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Dodatkowy zestaw 
akcesoriów dla każdego 
posiadacza NutriBullet*. 

5 elementowy  
zestaw zawiera:
• 2 pokrywki  

bidonowe, 
• 2 kubki,
• 1 ostrze  

ekstrakcyjne.

Zestaw akcesoriów 
do NutriBullet

104735656

119,00zł

Torba na kielich  
NutriBullet
NutriBlast będzie  
pyszny i świeży  
o każdej porze dnia. 
Wystarczy włożyć go do 
trwałej, izolowanej torby, 
którą możesz zabrać do 
pracy, na siłownię lub 
włożyć dziecku do plecaka. 
Wygodna torba wykonana 
jest z materiału utrzymującego 
odpowiednią temperaturę. 

49,00zł

105956259

* z wyjątkiem NutriBullet Rx

WYBIERZ NAJLEPSZY   NUTRIBULLET DLA SIEBIE!
105885554Delimano 

NutriBullet Rx
NutriBullet Rx to jeszcze większa moc  
ekstrakcyjna! Wyposażony w silnik o mocy  
1700 W to najpotężniejszy NutriBullet. Zapewnia 
aż 30 000 obrotów na minutę! Posiada duże 
kielichy, dodatkowy dzbanek oraz 7 minutowy 
cykl podgrzewania. Możliwości urządzenia są 
coraz większe! Teraz możesz sporządzić koktajl 
NutriBlast Rx lub przygotować pyszną i zdrową 
zupę dla całej rodziny! Możesz też przygotować 
ciepłe, odżywcze sosy i fondue.

12 x od 94,92złRATY

ZESTAW ZAWIERA:

1 wysoki kielich
 z pokrywką 

kielicha

1 kielich SouperBlast
 z przezroczystą nakładką

wentylujacą

1 wysoki kielich
 z pokrywką kielicha

1 podstawa
 z wysokoobrotowym  

silnikiem 1 ostrze
 ekstrakcyjne

1 szczoteczka do
 czyszczenia ostrza

1 klucz do
 odkręcania ostrza

1 szczelna pokrywka
 utrzymujaca swieżość

1 instrukcja obsługi

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

999,00zł

899,00zł

Zestaw, z którym najszybciej przygotujesz najzdrowsze naleśniki.
NutriBullet posiada moc wydobywania cennych substancji odżywczych z jedzenia.  
Rozbija w pył pestki, nasiona, łodygi oraz liście, aby wydobyć z nich to, co najlepsze.  
W mniej niż 20 sekund przygotujesz doskonałe ciasto na naleśniki, o właściwej konsystencji!

• Kupując ten zestaw przygotujesz najbardziej niesamowite naleśniki, jakie jadłeś do tej pory!
• Szybko, smacznie i zdrowo, bez zbędnego bałaganu w kuchni.
• Dodaj liście szpinaku, aby uzyskać zielone naleśniki lub buraków, aby były różowe.  

Bez problemu przygotujesz naleśniki bez jajek, mleka i glutenu.

Smak 
zdrowia!

MOC 600 W 20.OOO obr/min ZESTAW 5-elementowy

399,00zł499,00złPosiłki z NutriBullet  
to prawdziwa zabawa!

Co powiesz na naleśniki 
szpinakowe?

199zł
oszczędzasz

106098538

Prezent
PREZENT
Elektryczna patelnia 
do naleśników
o wartości 99 zł

Delimano 
NutriBullet Gold

Wiecej  
na str. 13

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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64,50zł129,00zł

106064600

%50–

20 000
OBROTÓW NA MINUTĘ

600 W

– 5 ELEMENTÓW –
w zestawie

12 x 52,69złRATY

Mieszanka Superfood
Opakowanie zawiera 30 porcji.

89,00zł

Mieszanka Superfood to dodatkowa propozycja wzbogacająca 
Twój NutriBlast. 3 różne kompozycje składników  
stworzone, aby zapewnić  
organizmowi  
wszystko, czego  
potrzebuje do  
utrzymania  
optymalnego  
zdrowia  
fizycznego  
i psychicznego.

sproszkowane	 bogate	źródło	białka	roślinnego,	a	także	kopalnia	witamin,		
białko	konopii	 minerałów,	przeciwutleniaczy	i	wielu	innych,	ważnych		
	 składników	odżywczych.

siemię	lniane	 zawiera	duże	ilości	błonnika	oraz	niezbedne	dla	zdrowia		
	 nienasycone	kwasy	tłuszczowe	omega-3.

jagody	Goji	 bardzo	bogate	w	witamine	C	i	A,	przeciwutleniacze	i	żelazo.

kakao	 nieocenione	źródło	naturalnych	antyoksydantów	oraz	magnezu.

maca	 poprawia	pamięć	i	zdolność	koncentracji.	Bogata	w	białko		
	 wzmacnia	budowę	i	wytrzymałość	mięśni	szkieletowych.

młody	jęczmień	 zawiera	witaminy,	minerały,	białka.

trawa	pszeniczna	 doskonałe	źródło	naturalnego	błonnika.

kiełki	lucerny	 cenne	źródło	żelaza,	wapnia,	magnezu,	fosforu,	siarki,	chloru,		
	 sodu	potasu,	krzemu,zawiera	także	witaminy	E,	C	i	K.

PO

NAD 25 MILIONÓW

SPRZEDANYCH SZTU
K

ŚWIATOWY
BESTSELLER

499,00zł

25 000
OBROTÓW NA MINUTĘ

900 W

– 9 ELEMENTÓW –
w zestawie

12 x 57,96złRATY549,00zł 529,00zł

Delimano Utile 
Jajowar
Delimano Utile Egg Pro to idealnie ugotowane jajka. To małe urządzenie 
do gotowania na parze, z akcesoriami umożliwiającymi łatwe i właściwe 
przygotowanie jajek na wszelkie możliwe sposoby. Idealnie ugotowane 
jajka, puszysty omlet to nie jedyne możliwości jajowaru. Może być 
użyty do ugotowania warzyw na parze, ryżu, a nawet zastąpi klasyczny 
sterylizator do dziecięcych smoczków!

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJAPRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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105950568 105950567ø 24 cm

Delimano Stone Legend
Patelnia

89,00zł 69,00zł 129,00zł 89,00zł

Średnica:
ø 28 cm

106017595W zestawie:

Delimano Stone Legend
Garnek kamienny 105950566

Średnica: ø 28 cm  

TV
Produkt z

W PREZENCIE mini książeczka   
z przepisami

Prezent

Delimano Stone Legend
Szklana pokrywka

Średnica: ø 28 cm  89,00zł129,00zł 69,00zł 59,00zł

106047713

NOWOŚĆ

Najbardziej wielofunkcyjny garnek,  
w którym przyrządzisz posiłek  
dla całej rodziny!
Wielofunkcyjny garnek dołączył do linii  
Delimano Stone Legend! Posiada  
Do powłokę Quantanium Real Stone,  
do której nic nie przywiera, a co za tym 
idzie – nie przypala się! Dno garnka  
rozgrzewa się równomiernie, a potrawy  
zachowują odpowiednie nawilżenie,  
a także witaminy i składniki odżywcze.

• Idealny do używania na kuchence  
lub w piekarniku

• Powłoka garnka odporna  
na zarysowania i zadrapania

• Potrawy nie przywierają i nie przypalają się

real
STONe

Gotowanie

Smażenie 
na głębokim 

tłuszczu

Opiekanie

Pieczenie

Gotowanie 
na parze

Odsączanie

Jeden garnek  

do wszystkiego!

Pojemność: 4,9 l. Ø 24cm.

