
Czajnik Tefal 
Includeo 
2400 W
1 szt.

Toster Tefal 
Includeo 850 W
1 kpl.

DOMOWY 
NIEZBĘDNIK

Ekspres przelewowy 
Tefal Includeo 
1000 W
1 kpl. 

OFERTA OD 20.09.2021 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

ułatwione otwieranie 
przyciskiem

łatwa obsługa 
uchwytu filtra dla 

prawo- i leworęcznych

szczypce do 
wyciągania 

gorącej grzanki

149.-
SUPEROFERTA

99.-
SUPEROFERTA

129.-
SUPEROFERTA

funkcja 
zapobiegająca 

kapaniu

40 min

funkcja 
podtrzymywania 
ciepła do 40 min

automatyczny 
wyłącznik

1,25 l 

1 l 

na 2 kromki 
chleba

możliwość
wyboru stopnia
zarumienienia

chłodna
obudowa



Zestaw 3 szklanek 
z podwójnymi 
ściankami
1 kpl. 

32.-Zestaw 2 fi liżanek 
z podwójnymi 
ściankami
1 kpl. 

29.-

350
ml

3 szt.

można myć 
w zmywarce

właściwości 
termoizolacyjne

odporne na 
zarysowania

270
ml

2 szt.

Zimny bufet 
  (dwa rodzaje)
1 szt.

59.-

PERFEKCYJNIE
przygotowani

Czajnik 
Valdinox 
Royal
1 szt.

59.-

wyjmowane 
wkłady chłodzące

uchylny gwizdek

Zestaw 3 szklanek Zestaw 3 szklanek 

89.-
Gofrownica 
podwójna 1100 W
> piecze jednocześnie 4 gofry
> chłodny w dotyku uchwyt
> regulowana temperatura
1 szt.

> wym. 39,3 × 29,3 × 11 cm

> wym. Ø 30 × 12,5 cm

3 l 

2 lampki
kontrolne

powłoka 
zapobiegająca
przywieraniu

pokrywka 
zapobiegająca 

wysychaniu 
żywności

44.-44.

89.-89.-89.

-
Opiekacz 
do kanapek 
750 W
1 szt.

automatyczna 
kontrola 

temperatury

powłoka 
nieprzywierająca 

nienagrzewająca 
się rączka

Grill panini 
800 W
1 szt.

powłoka 
nieprzywierająca 

nienagrzewająca 
się rączka

lampki
kontrolne

indukcyjnagazowa elektryczna ceramiczna

2

Mata do akupresury 
z poduszką
wym. maty: 65 × 40 × 2 cm 
wym. poduszki: 38 × 14 × 9,5 cm 
1 kpl.

59.-
Mata do akupresury 
z poduszką
wym. maty: 65 × 40 × 2 cm 
wym. poduszki: 38 × 14 × 9,5 cm 
1 kpl.

doskonale sprawdza 
się przy masażu 
kręgów szyjnych

Masażer do stóp 
EMS 3 V
wym. 29 × 31,5 cm 
> idealny do relaksu  
   ciała i regeneracji 
   po treningu
1 kpl.

49.-

zmniejsza zmęczenie  
   nóg, łagodzi ból stóp oraz 

stymuluje punkty  
akupunkturowe

6 trybów 
masażu 

stymulacyjnego

zasilacz 
i kabel USB 

w komplecie

Lampa kryształ 
solny 15 W
wym. ok. 6-10 cm
> żarówka z gwintem E14
> zmniejsza efekty alergii, 
astmy, kataru siennego 
i chorób zatokowych
1 szt.

50.-

1

dł. przewodu:
1 m

Pojemnik 
kuchenny
(różne rodzaje)
1 kpl.

10.-

Metalowe wiadro 
na ziemniaki
Ø 24,5 cm, 
wys. 30 cm
2 elem., 1 kpl.

