
69.- Namiot 2-osobowy
wym. 200×150×110 cm
1 kpl. 

POD NAMIOTEM

WAKACJE

Śpiwór 
turystyczny  
wym. 195×75 cm
1 kpl. 

 > może być używany jak koc
 > możliwość łączenia dwóch śpiworów

 > możliwość czyszczenia wilgotną szmatką
 > wodoodporność: 300 mm słupa wody 
 > w zestawie poręczna torba z uchwytem na namiot

49.-

Dmuchany 
materac 
pojedynczy 
wym. 185×76×22 cm  
1 szt. 

39.-

max 
300 kg

max 
150 kg149.-

max 
300 kg

Materac podwójny
z wbudowaną
pompką elektryczną 
wym. 
203×152×36 cm 
1 kpl.  

 > w zestawie torba  
do przechowywania 
oraz łata naprawcza 

podwójny 
wym. 191×137×22 cm 49.-

Pompka 
elektryczna
110 W
1 kpl. 

39.-

Trzy wymienne 
końcówki w zestawie.

OFERTA OD 14 CZERWCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Zestaw Hot 
Wheels 
Action

1 kpl.

L.O.L. 
Surprise
1 szt.

U NAS JESZCZE TRWA  
DZIEŃ DZIECKA

-30%
NA WYBRANE ZABAWKI

4830
69 -30%

3430
49 -30%



dobra 
szczelność

długi czas 
izolacji 

cieplnej

Lodówka 
turystyczna  
z wysuwaną 
rączką 
poj. 16 l
wym. 36,4×26,7×39 cm
1 szt. 

129.-

Stolik 
kempingowy 
składany
wym. 76×76×72 cm 
1 kpl.

49.-  > z miejscem  
na 4 napoje

 > ze środkową półką
 > torba 

transportowa  
w zestawie

Krzesło 
kempingowe 
składane
wym. 50×50×80 cm 
1 kpl.

32.-
 > uchwyt na napój
 > torba transportowa 

w zestawie

Czas
na kemping

Kartusz gazowy 
ALPENTECH SILVER

poj. 400 ml
1 szt.

6.-
Kuchenka 
gazowa 
w walizce
1 szt.

69.-
 > kuchenka 

zasilana  
gazem  
z kartusza

Dziecięce 
krzesełko 
ogrodowe 
(2 rodzaje)
1 szt.

39.-

44.-
Lornetka 
7×50
1 szt.

 > pokrętło regulacji 
ostrości 
 > średnica 
obiektywów 50 mm
 > gumowa obudowa 
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Prysznic solarny 
turystyczny 
poj. 20 l
wym. 63×43 cm 
dł. węża: 58 cm
1 szt. 

22.-

20 l

Ponczo 
przeciwdeszczowe 
z kapturem
wym. 130×200 cm 
1 szt.

14.-

Zestaw  
kempingowy  
6w1
1 kpl.

29.-

W zestawie:
 > saperka
 > toporek
 > urządzenie wielofunkcyjne  

m.in. nóż, otwieracz  
do konserw

Materac 
samochodowy  
z pompką
wym. 135×88×45 cm
1 kpl.

99.-

IDEALNY W PODRÓŻY

3×AA

brak

Lampa 
kempingowa 
COB
1 szt.

 > rozsuwana
 > funkcja latarki  

i lampki

 > do powieszenia 
wewnątrz namiotu

 > 2 opcje zawieszenia: 
sznurek lub wkręt

3×AAA

brak

Lampa 
kempingowa 
COB LED
wym. 8,5×13 cm
wys. po rozsunięciu: 
18,5 cm 
1 szt.

Multifunkcyjny 
wentylator 4w1
1 szt. 79.-

3 ustawienia 
prędkości 

4 opcje 
oświetlenia

 > zasilanie przez USB 
lub baterię słoneczną 

 > wolnostojący  
lub wiszący 

Kuchenka 
gazowa 
w walizce
1 szt.

LAMPY
KEMPINGOWE

16.-
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> Teleskopowy 
uchwyt 
na kiełbasę 
wym. 
8×1,5×25-85 cm 
1 szt. 

dł
. 2

5-
85

 c
m

> Szczotka 
do czyszczenia 
grilla
wym. 46×8,2 cm
1 szt.