TYLKO

129,00zł

Delimano Stone Legend 
Wielofunkcyjny garnek 
z koszykiem

106074969Poznaj produkty z linii Delimano Stone Legend

Delimano Stone Legend 
Brytfanna do pieczenia

106040027

99,00zł129,00zł

Prezent

Delimano Stone Legend 
Pokrywka z sitem

106074970

79,00zł

Ruszt i koszyk 
W PREZENCIE

Patelnia                i patelniaø 24 cm ø 28 cm 199,00zł

Oferta limitowana! 
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Patelnia ceramiczna  
z termoobiegiem
Trylogy

Delimano Ceramica Delicia

Głęboki garnek 
ceramiczny 
Delimano Delicia

Szklane pokrywki
Delimano Delicia

Płytki garnek ceramiczny
Delimano Delicia

ø 20 cm

od 139,00zł

od 119,00zł

109,00zł

99,00zł

ø 24 cm
ø 20 cm

104109039

104109041

ø 24 cm
104109045

104109048
ø 28 cm

Wok 
ceramiczny
Delimano Delicia

104109040

ø 20 cm

104109036

Patelnia ceramiczna  
dwuuchwytowa
Delimano Delicia

Wok ceramiczny 
Szefa Kuchni
Delimano Delicia

Patelnia grillowa 
ceramiczna
Delimano Delicia

119,00zł

99,00zł

149,00zł

119,00zł

149,00zł

129,00zł

od 79,00zł

od 69,00zł

104109035

104109042

104109038

ø 24 cm

Okrągła brytfanna 
ceramiczna

ø 26 cm

104109037

Patelnia 
do naleśników

ø 25 cm

105934427

Prostokątna brytfanna 
ceramiczna

Wysoka patelnia 
ceramiczna
Delimano Delicia

104109051

ø 16 cm

Patelnia 
ceramiczna DDelicia

Wszystkie garnki, patelnie i formy z kolekcji Delimano Ceramica Delicia  
wykonane są z materiałów najwyższej jakości: ekologicznej i trwałej,  
wewnętrznej powłoki ceramicznej Delimano Ceramica Forte, podstawy  
z kutego aluminium, silikonowej warstwy zewnętrznej.  
Dodatkowo patelnie wyposażone są w uchwyty z czujnikiem temperatury. 

99,00zł

89,00zł

109,00zł

99,00zł

Wysoka patelnia
ceramiczna

Patelnia ceramiczna 
do naleśników  
Szefa Kuchni

106004090 104109044

79,00zł

69,00zł

79,00zł

59,00zł

69,00zł

59,00zł

od 39,00zł

od 35,00zł

79,00zł

69,00zł

28 x 28 cm

ø 24 cm104109049

104109050 ø 20 cm

ø 28 cm104109047

ø 26 cm

ø 24 cm ø 25 cm35 x 27 cm

104109034

30zł
oszczędzasz

149,00zł

119,00zł

106004088

ø 26 cm

30zł
oszczędzasz

129,00zł

Patelnia ceramiczna  
z termoobiegiem

ø 26 cm

106004093

149,00zł

139,00zł

WYPRODUKOWANO  
WE WŁOSZECH

Wybierz 3 produkty i płać za 2 !
Ofertą specjalną 1+1=3 objęte są produkty z linii Delimano Ceramica Delicia 
oznaczone w katalogu „kupuj 3 za 2”. Z pośród 3 wybranych produktów, ten  
o najniższej cenie otrzymasz w PREZENCIE.

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2

Kupuj 
3 za 2
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129,00zł

59,00zł

106028864

Rozdrabniacz

Mieszacz do masła

Wyciskacz soku

3 w 1:Delimano Brava
Dozownik do ciasta
Proste i wygodne urządzenie  
do prostych, domowych zadań.
• Wygodny w użyciu dozownik  

z ręcznym mikserem 3w1.
• Dołączona nakładka z wyciskarką 

do cytrusów oraz tarka  
do czekolady lub sera.

• Szybkie i łatwe przygotowanie  
i dozowanie lejących ciast, 
 sosów i tartych składników. 

105895651

Średnica: ø 20 cm
Moc: 800 W

• Nieprzywierająca powłoka.
• Beztłuszczowa.
• Posiada automatyczny termostat.

1. Zanurz płytę patelni
do ciasta

2. Poczekaj aż spód się 
zarumieni

3. Przewróci naleśnik  
na drugą stronę

Idealne naleśniki w 3 krokach. 99,00zł

Delimano Family
Opiekacz 4 w 1

Wymiary: 
urządzenie: 
29 x 34 x 12 cm, 
płyty: 28 x 22 cm 

W zestawie:
• Opiekacz 4w1
• Płyta grillowa
• Płyta do tostów
• Płyta do gofrów
• Płyta do muffinek

249,00zł

229,00zł

Zacznij pysznie każdy dzień  
z opiekaczem 4 w 1.
Słodkie gofry, wytrawne tosty  
i kanapki, grillowane mięso czy pyszne muffiny? 
Od dziś zacznij poranek tak, jak lubisz. Dzięki 
wymiennym płytom grzewczym, opiekacz 4 w 1 
pomoże przygotować ulubiony posiłek.

• Prosty w obsłudze, łatwy w utrzymaniu czystości.
• Kompaktowy, nie zajmuje dużo miejsca.

106021813

• Przygotowuje kilka potraw jednocześnie.
• Rożen obrotowy 360° umożliwia  

równomierne pieczenie ze wszystkich stron.
• Usmaży frytki lub upiecze kurczaka całkowicie  

bez tłuszczu.

Delimano Air Fryer Basic
Frytownica
Smaż, piecz, grilluj bez tłuszczu!
Idealne rozwiązanie dla zdrowego i szybkiego gotowania. 
Urządzenie wykorzystuje szybką i stałą cyrkulację powietrza, 
dzięki której potrawy są  gotowane równomiernie. 

104690565

Wymiary:  
42,5  x 42,5 x 35,5 cm 
Poj. wewn.: 10 l
Moc: 1200-1400 W
Zakres temperatur:  
130°C–230°C

W zestawie:
• Koszyk do głębokiego  

smażenia i pieczenia 
• Szczypce
• Kratka do grillowania
• Rożen do kurczaka

Z termoobiegiemWielofunkcyjny Łatwy w użyciu
899,00zł

699,00zł

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Prosta i wygodna w użyciu elektryczna 
patelnia. Wystarczy nalać ciasto  
do plastikowej miseczki, a następnie 
umieścić w nim patelnię. Gotowy  
z jednej strony naleśnik należy 
przewrócić na drugą stronę, używając 
tylko silikonowych lub drewnianych 
szpatułek.

Delimano Utile 

Elektryczna patelnia 
do naleśników

Dostępna również  
w zestawie (str. 5)

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Zapytaj konsultanta  
o dodatkowe akcesoria!
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Delimano Utile
Blender ręczny 
Łatwy w użyciu oraz pielęgnacji blender zapewni 
wspaniałe rezultaty pracy w kuchni. 
• Kompaktowy, niezbędny w każdej kuchni.
• Łatwo utrzymać go w czystości.

W zestawie:
• Blender z silnikiem
• Głowica rozdrabniająca
• Końcówka do ubijania 
• Pojemnik miksujący z podziałką,  

o pojemności 700 ml
• Pojemnik do siekania  

o pojemności 350 ml
• Ostrze do siekania 
• Antypoślizgowa podstawka  

(także do użycia jako pokrywka) Materiał: stal nierdzewna, plastikMoc: 600 W

Końcówka 
do ubijania

Głowica
rozdrabniająca

Pojemnik i ostrze 
do siekania

99,00zł

198,00zł

%50–

102481297 Oferta limitowana! 
Ostatnie sztuki TANIEJ 50%

Delimano Tempo Presto Pro
Szybkowar
Szybkie, zdrowe i pyszne jedzenie!
Potrawy gotowane w szybkowarze są zdrowsze, zachowują  
do 95% więcej witamin i gotują się o wiele szybciej niż 
podczas tradycyjnego gotowania. Ciśnienie w szybkowarze 
powoduje, że ciepło generowane z jego dna przenika 
przez jedzenie, natomiast temperatura gotowania nigdy  
nie przekracza temperatury wrzenia. Przygotowując potrawy 
do 70% szybciej niż w normalnym garnku, oszczędzasz czas  
i energię, co w efekcie daje wymierny rezultat w postaci 
niższych rachunków za prąd czy gaz. 