39.-

Metalowe
wiadro 
na cebulę
Ø 21,5 cm, 
wys. 26 cm 
2 elem., 1 kpl.

32.-
Grill panini 
800 W
1 szt.

powłoka 
nieprzywierająca 

nienagrzewająca 
się rączka

lampki
kontrolne

Pojemnik 
kuchenny
(różne rodzaje)

10.

łyżeczka
w komplecie

580
ml

Suszarka 
kuchenna 
dwupoziomowa
wym. 30 × 24 × 33 cm
1 szt.

26.-
kuchenna 
dwupoziomowa
wym. 30 × 24 × 33 cm
1 szt.

funkcjonalne haczyki 
na przybory 

kuchenne 

redukuje 
napięcie 

i stres

3
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ELEGANCKIE
WNĘTRZE

Puf
(dwa kolory)
wym. 28 × 28 × 36 cm
1 szt.

49.-

Zegar ścienny 
duży lustrzany
wym. 55 × 56 × 1,5 cm
1 szt.

59.-Lustro stojące
(dwa kolory)
wym. 127 × 37 × 1 cm
1 szt.

49.- Manekin
(różne kolory)
wym. 
37 × 23 × 160 cm
1 szt.

Bądź modna 
na jesień> wym. 

21 × 35 × 11 cm

> wym. 
24 × 35 × 12 cm

> wym. 
26 × 22 × 16 cm 

> wym. 
16 × 22 × 8 cm

> wym. 
26 × 22 × 11 cm

> wym.
 16 × 20 × 12 cm

119.-

69.-
SUPEROFERTA

50.-
TANIEJ

Plecak 
lub torebka
(różne rodzaje)
1 szt.

59.-
SUPEROFERTA

4

łatwe 
rozprasowywanie 

zagnieceń

Manekin
(różne kolory)
wym. 
37 × 23 × 160 cm
1 szt.

łatwe 
rozprasowywanie rozprasowywanie 

zagnieceń

stopa z powłoką 
nieprzywierającą 
gwarantuje łatwe 

prasowanie

Bądź modna 
na jesień

CZAS NA PORZĄDKI

Żelazko Tefal 
Access Easy 2100 W
1 szt.

79.-
SUPEROFERTA

Ręczny odkurzacz 
cyklonowy 600 W
> trzy końcówki
   do różnych
   powierzchni
> teleskopowa rura
> cichy, lekki i komfortowy   
   w użyciu (80 dB)
1 szt.

129.-

komora 
odkurzacza

o pojemności 
600 ml

Ręczny odkurzacz 
cyklonowy 600 W
> trzy końcówki
   do różnych
   powierzchni
> teleskopowa rura
> cichy, lekki i komfortowy   
   w użyciu (80 dB)
1 szt.

129.
Mop parowy 12w1 
1300 W 
> pojemność zbiornika: 330 ml
> w zestawie
   dodatkowe akcesoria
> działa hipoalergicznie
> czas działania: 
   ok. 15 minut
1 szt.

139.-

funkcje: wyrzut 
pary, para stała, 

spryskiwacz

wydajne
prasowanie

zapobiega
kapaniu

powłoka
nieprzywierająca

5 m przewodu
zasilającego

25 s

gotowy do użycia 
w ciągu 25 sekund

5 m przewodu
zasilającego

odkurzacz
ręczny

uniwersalna
głowica

odkurzacza

5
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dodatkowa poduszka 
dla komfortu 

twojego pupila

Samochodowy
transporter 
dla zwierząt
wym. 32 × 40 × 24 cm
> składana konstrukcja
> odporny na ścieranie i wodę
> dodatkowa kieszeń
1 szt.

49.-

> dodatkowa kieszeń> dodatkowa kieszeń> dodatkowa kieszeń> dodatkowa kieszeń> dodatkowa kieszeń> dodatkowa kieszeń
1 szt.1 szt.1 szt.

