
W PLENERZE

LATO

Wodny plac zabaw 
wym. ok. 213×123×78 cm 
1 kpl. 

89.-

OFERTA OD 28 CZERWCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Basen 
ogrodowy
wym. ok. 120×30 cm
1 szt.

39.-
119.-

99.-
SUPEROFERTA

20.-
TANIEJ

Huśtawka 
ogrodowa
wym. 95×95 cm
1 szt.

max 
150 kg

konstrukcja  
z rurek stalowych 
pokrytych gęstą 

pianką 

regulowane 
linki

do zawieszenia

max 
110 kg

regulacja 
oparcia

 2 poziomy 
regulacji 
oparcia

stabilna 
konstrukcja

Leżak 
wielopozycyjny
wym. 186×59×97 cm 
1 szt.

Fotel ogrodowy
wym. 57×90×118 cm
1 szt.

139.-

max 
160 kg

4 poziomy 
regulacji 
oparcia

lekka 
konstrukcja

lekka 
konstrukcja

wytrzymały 
materiał

tekstylen

wytrzymały 
materiał

tekstylen

79.-
SUPERCENA



Materac 
(różne kolory)
wym. ok. 183×69 cm
1 szt.

15.- Rękawki 
2 elem. 1 kpl.7.-

Koło  
(różne wzory) 
Ø50 cm, 1 szt.7.-

Materac 
wym. ok. 183×110 cm
1 szt.

29.- Zabawka 
do pływania 
(2 wzory)
wym. ok. 145×80 cm 
lub 117×80 cm
1 szt.

29.-

pozostałe kolory

drugi wzór

Klapki damskie
(2 kolory)
rozm. 38-40
1 para

25.-drugi kolor

Obuwie damskie  
lub męskie do wody
(różne kolory)
rozm. damski 38-40
rozm. męski 42-44
1 para

drugi kolor

drugi kolor

Nalej płyn 
do zbiorniczka, 
włącz kosiarkę 

i ciesz się
 strumieniem 

baniek!
Kosiarka  
z bańkami 
1 kpl.

39.-
Grill  
do baniek 
mydlanych
1 kpl.

39.-

7.- Piłka
(różne wzory)
1 szt.

 > płyn do baniek  
w zestawie
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Rękawki 
2 elem. 1 kpl.

Zabawka 
do pływania 
(2 wzory)
wym. ok. 145×80 cm 
lub 117×80 cm
1 szt. 49.- 49.-

Park wodny
wym. 57,5×30,5×30,5 cm
1 kpl.

17.- Zabawki  
do piasku
(różne rodzaje)
1 kpl.

15.-
Zabawki 
plażowe
(różne rodzaje)
1 kpl.

silikonowe 
wiaderko

możliwość 
złożenia

Park wodny 
wym. 55,5×41,5×57 cm
1 kpl.

Saszetka 
sportowa
(różne kolory)
1 szt.

Worek 
sportowy
(różne kolory)
1 szt.

24.-
Etui  
na telefon 
na ramię
(różne kolory)
1 szt.

Nerka
sportowa
(różne kolory)
1 szt.

pozostałe 
kolory

pozostałe 
kolory

14.-

drugi kolor

Kosiarka  
z bańkami 
1 kpl.

regulacja kąta 
nachylenia 

głowicy

regulowana 
pozycja 

wyświetlacza 

129.-
Wykrywacz 
metalu 
1 szt.

29.-
Wykrywacz 
bursztynów
1 szt.

 > doskonały do poszukiwania 
bursztynów i minerałów

 > pomoże w odnalezieniu śladów 
organicznych

 > sprawdzi się podczas 
weryfikacji banknotów

 > pomaga znaleźć zagubione 
monety, biżuterię i inne 
metalowe przedmioty

 > wyposażony w czujnik 
kontroli czułości

 > jasny, czytelny ekran LCD
 > alarm informujący  

o znalezionym przedmiocie
 > lekki i poręczny
 > prosty w obsłudze
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9.-

Blender 
smoothie 
to go 350 W 
1 kpl. 

Mikser ręczny 
300 W 
1 kpl.

 > ostrze ze stali  
nierdzewnej

 > jedna prędkość 
 > 2×kubki  

do picia  

59.-

Garnek z pokrywką 
poj. 2,1 l, 2 elem. 1 kpl.

poj. 3,9 l 59.- 

46.-

Zestaw 3 patelni 
Ø20 cm, Ø24 cm, Ø28 cm 
3 elem. 1 kpl.79.-

Czajnik 
poj. 3 l, 1 szt. 

36.- elektryczna

elektryczna

gazowa

gazowa

ceramiczna

49.-

ceramiczna

indukcyjna

indukcyjna

elektryczna gazowa ceramicznaindukcyjna halogenowa

Ociekacz/
stojak 
na sztućce 
wys. 17 cm
Ø11 cm
1 szt.

Suszarka  
do naczyń
wym. 
39,5×29×11 cm
1 szt.

19.-

Bambusowa 
deska  
do krojenia 
wym. 
38×29×3 cm
1 szt.

Akcesoria 
kuchenne 
(różne rodzaje) 
1 szt.

Do wyboru:
 > sitko, krajacz 

do pizzy, 
szczypce

24.- 14.-

 > 5 ustawień prędkości 
 > funkcja turbo
 > w zestawie trzepaczki  

i haki do wyrabiania ciasta
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> Myjka  
do czyszczenia
Ø11 cm
2 szt. 1 kpl.

> Rękawica 
kuchenna 
silikonowa
1 szt.

12.-

14.-

2
szt.

Akcesoria 
kuchenne
(2 rodzaje)
1 szt. lub 1 kpl. 

Foremki 
do lodów 
na patyku 
6 szt. 1 kpl.