Pojemność: 4 l, 6 l lub 7,5 l 
Materiał: stal nierdzewna 18/10

7,5 l                                                        6 l                                                          4 l 106017598106017599106017597

499,00zł 449,00zł 399,00zł 399,00zł

TV
Produkt z

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

• Trzywarstwowe dno dla lepszej dystrybucji ciepła.
• Dołączony timer cyfrowy.
• Nadaje się do wszystkich rodzajów kuchenek

Delimano Utile
Ręczny mikser

Moc: 150 W
Mieszadła: stal nierdzewna

99,00zł

106028972

Elegancki, lekki i prosty w użyciu. 
Niezastąpiony w każdej kuchni 
przy wyrabianiu gęstego ciasta, 
ubijaniu piany czy mieszania 
składników. Posiada wyjmowane 
mieszadła, co pozwala  
na utrzymanie urządzenia  
w czystości. 
Posiada 5 prędkości.

SUPER
CENA

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

6 l w cenie 4 l
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106040308

Zestaw dwóch rękawic kuchennych jest niezbędny 
w każdej kuchni. Elegancki, pikowany materiał 
na zewnątrz, a od strony wnętrza dłoni silikon. 
Chronią przed oparzeniem dłoni, antypoślizgowa 
powierzchnia pozwala utrzymać garnek bez obawy 
o wysunięcie się z rąk.

Delimano Chef 
Rękawice kuchenne

49,00zł

106028976

Jedyny w swoim rodzaju, 
wielofunkcyjny koszyk  
do gotowania i smażenia. 
Dzięki nowoczesnej formie ma 
różnorodne zastosowanie  
w kuchni, a także łatwo  
go przechowywać po złożeniu. 
Idealny do gotowania na 
parze, głębokiego smażenia, 
gotowania makaronów, 
warzyw. Niezbędny  
w każdej kuchni.

Delimano Brava
Koszyk do gotowania  
i smażenia

69,00zł

Delimano Brava
Siekacz
Błyskawiczne siekanie, krojenie  
i miksowanie bez wysiłku.
Pokroisz i posiekasz duże kawałki owoców i warzyw,  
orzechów, czekolady, a nawet zmiksujesz puree, dipy, 
dressingi i wiele sosów. Wystarczy kilka  
pociągnięć rączki w pokrywce!  
Idealny do siekania składników  
na sałatkę jarzynową.

• Obsługa ręczna bez wysiłku.
• Oszczędny – brak baterii  

czy zasilania prądem.
• Końcówka siekająca  

i miksująca.

Pojemność: 400 ml

49,00zł

44,00zł

105975623

1+1
GRATIS

Uniwersalne urządzenie do siekania ziół, orzechów,  
czy miksowania sosów, dipów i zupek dla dzieci.

99,00zł

Delimano Clarity
Siekacz 

105950587

Pojemnik miksujący:1 l

Moc: 300 W

• System podwójnych ostrzy 
zapewnia dokładny efekt  
za każdym razem.

• Więcej posiekanych  
produktów  
w krótszym czasie.

• Proste użycie 
i pielęgnacja.

Ostrze pojedyncze

Ostrze podwójnePRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

NOWOŚĆ

PRODUKT DOSTĘPNY OD 27 MARCA 2017
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Delimano Utile
Maszynka do mielenia mięsa

106028975

Maksymalna moc: 1800 W
Obroty: 14 000/min

299,00zł

279,00zł

Wielofunkcyjna maszynka do mielenia  
mięsa z opcją wyciskania soków.
Maszynka posiada silnik o mocy 1800 W,  
który pozwoli na przetworzenie aż 1,5 kg mięsa  
w zaledwie 1 minutę! Wyposażona w trzy  
nakładki o zróżnicowanym rozstawie oczek umożliwi 
przygotowanie kiełbas, paluszków mięsnych, kebabów,  
a także… zdrowych soków warzywno-owocowych. 

• Wielofunkcyjna i prosta w obsłudze.
• Łatwo utrzymać ją w czystości.
• Pomoże w utrzymaniu zdrowej i smacznej diety.
• Sam decydujesz jak  

przetworzony jest  
posiłek, który spożywasz.

Delimano Brava
Krajalnica spiralna 

105927879

129,00zł

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Stwórz nowoczesne przekąski warzywne.
Krajalnica spiralna to nowoczesne rozwiązanie dla 
tradycyjnych surówek. Idealna do krojenia warzyw  
i owoców. Szybko zmieni cukinię  
w makaron linguini, marchewkę pokroi w cieniutkie 
spaghetti, a ziemniaki posieka w chrupiące chipsy.

• Świeże, lekkie warzywa jako alternatywa 
tradycyjnego makaronu.

• Nowatorski sposób zdobienia posiłków.
• Zdrowa przekąska na każda porę dnia.

105889505

• Różne wielkości szatkowania.
• Ostrza ze stali nierdzewnej  

w jakości G-Nox.
• Nowoczesny mechanizm umożliwiający 

szybkie krojenie bez wysiłku.

Nicer Dicer Fusion
Wielofunkcyjne urządzenie 
do krojenia
Przygotowywanie posiłków nigdy nie 
było tak proste. Krojenie, szatkowanie, 
siekanie, rozdrabnianie…   
Szybko, dokładnie i bezpiecznie. 

W zestawie:
• Podstawa pod nakładki tnące
• Zdejmowana górna część
• Pojemnik 1,25 l
• Ostrze do krojenia o dwóch 

grubościach: 5 x 5 mm i 10 x 10 mm
• Ostrze XXL (20 x 20 mm)
• Krajalnica do ćwiartek/łódeczek
• Duży i mały popychacz do produktów
• Popychacz promieniowy
• Pokrywka zachowująca świeżość 169,00zł

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

104690567

Świeżo mielone przyprawy do gwarancja 
smaku i aromatu potraw. Elektryczny 
młynek zmieli w kilka chwil przyprawy, bez 
użycia siły. Nowoczesna stylistyka sprawi, 
że będzie również ozdobą każdego stołu.

Delimano Astoria 
Elektryczny młynek 
do soli lub pieprzu

99,00zł

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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Clever Cutter
Nożyce kuchenne

106044299

Nożyce kuchenne w kilka sekund pokroją i potną 
wszystkie produkty! 
Nowoczesne połączenie noża i deski do krojenia 
w jednym. Ostre jak brzytwa noże przetną produkty 
spożywcze szybko i łatwo. Sekretem idealnego 
cięcia jest ergonomiczny uchwyt, który otwiera się 
automatycznie, aby cięcie przebiegało łatwo,  
szybko i bez wysiłku. Wysokiej jakości  
ostrze nierdzewne i szeroki zakres cięcia  
zapewniają idealne krojenie owoców, warzyw,  
mięs i innych produktów.

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Szybko, prosto i bez bałaganu!

Oferta limitowana! 
Delimano Astoria

79,00zł

69,00zł

69,00zł

1

2

3

101988362

101988358

101988361

1

2

3

Nóż do chleba  
(15 cm) 

Posiada ząbkowane ostrze, 
które ułatwia krojenie pieczywa, 
a takze wiele innych produktów, 
jak np pomidory, ogórki itp.

Nóż do steków  
(13 cm) 

Jest ostro zakończony i posiada 
ząbkowane ostrze. W zestawie 
znajdują się 2 noże do steków. 

Nóż Szefa Kuchni  
(20 cm) 

Najbardziej wszechstronny  
z dostepnych noży. Wykonasz 
niż wszelkie prace związane  
z przygotowaniem posiłku.

Idealnie obrany i pokrojony czosnek,  
bez wysiłku i bałaganu.
Wystarczy przekręcić urządzenie, a czosnek zostanie  
posiekany w ułamku sekundy!  W przeciwieństwie  
do popularnych wyciskarek, nie zgniata i nie zabija  
korzystnych dla zdrowia właściwości odżywczych.  
Do zestawu dołączona jest silikonowa  
obieraczka, która pozbawia czosnek łupinek. 

Delimano Brava
Siekacz do czosnku  
z akcesoriami 

• Wyjątkowy i opatentowany system tnący.
• Obieraczka zdejmuje łupinki w kilka sekund.
• Nadaje się do mycia w zmywarce.