> Szpikulce  
do grilla  
dł. 34 cm
6 szt. 1 kpl. 

stal 
nierdzewna

KAŻDY 
PRODUKT

8.-

Komplet 
przyprawników
2 szt. 1 kpl. 

8.-

Dyspenser  
do napojów  
z 6 kubkami
poj. 3,8 l
poj. kubeczka: 0,25 l
1 kpl. 

17.-

 > 6 kubków 
plastikowych  
w zestawie

Szklanki
(różne rodzaje)
1 szt.

od8.-

Słomki
5 elem. 1 kpl. 

 > stalowe 
 > z silikonowymi 

końcówkami
 > czyścik w zestawie

450 
ml

430 
ml

drugi 
kolor

Pojemniki Rukola
(różne rodzaje)
poj. 2×0,9 l
poj. 1×1,35 l
3 szt. 1 kpl.  

10.-
3 szt.

Grill ogrodowy 
wym. ø37,3×68,5 cm 
1 kpl.

69.-

ø34 cm 

wys. 68,5 cm

Torba  
z termoizolacją  
na napój 
wym. 30×ø10 cm 
1 szt. 

14.- 14.-

450 
ml

Czas na grilla
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Moskitiera 
drzwiowa  
z aluminiową ramą
wym. 100×120 cm
1 szt.

49.-
Moskitiera 
okienna 
z aluminiową 
ramą
wym. 130×150 cm
1 szt.

59.-

> Moskitiera 
drzwiowa  
z zamkiem 
magnetycznym
(różne wzory)
wym. 210×50 cm
lub wym. 230×50 cm
1 szt.

Moskitiera 
okienna
(2 kolory)
wym. 130×50 cm
1 szt.

8.-

Moskitiera 
na okno 
połaciowe
wym. 130×150 cm
1 szt.

10.-

moskitiera  
w praktycznej 
regulowanej 

ramie

 nowoczesna 
tkanina  

z włókna 
szklanego

skuteczna 
ochrona 

przed 
insektami

z najwyższej 
jakości 

materiału

głębokość  
do zabudowy:  

10 mm

10 mm

 nowoczesna 
tkanina  

z włókna 
szklanego

skuteczna 
ochrona 

przed 
insektami

z najwyższej 
jakości 

materiału

głębokość  
do zabudowy:  

19 mm

19 mm

zapięcie  
na magnes

skuteczna 
ochrona 

przed 
insektami

zamykana  
za pomocą  

18 magnesów

regulowana 
długość  

i szerokość

dostępne kolory

dostępne kolory

łatwy  
montaż

MOSKITIERY
SPOSÓB NA WALKĘ  

Z NATRĘTNYMI OWADAMI. 

KAŻDY 
PRODUKT

24.-
> Moskitiera 
lamelowa
(2 kolory)
wym. 230×100 cm
1 szt.

Uniwersalna 
ładowarka  
sieciowa  
eXc Cute
(różne kolory)
1 szt.

22.-

inne koloryinne kolory

Uniwersalny  
stojak na telefon 
komórkowy/ 
tablet  
eXc EASY
(2 kolory)
1 szt.

9.-

drugi kolor

Kabel USB-micro USB
Kabel USB-Lightning
Kabel USB-USB-C 
(różne rodzaje)
dł. 1,2 m
1 szt.

12.-
Uniwersalny 
uchwyt 
silikonowy
1 szt.

12.-
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montaż  
na zagłówku

OFERTA OD 17 CZERWCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Mata na fotel 
samochodowy 
wym. 114×47×4 cm
1 szt.

39.-

Komplet pokrowców 
samochodowych 
9 szt. 1 kpl.

59.-
Samochodowa 
podpora pod plecy
wym. ok. 39×38×10 cm
1 szt.

15.-

Kamera 
samochodowa 
MobiVivid FHD 
Tracer 
1 szt.

39.-

Torba organizer 
samochodowy
wym. 30×24×13 cm 
1 szt. 

39.-

Przyrząd 
bezpieczeństwa 
brelok 
1 szt.

25.-

Siatka  
do bagażnika  
wym. 80×80 cm 
1 szt. 