Stolik 
wym. 40×40×43 cm
1 szt. 

59.-

Kubek  
chłodzący 
ze słomką
(2 kolory)
poj. 450 ml
1 kpl.

Komplet  
10 pojemników 
Rukola
10 szt. 1 kpl.

19.- 10
szt.

Dyspenser 
na napoje 
poj. 4 l
1 szt.

26.-

Zestaw 30 kostek  
lodowych  
wym. jednej kostki 2,5×2,5×2,5 cm 
30 elem. 1 kpl.

30
szt.

Pojemniki  
na produkty 
sypkie
(2 rodzaje)
poj. 0,6 l
2 elem. 1 kpl.

10.-

poj. 1,6 l 12.-

Zestaw
4 szklanek
poj. 395 ml
4 szt. 1 kpl.

14.-
6

szt.

drugi 
kolor

Butelka 
z zaparzaczem
(2 kolory)
poj. 700 ml
1 kpl.

drugi 
kolor

Dzbanek 
filtrujący 
Aquaphor 
Amethyst  
z wkładem  
B100-25 Maxfor  
(różne kolory)  
poj. 2,8 l, 1 kpl.

39.-
pozostałe kolory

12.-
Filtr
Aquaphor 
B100-25 Maxfor 
Mg 2+   
1 szt. 21.-

Filtr Aquaphor 
B100-25 Maxfor 

2 szt. 1 kpl.

2
szt.

4
szt.

Wózek 
kuchenny 
z 3 koszami 
wym. 
51×27×61,5 cm
1 szt.

42.-

od7.-
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Blokada 
rowerowa
dł. 120 cm
1 szt.

15.-

Pokrowiec  
na rower
wym. 
200×110 cm 
1 szt.

12.-

Zestaw lamp 
rowerowych
1 kpl.

25.-
 > lampa rowerowa przednia
 > lampa rowerowa tylna
 > wbudowane 

kierunkowskazy
 > klakson

Narzędzia 
rowerowe  
30w1
1 kpl.

19.-

39.- Inteligentna  
bransoletka  
T-Fit Limana S6 
1 szt.

 > obsługa  
w języku polskim

krokomierzpulsometrciśnieniomierz

ekran 
LCD 1,3

wodoodporność 
IP 54

Torba  
rowerowa
wym. 20×13×14 cm 
1 szt. 

19.-
 > boczne kieszenie, 

pokrowiec na telefon

 > uniwersalny
 > łatwy montaż

Torba 
rowerowa  
na bagażnik
wym.  
36×38×37 cm
1 szt.

27.-

Koszyk 
rowerowy 
(2 rodzaje) 
1 szt. 

19.- przedni 
wym. 33×23×23 cm

tylni wym. 39×27×17 cm

Uchwyt 
rowerowy 
na telefon
(2 rodzaje)
1 szt.

17.-

Lampa rowerowa 
tylna 5 LED
2 elem. 1 kpl.

12.-
 > 7 trybów świecenia
 > możliwość montażu  

w pionie lub poziomie

Torba 
rowerowa 
na bagażnik
wym. 45×14×31 cm
1 szt.

39.-

Tylna torba 
rowerowa 

dwukomorowa
wym. 33×14×35 cm

1 szt.

49.-

Pompka rowerowa 
z akcesoriami 
1 kpl.10.-

OFERTA OD 1 LIPCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

wodoszczelna

66



OFERTA OD 1 LIPCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Zestaw lamp 
rowerowych
1 kpl.

Zestaw 
do gry  
w boule
1 kpl.

49.-

Skakanka
(2 kolory) 
dł. 220 cm
1 szt.

10.-

35.-
Zestaw  

do koszykówki  
dla dzieci

wys. 50-115 cm 
1 kpl.

drugi 
kolor

Zestaw 
bramek 
piłkarskich
1 kpl.

44.-

Zestaw do gry 
w badmintona
wys. słupka 71-125 cm
dł. siatki 630 cm
1 kpl.

59.-

W zestawie: 
 > 2 rakietki
 > 3 lotki nylonowe
 > stelaż z siatką  

i odciągniki
 > torba

W zestawie: 
 > 2 bramki
 > piłka i pompka
 > gwizdek i kartki 

do sędziowania

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

ŁATWY  
SPOSÓB 

ROZKŁADANIA  
I SKŁADANIA

199.-

150.-
SUPEROFERTA

49.-
TANIEJ

*Uprzejmie informujemy, iż dostępność produktu jest ograniczona. Artykuł dostępny jedynie 
w wybranych sklepach. Pełna lista miejscowości dostępna na www.netto.pl
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OFERTA OD 1 LIPCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Grill 
ogrodowy
1 szt.44.-

ø36 cm

wys. 55 cm

Grill kula
1 kpl.

69.-

ø36 cm

wys. 40 cm

Leżak ogrodowy
wiszący  
z parasolem*
wym. 180×100×200 cm  
1 szt.

449.-
Parasol ogrodowy  
na wysięgniku*
ø3 m, wys. 2,5 m 
1 szt.

199.-

 > wytrzymała, stalowa konstrukcja
 > powłoka wykonana z nieprzemakalnego  

poliestru, łatwa do utrzymania w czystości

Kosz 
piknikowy 
z termoizolacją 
wym. 48×27×24 cm
1 szt.

32.-

max 
150 kg

*Uprzejmie informujemy, iż dostępność produktów jest ograniczona. Artykuły dostępne 
jedynie w wybranych sklepach. Pełna lista miejscowości dostępna na www.netto.pl

Oferta handlowa na tydzień 26/21. Ważna od 28.06 do 3.07 i od 1.07 do 3.07.2021 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 1.07.2021 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.



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