89,00zł

TV
Produkt z106027861

69,00zł89,00zł

Profesjonalnie ostre noże  
w Twoim domu.

Wymiary: ø 6 cm, wysokość 6 cm

Prezent
Zestaw 3 noży Delimano Brava  
o wartości 60 zł.

Bezpieczna, szybka i skuteczna. 
Nadaje się do ostrzenia niemal 
wszystkich materiałów.  
Ostrzałka naostrzy też nożyczki, 
ostrza blenderów a nawet sekatory.

• Najwyższej jakości stal nierdzewna.
• Wygodna w użyciu dzięki 

specjalnym przyssawkom,  
jest stabilna i nie przemieszcza się 
na blacie.

Delimano Brava
Ostrzałka do noży

89,00zł

69,00zł

105944019
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16 cm

od 699,00zł

12 x od 73,80złRATY

Materac o najwyższym stopniu twardości  
z dodatkiem kojącego Aloesu, jest idealnym  
rozwiązaniem na problemy z bólem pleców i 
wrażliwej skóry.

• Ergonomiczny, dopasowujący się do ciała.
• Wyjątkowo dobra wentylacja powietrzna i 

wysoka oddychalność.
• Powłoka CleanEffect® zapewnia suche,  

hipoalergiczne środowisko snu.
• Idealny dla alergików.
• Pakowany próżniowo.

18 cm

twardy

miękki

gwarancja

10
lat

NA ZWROT
30DNI

Dormeo Aloe Vera
Materac 

2	cm	pokrowiec	z	systemem	
CleanEfect®	i	wyciągiem	z	Aloesu

1

2 16	cm	pianki	Ecocell®

2

1

HIPOALERGICZNY

PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

ZWIĘKSZONA 
ODDYCHALNOŚĆ

ERGONOMICZNY

od 1199,00zł

12 x od 126,59złRATY

gwarancja

15
lat

1 2

3

4

Dormeo Fresh Prima
Materac 
Doskonała twardość i maksymalna świeżość!
Materac posiada warstwę pianki EcoCell®  
zapewniającej doskonałe podparcie ciała.  
Dodatkowo wykorzystano technologię  
sprężyn Octaspring®. Impregnacja  
CleanEffect® niweluje rozwój bakterii  
i pleśni, dzięki czemu materac  
jest przyjazny alergikom.

HIPOALERGICZNY

3 
ZONE 3 STREFY ZDEJMOWANY POKROWIEC,  

KTÓRY MOŻNA PRAĆ W PRALCE
ZWIĘKSZONA 
ODDYCHALNOŚĆ

NIWELUJE ROZWÓJ 
ROZTOCZY

ERGONOMICZNY

twardy

miękki

18 cm

Innowacyjna technologia sprężyn  
piankowych Octaspring® wykonanych  
z wysokiej jakości pianki poliuretanowej  
o strukturze plastra  
miodu. Sprężyny  
dynamicznie  
dopasowują się  
do kształtu  
i ruchów ciała  
w każdym  
ułożeniu – na boku,  
na placach czy  
na brzuchu. 

T
E
C
HNOLOGIA OCTASPRIN

G
®

NAGRADZANA

2 cm pianka z pamięcią kształtu

3 cm pianka Ecocell®

3 cm sprężyny Octaspring®

10 cm pianka Ecocell®

1

2

3

4

PREZENT

torba do pakowania 
próżniowego

o wartości 

399zł

+Patrz 
strona
30

kołdra z poduszką 
Dormeo Natura

PREZENT

torba do pakowania 
próżniowego

o wartości 

399zł

+Patrz 
strona
30

kołdra z poduszką 
Dormeo Natura

NA ZWROT
60DNI
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•  Rewelacyjna technologia Octaspring® zapewnia  
komfort i wsparcie w jednym materacu.

•  Zawsze świeży i higieniczny.

•  3D – trójwymiarowe dopasowanie do ciała.

•  Dodatkowa termoregulacja.

MATERACE DORMEO AIR PLUS
Technologia Octaspring® umożliwia swobodny przepływ powietrza.

1

2

3

4

2 cm pianka z pamięcią kształtu

3 cm pianka Ecocell®

3 cm sprężyny Octaspring®

10 cm sprężyny kieszeniowe  

1

4

2

3

5
5 3 cm pianka Ecocell®

 MOŻLIWOŚĆ PRANIA POKROWCA

DWUSTRONNY

Stuktura Dormeo Air Select Plus 

Air Comfort Plus Air Select Plus
Wysokość 23 cm 23 cm

Octasprings 3 cm 3 cm

Dopasowanie 3D tak tak

Termoregulacja tak tak

Strefy komfortu 3 3

Pianka z pamięcią nie 2 cm

Podwójny rdzeń nie tak

od 1499,00zł od 1699,00zł

100

12 x od 179,28złRATY12 x od 158,17złRATY

Komfort zaprojektowany z myślą o Tobie
Pierwszy materac ze 100% możliwością personalizacji - wybierz odpowiedni poziom twardości i podparcia! Podejmij  
decyzję pozbawiona ryzyka, wybierz materac, który dopasujesz do siebie! Dodatkowo materac w rozmiarze od 160 cm  
posiada dwa rdzenie, dzięki czemu jeden materac jest idealny dla każdej z dwóch śpiących na nim osób.  
Sprężyny Octaspring ułożone są w kształt liter S, co współgra z naturalną krzywizną kręgosłupa. Warstwy materaca  
zapewniają optymalną przewiewność, pozostawiając go suchym i świeżym.

 • Antybakteryjny, niwelujący rozwój bakterii  
i roztoczy kurzu

• Zdejmowany pokrowiec można zdejmować  
i prać w pralce

• 3 strefy komfortu, z opcją odwracania

NOWY
I UNIKATOWY

20 cm

2 cm pianki z pamięcią kształtu w pokrowcu

warstwa Ecocell® o niższym stopniu twardości

warstawa sprężyn Octapspring® 
ułożonych w kształt liter S

warstwa Ecocell® o wyższym stopniu twardości

Jeden materac o 8 możliwościach. Wybierz odpowiedni poziom 
twardości dzięki dwóm rodzajom pianki: o wyższym stopniu  
twardości (niebieska) i niższym stopniu twardości (pomarańczowa). 
Ułóż wartstwę sprężyn zgodnie. z preferencjami stref podpracia,  
a następnie zdecyduj jak ułożona ma być pianka z pamięcią  
kształtu wszyta w pokrowiec.

T
E
C
HNOLOGIA OCTASPRIN

G
®

NAGRADZANA

60

PREZENT

torba do pakowania 
próżniowego

o wartości 

399zł

+Patrz 
strona
30

kołdra z poduszką 
Dormeo Natura

T
E
C
HNOLOGIA OCTASPRIN

G
®

NAGRADZANA

od 1399,00zł

12 x od 146,12złRATY
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Dormeo Renew Eucalyptus
Materac 
nawierzchniowy 

 3,5 cm 6 cm

od 349,00zł

12 x od 36,85złRATY

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Zapewnia najwyższą jakość snu.

• Pianka Memory Foam idealnie  
dopasowuje się do ciała.

• Włókno TENCEL® bardzo szybko 
wchłanianadmiar wilgoci z ciała  
i natychmiast uwalnia ją do atmosfery.

TV
Produkt z

Dormeo Renew Eucalyptus 
7-strefowy materac  
nawierzchniowy

od 399,00zł

12 x od 42,13złRATY

Idealne podparcie i komfort 
na 6 cm materacu.
• Optymalne rozłożenie punktów 

nacisku ciała na materac dzięki  
7 strefom komfortu.

• Materac wykonany z pianki  
z pamięcią kształtu. 

• Naturalna termoregulacja  
dla higieny i świeżości.