OFERTA OD 23 WRZEŚNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

regulowane pasy 
umożliwiające dopasowanie 
transportera do większości 

modeli samochodów

Legowisko 
z poduszką
(dwa kolory)
> rozm. S
wym. 64,5 × 55 × 18 cm
1 kpl.

49.-

> rozm. L
wym. 78,5 × 64 × 23 cm
1 kpl.

59.-
wyjmowana 

duża poduszka

Firana z gipiurą
wym. 400 × 150 cm
1 szt.

49.-
Obrus z gipiurą
wym. 130 × 180 cm
1 szt.

69.-

Elastyczny pokrowiec
>  na fotel:
wym. 80 × 100 cm
>  na kanapę/sofę 2-osobową:
wym. 152 × 187 cm
>  na kanapę/sofę 3-osobową:
wym. 187 × 243 cm
1 szt.

od 49.-

ozdobne 
wykończenie

zakończona
 gipiurą

6

Namiot dla kota 
z piłką
1 szt.

Namiot dla kota 
z piłką

29.-29.-29.-29.29.

Legowisko fi lcowe
okrągłe z białymi pomponami 
wym. 35 × 20 cm
1 szt.

29.29.29.

Legowisko fi lcoweLegowisko fi lcoweLegowisko fi lcowe
Filcowa budka 
dla kota
wym. 19 × 45 × 40 cm
1 szt.

29.29.29.29.

Filcowa budka 

miękka i wygodna 
poduszka

obicie 
z miękkiego 

materiału  

pokrycie 
przystosowane 

do drapania 
i ścierania 
pazurów

jednoczesne 
przechowywanie

karmy i wody
Legowisko 
fi lcowe rekin
wym. 40 × 38 × 58 cm
1 szt.

składana miska
podróżna 

z karabińczykiem

Butelka/
pojemnik 
dla psa
1 szt.

19.-
Hantel 
dentystyczny 
1 szt.15.-

Piłka 
czyszcząca 
zęby
1 szt.

9.-
Bumerang 
dla psa
1 szt.

15.-

OFERTA OD 23 WRZEŚNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Drzewko 
dla kota –
domek 
z podestem
kolor: szary
wys. 88 cm
1 szt.

99.-

Wiszące 
siedzisko 
dla kota 
wym. 53 × 150 cm
1 szt.

59.-

pleciony ręcznie 
z naturalnego sznura 

bawełnianego

7
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Oferta handlowa na tydzień 38/21. Ważna od 20.09 do 25.09.2021 r. i od 23.09 do  25.09.2021 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 23.09.2021 r. Zapraszamy do Netto!
*Uprzejmie informujemy, że oferta w sklepie przy ul. Śląskiej 26/u1 w Szczecinie, ul. Dobrego Pasterza 67 w Krakowie, przy ul. Królewieckiej 41/43 we Włocławku 
i przy ul. Partyzantów 22 w Jędrzejowie, różni się od oferty prezentowanej w gazetce reklamowej. O dostępność produktów prosimy pytać sprzedawców.

OFERTA OD 23 WRZEŚNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Suszarka do 
żywności 125 W
1 kpl.

Suszenie jest najstarszym naturalnym 
sposobem konserwacji żywności. 
Z naszą suszarką przygotujesz smaczne, 
aromatyczne przetwory najwyższej jakości.

5 poziomów,
5 przezroczystych sit

przygotowuje smaczne, 
zdrowe i naturalne przekąski

przeznaczona 
do suszenia warzyw, 
owoców, ziół, herbaty

wysuwana
teleskopowa 

rączka 

79.-
SUPERCENA!

plastikowy 
uchwyt 
górny

69.-
SUPERCENA!

Walizka 
(różne kolory)
rozm. 20” 
1 szt.89.-

SUPERCENA!
Walizka 
(różne kolory)
rozm. 24” 
1 szt.99.-

SUPERCENA!
Walizka 
(różne kolory)
rozm. 28” 
1 szt.

5
tacek



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
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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



