 cm,
można myć w zmywarce

Z DWOMA 
ZACZEPAMI 
DO GARNKÓW

Z DWOMA 
ZACZEPAMI 
DO GARNKÓW

14,9914,99
tylko

Wyciskarka do cytrusów 
z pojemnikiem,
wym. 11 x 10 x 9 cm,
można myć w zmywarce

3
sztuki

49,9949,99
tylkoZestaw sit

małe wym. 10 x 21,5 x 4 cm,
średnie wym. 15 x 25 x 5,5 cm,
duże wym. 18 x 30 x 6 cm,
można myć w zmywarce

Chochla
lub
Łyżka cedzakowa
silikonowa,
odporna na tempe-
raturę do 230°C,
można myć w zmywarce,
różne rodzaje

39,9939,99
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Oferta ważna od 21.10.2021 do 3.11.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  
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Bezpiecznych zakupów!
U nas kupisz wszystko w jednym miejscu:

     art. spożywcze  drogeria  art. przemysłowe

Oferta ważna od 21.10.2021 do 3.11.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Oferta ważna od 21.10.2021 do 3.11.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Oferta ważna od 21.10.2021 do 3.11.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Chochla
lub
Łyżka cedzakowa
silikonowa,
odporna na tempe-
raturę do 230°C,
można myć w zmywarce,
różne rodzaje

wym. 33,6 x 13,0 x 4 cm

wym. 32,5 x 6,4 x 4 cm
z funkcją odcedzania,

wym. 25 x 
11,3 x 3,2 cm

Łopatka
wym. 33,7 x 9,5 x 6,3 cm,
odporna 
na temperaturę 
do 270°C,
można myć 
w zmywarce

Z TARKĄ 
DO IMBIRU, 
GAŁKI MUSZKA-
TOŁOWEJ ITP.

Łopatka do naleśników
wym. 34 x 15,5 x 6,5 cm,
odporna na tempera-
turę do 270°C,
można myć w zmywarce

ROZMIAR XXL

Łyżka 
do serwowania
wym. 34 x 7 x 2 cm,
odporna na tempera-
turę do 180°C,
można myć w zmywarce

Chochla
wym. 34 x 10,5 x 8,6 cm,
odporna na temperaturę 
do 180°C,
można myć w zmywarce

Z MIARKĄ

39,9939,99
tylko

29,9929,99
tylko

29,9929,99
tylko

29,9929,99
tylko

39,9939,99
tylko

NOWOŚĆW NASZEJOFERCIE

Akcesoria kuchenne marki Tasty 
zaprojektowane są w sposób 
ułatwiający przechowywanie. 
To dobry przepis na kuchnię 
pełną wygody – im mniej miejsca 
zajmują, tym więcej miejsca… 
masz dla siebie!

W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI… 
JAK SIĘ WSZYSTKO 
W KUCHNI MIEŚCI!

TYLKO W KAUFLANDZIE



KLIKNIJ ZE SMAKIEM!
Pyszne przepisy, praktyczne triki

kuchenne i kulinarne inspiracje

znajdziesz na kaufland.pl/tasty

Poszukujemy roznosicieli gazet reklamowych!
Stała współpraca we wtorki i środy.

dystrybucja.rekrutacja@kaufland.pl,  tel. 71/ 37 70 180 W temacie mejla podaj nazwę swojego miasta.
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Masz życzenia, sugestie lub pytania na temat Kauflandu? Skontaktuj się z  nami, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 
800 300 062 lub internetowo www.kaufland.pl/kontakt. Zdjęcia produktów zamieszczone na naszych stronach reklamowych mogą się 
nieznacznie różnić od towarów znajdujących się w sprzedaży. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych. 
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły prezentowane w gazecie reklamowej oznaczone są w sklepie hasłem Promocja. 
Pełna oferta na naszej stronie www.kaufland.pl

Darmowy 
INTERNET
w markecie

Oferta ważna od 21.10.2021 do 3.11.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
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Z NASZEJ
REKLAMY

Z NASZEJ
REKLAMY

śr. 20 cm

79,9979,99
tylko39,9939,99

tylko

Łyżka do spaghetti
30 cm,
wykończenie matowe,
silikonowy element 
do zawieszania

39,9939,99
tylko

Łyżka cedzakowa
31 cm,
wykończenie matowe,
silikonowy element do zawieszania

69,9969,99
tylko

śr. 16 cm

Garnek 
z pokrywką
powłoka nieprzywieralna,
do wszystkich rodzajów kuchenek

Z WYSOKIEJ JAKOŚCI 
STALI NIERDZEWNEJ

Z PRASOWANEGO 
ALUMINIUM

TYLKO W KAUFLANDZIE



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