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

TV
Produkt z

Dormeo Dream
Materac 
nawierzchniowy
Innowacyjny materac nawierzchniowy 
zapewniający doskonałe podparcie  
i puchową miękkość. Warstwa pianki 
Ecocell® zapewnia idealne podparcie  
w miejscach, gdzie zazwyczaj materac jest 
szczególnie obciążany. Wyjątkowo miękkie 
włókna powodują, że materac ma wręcz 
puchową miękkość i zapewnia komfort 
odpoczynku. Wypełnienie materaca stanowią 
naturalne materiały. Zdejmowany pokrowiec 
powoduje, że łatwo w utrzymać go  
w czystości.

*90 x 200 cm, możliwe inne rozmiary

Dormeo Dream
Kołdra i poduszka
Wyjątkowo lekka, przewiewna 
i miękka. Unikatowa struktura 
wypełnienia nadaje dodatkowej 
objętości i zapewnia ciepło.

Poduszka idealna do spania  
w każdej pozycji.

*140 x 200 cm, możliwe inne rozmiary

Kołdra

Prawdziwie  
błogi sen!

Dormeo Dream
Komplet pościeli
Uniwersalna, ponadczasowa 
i elegancka biel ozdobiona 
motywem nawiązującym do 
gwiezdnego pyłu. Rozświetli 
każdą sypialnię.

Poszwa na kołdrę jest zapinana 
na guzik. Poszewka na poduszkę 
zamykana na zakładkę.

*140 x 200 cm, możliwe inne rozmiary

Poduszka

50 x 70 cm 

Niezwykle miękka  
i puszysta!

do250zł
oszczędzasz

do40zł
oszczędzasz

NOWOŚĆ

od 219,00zł

od 179,00zł

od 429,00zł

od 299,00zł 169,00zł

129,00złod 139,00zł12 x od 126,59złRATY

Wyjątkowe 
połączenie 
materiałów  
dla uzyskania 
komfortowego 
wypoczynku.

Oferta limitowana! 

Oferta limitowana! 

 6 cm
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od 169,00zł od 149,00zł

Dormeo Eucalyptus
Kołdra

105922914

Wymiary: 50 x 70 cm

Dormeo Eucalyptus
Poduszka

od 129,00zł

od 109,00zł

Dormeo Aloe Vera
Poduszka 

Wymiary: 
50 x 70 cm

79,00zł 69,00zł

Idealna do spania 
we wszystkich pozycjach

Dormeo Aloe Vera
Poduszka anatomiczna 

Idealna do spania we wszystkich pozycjach

140 x 200 cm, 

200 x 200 cm

Wymiary:

140 x 200 cm, 200 x 200 cm
Wymiary:

89,00zł 79,00zł

106039109

Idealna dla osób, które śpią 
na boku lub na plecach

Dormeo Aloe Vera
Kołdra 

106039104

od 179,00zł

od 169,00zł

Dormeo Aloe Vera
Podwójna kołdra

1

2

3

1

2
3

99,00zł 89,00zł

Wspaniałe 
rozwiązanie
dla snu  

Dormeo Sleep Sensation
Zestaw kołdra i poduszka 

FAKTURA 3D

Wyjątkowo miękka i puszysta kołdra  
z poduszką Dormeo Sleep Sensation zapewni 
komfort snu przez cały rok. Jest wyjątkowo 
lekka, zapewnia świeże i suche środowisko 
snu. Jest właściwości termoregulacyjne 
sprawiają, że jest ciepła zimą i chłodna latem. 
Dwustronna poduszka zapewnia idealne 
wsparcie głowy i karku w każdej pozycji snu. 

od 199,00zł od 99,00zł
140 x 200 cm + 50 x 70 cm

200 x 200 cm + 2x 50 x 70 cm

106064772 

106064773

Zestaw (kołdra + poduszka): 

119,00zł

Dormeo Silver-Ion
Poduszka 
Anatomiczna

102568597

Wymiary:  
50 x 70 cm

TV
Produkt z

%50–

152,10zł
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Dormeo Siena
Zestaw kołdra  
i poduszka 
Kołdra i poduszka Siena zapewni Ci 
komfortowy sen. Wypełnienie  
to mikrowłókna Wellsleep®, miękkie  
i przewiewne. Ich unikalna struktura  
w formie powietrznych kieszonek 
nadaje dodatkową objętość.  
Nie dopuszcza do przegrzania się 
materiału podczas snu. 

Kołdra i poduszka:
140 x 200 cm101796471

Kołdra i 2 poduszki:
200 x 200 cm101796472

Poduszka Dormeo Siena
Zapewnia doskonałe wsparcie głowy i szyi.Odpowiednia 
dla osób śpiących w każdej pozycji: na plecach, brzuchu 
i boku. Ma możliwość regulacji wysokości i miękkości. 
Wymiar: 50 x 70 cm.

Kołdra Dormeo Siena
Oddychająca kołdra dla lepszej wygody i świeżego snu.  
Przyjemna w dotyku, lekka i puszysta. 
Wymiar: 140 x 200 lub 200 x 200 cm.

106055864

106055865

czerwony
fioletowy

Dormeo Sweethearts 
Koc 2 w 1
To świetny prezent dla ukochanej osoby i nie tylko! 
Miękkim i ciepłym kocem możesz okryć się  
lub złożyć go do postaci poduszki i wykorzystać jako 
ozdobę sofy. Kieszonka na poduszkę może służyć 
 do ogrzewania stóp. Koc można prać w pralce.

Wymiary:  
koc            140 cm x 200 cm, 
poduszka      50 cm x 50 cm

od 199,00zł

Dormeo Natura
Zestaw kołdra i poduszka

od 399,00zł
106073824

106073825

Wymiary:  kołdra              poduszka
140 x 200 cm+50 x 70 cm
200 x 200 cm+2x 50 x 70 cm

Zestaw, który odmieni Twoją sypialnię! Poszewka kołdy i poduszki 
wykonana jest z organicznej bawełny, najwyższej jakości.  
Jej beżowy kolor i pikowanie w kształcie liści podkreśla inspirację 
naturą. Pakowana w torbę próżniową pozwala na proste 
przechowywanie przed obawą o zabrudzenia, a dodatkowo 
pozwala zaoszczędzić przestrzeń w szafie  
czy szufladzie  
pod łózkiem.

99,00zł

119,00zł 139,00zł

69,00zł

Dormeo Extreme Soft 
Koc

Kolory: biały, bordowy, brązowy
Wymiary: 130 x 160 cm

Miękki i wyjątkowo ciepły koc 3 w 1:

• może służyć jako koc, narzuta na łóżko lub kołdra
• idealny na chłodne dni
• pasuje do każdego mieszkania,  

tworzy estetyczne  
i przytulne wnętrze.

299,00zł

159,00zł

• Koc, kołdra i śpiwór z jednym.
• Wyjątkowo miękki i puszysty.
• Nadaje się do prania w pralce.

Dormeo
Zapinany koc 2 w 1
Ciepły zapinany koc idealny na chłodne dni i noce. Obie 
strony wykonane są z różnych materiałów. Górna wykonana 
jest z tkaniny zachowujacej się jak delikatne futro, spód  
– z gładkiej i trwałej bawełnianej tkaniny. 

106007144

449,00zł

Dormeo 1001 Night
Koc 3 w 1

106007137

Wymiary: 140 x 200 cm

bordowy105935281

brązowy105935280

Wymiary:  
200 x 200 cm

• Miękki i przytulny.
• Dostępnych w 3 kolorach.

od140zł
oszczędzasz

PREZENT

przy zakupie dowolnego  
materaca Dormeo

o wartości 

399zł

kołdra z poduszką 
Dormeo Natura

105935282 biały
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Dormeo Blossom
Poduszka

Dormeo True Evolution
Poduszka 

Dormeo Essenso
Ręczniki106076077

Rozmiar: 30 x 50 cm
Materiał: 100% poliester
Wypelnienie: 100% włókna Wellsleep®

Wyjątkowo miękki ręcznik o wysokiej absorpcji wody. 
Wykonany z bawełny i włókien eukaliptusa  (Tencel®), 
niezbędny w każdej łazience. Teraz w trzech kolorach.