19.-

drugi kolor

 > ekran LCD 
 > stały fokus 
obiektywu 90o

 > automatyczne 
wyłączanie 

 > pamięć 
zewnętrzna:  
micro SD do 32 GB

 > format wideo AVI

czujnik  
ruchu 

wbudowany 
mikrofon  
i głośnik 

100 mAh

wbudowana 
bateria

 > 4 przegródki 
 > zdejmowana torba 
do noszenia w ręce 
lub na ramieniu 

Torba 
samochodowa  
z termoizolacją
wym. 30×24×13 cm 
1 szt. 

33.-

9 
szt.  > ułatwia 

utrzymanie 
porządku  
w bagażniku 

Organizer  
do bagażnika 
wym. 63×36×30,5 cm 
1 szt.

22.-

mocna 
torba 

termiczna 
łatwe 

przechowywanie 

3 duże przegrody

Stolik  
podróżny  
dla dzieci
wym. 
40×32×20 cm 
1 szt. 

35.-
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OFERTA OD 17 CZERWCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

montowany 
na 4 haki

Rozdzielacz  
do gniazda 
zapalniczki  
wym.  
11,3×4,9×3,3 cm 
1 szt.

17.-Wentylator 
samochodowy 
wym. 14×37 cm 
1 szt.

22.-

Ładowarka 
samochodowa  
z 2 portami  
USB 
wym. 8×3,1 cm 
1 szt. 

25.-

Płyn  
do spryskiwaczy  
letni
(różne rodzaje)
poj. 5 l
1,00/1 l

5.-

Samochodowe  
etui na okulary 
1 szt.

19.-

> Zestaw  
naprawczy  
do przedniej  
szyby 
1 kpl.

> Zestaw do usuwania 
smoły i asfaltu 4w1  
1 kpl.

> Środek  
do renowacji 
plastików  
i opon  
1 kpl.

Teleskopowy 
uchwyt 
samochodowy  
z magnesem 
1 szt.

29.-

ciśnienie 
maksymalne 

260 PSI

kabel  
o dł. 3 m

 > umożliwia szybkie  
i proste pompowanie 
opon

 > cylinder 19 MM
 > wtyczka 
samochodowa 12 V  
do gniazda 
zapalniczki

Samochodowy 
uchwyt na telefon 
lub tablet  
wym. ok. 20×10,5 cm 
1 szt. 

19.-

Siatka  
do bagażnika  
wym. 80×80 cm 
1 szt. 

Kompresor 
samochodowy 
1 szt.

39.-

Polerka 
samochodowa  
110 W
1 kpl. 

89.-
 > 1 nakładka  
z owczej wełny 

 > 1 nakładka tekstylna 
prędkość 

obrotowa: 
3100 obr./min

tarcze do 
polerowania: 

ø240 mm

Zestaw 
naprawczy 
do wgnieceń  
w karoserii 
1 kpl.

79.-

Odkurzacz 
samochodowy  
60 W
wym. 24×23×24 cm
dł. kabla 2,7 m
1 szt. 

39.-

zasilanie  
z gniazda 

zapalniczki 

4 końcówki  
dla różnych  

opcji  
czyszczenia

KAŻDY 
PRODUKT

22.-
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OFERTA OD 17 CZERWCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Oferta handlowa na tydzień 24/21. Ważna od 14.06 do 19.06 i od 17.06 do 19.06.2021 r. włącznie lub  
do wyczerpania zapasów. Za zmiany ceny i błędy drukarskie wynikłe z przyczyn niezależnych od Netto - nie odpowiadamy. 
Znaki firmowe 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 17.06.2021 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.

Wentylator 
stołowy 30 cm
1 szt. 

49.- 59.-

 > obracające się żaluzje 
 > w zestawie pilot zdalnego 
sterowania i 2 wkłady 
chłodzące 

Wentylator 
stojący  
40 cm
1 szt. 

Klimator przenośny 
80 W
wym. 57×26,5×23 cm
1 kpl. 

169.-

poj. zbiornika:
3 l

3 ustawienia 
prędkości 

3 ustawienia 
prędkości 3 ustawienia 

prędkości 

osłona 
siatkowa osłona 

siatkowa

3 łopatki 
wentylatora

funkcja 
oscylacji funkcja 

oscylacji

WYGODA STEROWANIA  
Z PILOTA

Dla ochłody w upalne dni
re

gu
lo

w
an

a 
w

ys
ok

oś
ć

regulowana  
głowica  

z możliwością 
odchylenia

funkcja 
minutnika

poziom 
hałasu: 65 dB



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