Dostępne rozmiary: 
50 x 100 cm, 70 x 140 cm

Prawdopodobnie najlepiej oddychająca poduszka 
na świecie. Zawdzięcza to technologii sprężyn 
piankowych Octaspring® True Evolution, które 
stanowią połączenie komfortu pianki memory  
i podparcia, jakie daje pianka Ecocell®. 
Rewolucyjna technologia Octaspring®  
swoją strukturą przypomina plaster  
miodu, co powoduje 8-krotnie  
większą cyrkulację powietrza  
niż tradycyjna pianka. Daje to uczucie  
przyjemnie chłodnego, osuszonego  
i bardziej higienicznego otoczenia snu.

106083067

106083068
16 cm
12 cm

89,00zł

Dormeo Blossom 
Komplet pościeli

Wymiary: 140 x 200 cm

Skład materiałów: 
70% Bawełna, 30% Tencel® 
(włókna celulozowe) 

Dormeo Stella 
Komplet pościeli
Skład materiału: 100% bawełna 

Dostępna w rozmiarze 
140 x 200 cm.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

105650507

Dormeo Silky Touch
Komplet pościeli

Wymiary: 140 x 200 cm 
Kolor: fiolet

105650511 

Wymiary: 200 x 200 cm 
Kolor: fiolet 339,00zł

329,00zł

289,00zł

169,00zł

od 25,00zł

od 169,00zł

od 159,00zł

49,00zł

Dostępne wymiary 
140 x 200 cm i 200 x 200 cm

Dormeo Twins
Komplet pościeli

Dostępne kolory

od 119,00zł

Wymiary: 200 x 200 cm

Skład materiałów: 
100% bawełna satynowa

106067140

106067147

niebieska
różowa

149,00zł

139,00zł

219,00zł

199,00zł
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Stacja parowa Rovus 
Silny strumień pary wyczyści każdą powierzchnię!
Łatwo zmienisz na:

 MOP PAROWY, który dokładnie 
 wyczyści dywany i podłogi

 RĘCZNA MYJKA CIŚNIENIOWA,  
do wszelkiego rodzaju twardego podłoża,  
wewnątrz i na zewnątrz domu

 ŻELAZKO PAROWE aby uzyskać perfekcyjnie 
wyprasowane materiał, od jedwabiu,  
przez bawełnę, po len czy wełnę. 

Zestaw zawiera: boiler, pistolet parowy i wąż, mop parowy 
i ściereczkę, ręczną myjkę parową, żelazko parowe,  
3 drążki przedłużające, miarkę.

Zapytaj o dodatkowe 
akcesoria!

2 uniwersalne ściereczki  
i zestaw 4 różnych końcówek, 
które zwiększą maksymalnie 
użyteczność stacji parowej.

AMAZING

19in1

• 19 końcówek  pozwoli wykonać każdą pracę  
i usunąć nawet najbardziej oporne zabrudzeniat

• 1500W zapewni nadzwyczajną jakość czyszczenia  
i dezynfekcji 

• Regulacja poziomu ciśnienia pary pozwala na jego 
kontrolowanie i ustawienie zgodnie z potrzebami

• Bez środków chemicznych, nie potrzebujesz nic 
więcej poza wodą

PODŁOGI • ŚCIANY • OKNA • LUSTRA • KRANY • ZLEWY  
• WANNY  PRYSZNICE • TOALETY • PŁYTKI • MEBLE  
• DYWANY • OBRUSY • ODZIEŻ • TAPICERKA SAMOCHODOWA  
• MEBLE TAPICEROWANE

Czyszczenie parowe każdej powierzchni!

19w1

1099,00zł

649,00zł

59,00zł

106064710 NOWOŚĆ

Ręczna myjka jest mała, lekka  
i bezprzewodowa. Służy do skutecznego  
i łatwego mycia okien oraz wszystkich gładkich 
powierzchni wodoodpornych. Możesz nie martwić  
się o dostęp do prądu czy długość kabla.  
Myjka wyposażona jest w gumową ściągaczkę  
i ściereczkę do czyszczenia. Elastyczna głowica  
zwiększa wygodę i skuteczność czyszczenia. Myjką  
do okien możesz czyścić  
szklane powierzchnie wyłącznie za pomocą wody,  
dzięki czemu jest przyjazna dla środowiska.

106055433

39,00zł

Myjka ręczna do okien NOWOŚĆ

699,00zł

Elektryczny mop parowy 
Para wodna dla idealnej higieny 
i czystości Twoich podłóg.
• Czyści podłogi bez użycia  

detergentów, za pomocą pary  
o temperaturze 120°C.

• Wygodny w użyciu dzięki  
obrotowej głowicy.

• Higieniczny i antybakteryjny:  
para niszczy 99% bakterii.

• Nadaje się do wszystkich  
rodzajów podłóg.

Moc: 1550 W

104572896
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Rovus
Mop ze spryskiwaczem

• Ulga dla pleców i ramion – nie wymaga 
napełniania i przenoszenia ciężkiego wiadra.

• Posiada wbudowany zbiornik na wodę  
o pojemności 350 ml.

• Ściereczki z mikrofibry wielokrotnego użytku.

105940579

105941488

29,00zł

Dokup zestaw 
dwóch dodatkowych 

nakładek 

129,00zł

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

TV
Produkt z

Mycie podłóg szybko i bez wysiłku!
Obrotowy o 360° drążek umożliwi dotarcie 
do wszystkich trudnych i zakurzonych miejsc. 
Wystarczy napełnić zbiornik wodą lub płynem, 
spryskać podłogę i myć! Spryskiwacz będzie 
zraszać właściwe miejsca, aby osiągnąć 
idealne efekty mycia. 

Oferta limitowana! 

1+1
GRATIS

199,00zł

NOWOŚĆ

79,00zł

Magic Mop
Niezbędny zestaw do sprzątania, składający 
się z mopa obrotowego i wiaderka  
z koszykiem do wyciskania. 

Końcówka mopa wykonana jest  
z mikrofibry, która dokładnie zbiera  
wszelkie zanieczyszczenia. Nowoczesny 
system odsączania wody pozwala  
właściwie wycisnąć  mopa.

100255545

NOWOŚĆ

Mop ze spryskiwaczem  
i akcesoriami  

Wszystko, czego 
potrzebujesz, 

zawsze pod ręką!

Mycie i czyszczenie 
podłóg

Mycie okien

Zamiatanie

CLICK 
SYSTEM

Szybka i prosta 
wymiana końcówek

Kompleksowe rozwiązanie do sprzątania  
całego domu
Perfekcyjny porządek w całym domu! Doskonały 
do paneli i podłóg drewnianych,  gresu, linoleum, 
powierzchni marmurowych i wielu innych!
Dzięki spryskiwaczowi  zwilżysz podłogę wodą  
lub płynem do mycia dokładnie tam,  
gdzie tego potrzebujesz!

106055113 

PRODUKT DOSTĘPNY OD 23 KWIETNIA 2017
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Prasuje, wygładza, dezynfekuje lepiej  
i szybciej niż żelazko! Nadaje się do użycia  
na większości tkanin, począwszy od odzieży 
po zasłony i tapicerki. Wystarczy wlać wodę 
aby  prasować i dezynfekować parą bez 
żadnego wysiłku. Urządzenie jest nie tylko 
bardzo wygodne w użyciu, ale także przyjazne 
dla środowiska. Nie musisz się już martwić  
o uczulenia lub podrażnienia skóry – możesz 
zadbać o dom i rodzinę w zdrowy sposób.

106053887

Przenośny generator pary

• przenośne urządzenie do prasowania, 
wygładzania i dezynfekowania  
wszystkich tkanin 

• usuwa nieprzyjemne zapachy, zwalcza 
roztocza i bakterie

• zawsze świeże i przyjemne ubrania,  
zasłony, obrusy i pościel

• prosta obsługa

129,00zł

106066643

Wyjątkowo lekka i kompaktowa 
suszarka, idealna do niewielkich 
pomieszczeń. Łatwo ją złożyć 
i przenieść. Dwupoziomowa, 
zapewnia miejsce na 20 sztuk 
odzieży. Dzięki elektrycznej 
suszarce Rovus nie musisz 
martwić się o moknące na dworze 
ubrania lub wysokie rachunki 
za używanie suszarki bębnowej. 
Wystarczy wybrać jeden z dwóch 
stopni – 2 lub 4 godzinny i cieszyć 
się suchym i świeżym praniem. 
Dodatkowo poza wysuszeniem 
ubrań, suszarka ogrzeje 
pomieszczenie, w którym się 
znajduje.

Elektryczna suszarka 
do ubrań

149,00zł

106049037

Ogrzewacz powietrza to ceramiczneurządzenie niewielkich 
rozmiarów,które niemal natychmiast ogrzejewychłodzone 
pomieszczenie. Wystarczypodłączyć go do gniazdka w ścianie. 
W ten sposób oszczędzasz miejsce, a chłodny, nieprzyjemny 
pokój zmieni się w przyjemnie ciepły i przytulny zakątek. Ogrzewa 
pomieszczenia o powierzchni do 23 m2. Regulowany termostat 
umożliwia kontrolowanie temperatury, a dwustopniowy wentylator 
rozprowadzi ciepłe powietrze. Niezbędny w pomieszczeniach  
z nieszczelnymi oknami lub drzwiami, w nieogrzewanych 
łazienkach czy garażach. Cicha praca urządzenia nie będzie 
przeszkadzać w pracy, nauce czy odpoczynku. Zabierz go  
ze sobą w podróż lub do przyczepy kempingowej.

Kompaktowy ogrzewacz powietrza

• Bezprzewodowy – podłączanie bezpośrednio  
do gniazdka elektrycznego.

• Regulowany termostat od 15°C do 32°C.
• Timer programowany na 12 godzin.
• Cyfrowy wyświetlacz LED.
• Ustawienie obrotów wentylatora
• Oszczędność przestrzeni.
• Cicha praca.
• Ceramiczny element grzewczy.
• Zawsze chłodna obudowa.
• Automatyczne wyłączanie urządzenia.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zapytaj konsultanta 
o pokrowiec na suszarkę

529,00zł 419,00zł

109,00zł

69,00zł

Oferta limitowana! 

W zestawie znajdują się 
wymienne nakładki
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399,00zł

106064289

Wielofunkcyjne, profesjonalne narzędzie do codziennych, 
różnorodnych prac na zewnątrz i wewnątrz.  
Idealnie nadaje się do cięcia, wiercenia,  
szlifowania i ścierania różnorodnych powierzchni, 
dodatkowo wyposażone jest w funkcję udarową.  
Bez problemy zmienisz końcówki, ich wymiana  
jest szybka i prosta. Ponadto zapomnij o rozwiniętych  
na podłodze przewodach elektrycznych! Rocket Fix jest 
bezprzewodowe i wygodne w użyciu.

Bezprzewodowe narzędzie 
wielofunkcyjne

Nowy, innowacyjny wąż ogrodowy  
z unikalną konstrukcją. Pokryty  
jest mocną i trwałą tkaniną  
nylonową o wyjątkowym  
splocie.

• W trakcie przepływu  
wody wąż rozciąga się  
nawet do 15 metrów.

• Po zakończeni pracy  
wąż powraca  
do wyjściowej długości,  
pozwala to wygodnie  
go przechowywać.

Xhose
Wąż ogrodowy

Wymiary po rozciągnięciu: 22,5 m

Zapytaj 
konsultanta 
o uchwyt  
do węża 
ogrodowego
100932936

OFERTA LIMITOWANA

99,50zł

199,00zł

%50–
100726706

185,00zł

Maglite Flashlight
Latarka MagLite

100656030

Wymiary: 25 cm
Rodzaj lampy: Krypton,  
36 godzin żywotności
Strumień świetlny: 19 lumenów
Czas działania: 10 godzin

Latarka zasilana 2 bateriami z żarówką kryptonową. 
Odpornoa na wstrząsy, warunki atmosferyczne oraz 
zanurzenie w wodzie. Posiada 3 trybów: włączony, 
wyłączony, światło przerywane. Skupienie wiązki 
światła reguluowane jest obrotem głowicy.  
Zapasowa żarówka umieszczona w tylnej zakrętce. 
Bateria nie załączona w zestawie

99,00zł

• Skuteczny na powierzchni ok. 230 m².
• Nie zawiera substancji toksycznych.
• Emituje sygnał drażniący układ  

nerwowy insektów, skutecznie  
trzymając je z daleka od Twojego domu.

• Zestaw składa się z 2 sztuk.

Pest Repeller
Odstraszacz insektów i gryzoni

Moc: poniżej 10 W

Owady i gryzonie z daleka od Twojego domu.
Odstraszacz owadów i gryzoni to rewolucyjny  
i innowacyjny sposób radzenia sobie z nieproszonymi 
gośćmi. Jest łatwy w użyciu i bezpieczny  
dla mieszkańców i zwierząt domowych.

105932872

TV
Produkt z

DRUGI
ZESTAW 50%

TANIEJ

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Bit 360
Śrubokręt 6 w 1

105891076

Śrubokręt, który powinien być  
w każdym domu!
• Rewolucyjny śrubokręt  

z 6 wymiennymi końcówkami.
• Nowatorski system wymiany końcówek 

dzięki komorze obrotowej 360°.
• Wszystkie końcówki zawsze pod ręką.

99,00zł

WYSUŃ               OBRÓĆ              NACIŚNIJ

Prezent
6 dodatkowych 
końcówek o wartości 
29 zł

W zestawie:
• 1 x śrubokręt 6 w 1
• 6 wymiennych końcówek

Uniwersalny uchwyt  
do wysiadania  
z samochodu 
Przenośny i uniwersalny  
uchwyt  to idealne  
akcesorium  dla osób  
starszych lub  
z ograniczoną  
mobilnością.  
Służy jako wsparcie przy wysiadaniu i wsiadaniu  
do samochodu. Nie wymaga instalacji czy trudnego 
montażu. Wystarczy go łatwo i szybko zamocować 
w zatrzasku drzwi samochodowych. Jest niewielkich 
rozmiarów, bez problemu  zmieści się w schowku 
samochodowym czy nawet niewielkiej, damskiej torebce.

• Posiada wygodny  
uchwyt antypoślizgowy

• Wbudowana lampka  
usprawnia użytkowanie  
nawet nocą

• Wytrzymuje  
obciążenie  
do 150 kg

Car Cane
Uniwersalny uchwyt do 
wysiadania z samochodu

99,00zł

Paint Plus 
Pistolet 
do malowania 
Natryskowego
Pistolet Paint Plus 
umożliwi pomalowanie 
każdej powierzchni, 
pokrywając ją cienką, 
równą warstwą farby, bez 
smug i zacieków. Szybko 
i przyjemnie odnowisz 
domek letniskowy, ławkę 
czy też inne przedmioty 
wymagające renowacji.

106074114

129,00zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zestaw 26 elementów

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

105919744
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479,00zł

104146841

Jedna piła - wiele zastosowań
DualSaw wykorzystuje technologię podwójnego 
ostrza, co pozwala na cięcie różnych materiałów 
za pomoca jednej piły. Zwykle musisz używać do 
tego kilku różnych ostrzy. Ale z piłą DualSaw  
nie będzie już to konieczne! Oszczędzisz 
przestrzeń i pieniądze. Dual Saw nadaje sie 
zarówno do pracy w warsztacie, jak i w domu.
Piła jest również niezwykle precyzyjna,  
co pozwala oszczędzić czas, który jest zazwyczaj 
potrzebny do dopracowywania szczegółów.  
A to dzięki technologii Dual Teeth - 1 ząb tnie,  
a drugi poleruje. Twoje cięcia będa zawsze  
czyste i gładkie

Dual Saw
Piła Dual Saw

• 3 pozycje kątowe ostrzy.
• Do cięć prostych i po łuku.
• Dla praworęcznych i leworęcznych.
• Wygodna skrzynka dla wygodnego przechowywania.
• Nadaje się do cięcia nawet najtwardszych materiałów.

Wonder Saw
Wielofunkcyjna piła ręczna
Mocna i wygodna piła do cięcia każdego materiału.
Wielofunkcyjna piła z 10 wymiennymi ostrzami, zdziała 
cuda w Twoim domu! To niewielkie urządzenie sprawdzi 
się w dużym zakresie prac domowych.

105950560

W zestawie:
• 1 x rama pilarki
• 7 x ostrza tnące
• 1 x piłka do cięcia szkła
• 1 x ostrzałka do piłek
• 1 x ostrze ząbkowane
• 1 x skrzynka 149,00zł

Ze szczoteczką do oczyszczania twarzyWellneo Facial Brush  
Twoja cera będzie świeża i promienna każdego dnia!  
Codzienneczyszczenie twarzy szczoteczką to nowe
podejście do zagadnienia pielęgnacji
twarzy. Delikatny masaż w połączeniu
ze skutecznym oczyszczaniem sprawia,
że bez wysiłku i zbędnych wydatków  
możeszcieszyć się czystą i promienną  
cerą naco dzień. Peelingująca szczotka  
Wellneo Facial Brush nadaje się do każdego  
rodzaju cery o powiększonych porach. 
Szczotka poprawia krążenie krwi, stymulując  
regenerację płytkichzmarszczek. Wibracje głowicy  
poprawią ogólny stan skóry oraz ujędrnią mięśnie  
twarzy. Skutecznie zredukują obrzęki,  
podkrążoną i zwiotczałą skórę  
wokół oczu, a także nadadzą  
twarzy piękny kontur.

Wellneo Facial Brush 
Elektryczna szczoteczka  
do oczyszczania twarzy

• lepsza przyswajalność produktów  
do pielęgnacji skóry

• może być używana pod prysznicem
• kompaktowa i lekka
• działa na baterie

106074587

69,00zł

Szybka i efektywna ulga w katarze siennym 
oraz objawach spowodowanych alergią na 
pyłki drzew, roztocza kurzu i sierść.
Zapomnij o drażniących objawach spowodowanych 
przez histaminę, którą nasz organizm uwalnia po 
kontakcie z alergenem. Testowana klinicznie terapia 
światłem czerwonym ma korzystny wynik w walce  
z uwalnianiem histaminy, w konsekwencji czego 
zmniejsza objawy towarzyszące alergii.  

Wystarczy, że naciśniesz przycisk  
i odprężysz się! Wystarczą 3 minuty  
dziennie, aby zauważysz pozytywne  
zmiany. Ponadto może być   
stosowany również u dzieci.

• Swędzenie nosa i gardła.
• Kichanie i kaszel.
• Łzawiące oczy.

Nigdy więcej 
objawów alergii!

Wyrób
medyczny

Działanie 
udowodnione 

klinicznie

129,00zł

Allergy Reliever
Aparat led  
łagadzący alergie

106065729

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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1. Informacje o dostawcy
Wydawca: Studio Moderna Polska Sp. z o. o,  
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9;  
NIP: 782-22-83-192; REGON: 634530046; wpis do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000181026 przez Sąd Rejonowy  
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy.  
Kapitał zakładowy:  3 208 000,00 zł

2. Sposoby płatności
Płatność za zakupiony towar dokonywać można:
– gotówką przy odbiorze,
– za pomocą systemu PayU,
– kartą płatniczą oraz kartą kredytową,
– w systemie sprzedaży ratalnej.  
Szczegółowe informacje u konsultantów.

3. Dostawa produktów
– Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL 
Express w ciągu 24h od momentu skompletowania zamówienia. 
– Do wartości zamówienia dodawany jest koszt przesyłki, który uzależniony 
jest od wagi i wartości zakupionego produktu. Koszt podawany jest przez 
konsultanta po przyjęciu zamówienia.
– Do każdego zamówienia dołączane jest potwierdzenie zawarcia umowy na 
odległość, zawierajace oświadczenie gwarancyjne oraz formularz reklamacyjny. 

4. Oferta
– Katalog ma charakter wyłącznie informacyjny  
i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Oferty 
mogą ulec zmianie. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie. 
Oferta ważna od 1.03.2017 do 30.04.2017 lub do wyczerpania zapasów.
– Wszystkie ceny podane w katalogu zawierają podatek VAT.
– Warunki zakupu dostępne na www.topshop.pl, www.klub-5.pl.
– Na wybrane produkty można nabyć przedłużoną gwarancję. Szczegółowe 
informacje u konsultantów. 

5. Dane osobowe
Po złożeniu zamówienia Państwa adres zostanie wprowadzony do bazy 
danych stałych Klientów. Studio Moderna gwarantuje przestrzeganie 
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997.
6. Zwrot lub wymiana towaru

– Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn w terminie 
14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. 
– Klient zobowiązany jest poinformować dystrybutora o odstąpieniu  
lub wymianie poprzez przesłanie przesyłką rejestrowaną pisemnego 
oświadczenia wraz ze zwracanym produktem. 
– Klient powinien odesłać produkt w stanie nienaruszonym, chyba że było to 
konieczne do sprawdzenia jakości lub ustalenia, czy Klient otrzymał produkt  
o właściwych parametrach lub rozmiarze.
– Odstąpienie lub wymiana będzie uważana za bezskuteczną jeżeli 
zwracany produkt nosi ślady użytkowania, tak samo jeżeli produkt nie został 
odpowiednio zapakowany, co doprowadziło do uszkodzenia produktu  
w czasie jego transportu. 
– Zwrot pieniędzy za produkt nastąpi po prawidłowym dokonaniu zwrotu 
towaru przez Klienta.

7. Reklamacje
– Pisemne reklamacje dotyczące niezgodności zawartości przesyłki z umową, 
zawierające opis przyczyn reklamacji należy kierować na adres wskazany poniżej 
wraz z kopią potwierdzenia zamówienia lub fakturą, jeżeli była wystawiona 
oraz reklamowanym produktem zapakowanym w sposób chroniący go przed 
uszkodzeniami w trakcie transportu. 
– Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni  
od daty dostarczenia produktu do dostawcy.

Adres do zwrotów i reklamacji:
Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
Dział Obsługi Klienta
Ul. Roździeńskiego 12,  
41-306 Dąbrowa Górnicza
tel.: 22- 512 54 00
e-mail: reklamacje@topshop.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

Warunki zakupu

299,00zł 249,00zł

105853595

Odprężający masaż w domowych warunkach!
Skuteczna metoda na złagodzenie stresu i 
zrelaksowanie sztywnych mięśni oraz dyskomfortu 
pleców i całego ciała.

Wellneo 2 in 1 Shiatsu
Poduszka i Mata
do masażu Shiatsu

105853596

• Mata zmienia zwykłe krzesło w fotel masujący. 
• Masuje od części lędźwiowej aż po kark. 
• Można umieścić w samochodzie na fotelu 

pasażera. 
• Poduszka przynosi ulgę w bólach karku i pleców, 

wystarczy założyć ją na oparcie krzesła. 

599,00zł

449,00zł
150zł

oszczędzasz

50zł
oszczędzasz

Prostowanie włosów przy użyciu szczotki!
• Proste, gładkie i błyszczące włosy  

w kilka minut.
• Szczotka pasuje do każdego typu  

oraz każdej długości włosów.
• Automatyczne wyłączenie  

po 60 minutach.
• Idealna w podróży.

Simply Straight Deluxe
Elektryczna szczotka  
prostująca włosy 

Gumy, które możesz zamocować do  
urządzenia GymBit Wonder Core, zoptymalizują  
Twój trening i zwiększą możliwości wykonywania 
ćwiczeń. Można wykonywać trening kardio  
i trening górnych partii mięśni jednocześnie.

• Wzmacniają i kształtują  
mięśnie pleców,  
bicepsy i tricepsy.

• Idealne do ćwiczeń  
rehabilitacyjnych  
po przebytych urazach.

• Proste w użyciu.

49,00zł

105976135Gymbit
Gumy do ćwiczeń

Technologia elektrostymulacji  
jest wykorzystywana  
w medycynie sportowej  
i rehabilitacji od dawna. W fitnessie  
używana jest jako uzupełnienie  
konwencjonalnych treningów oraz aby  
zwiększyć efektywność ćwiczeń mięśni. 
6ABS Shaper stymuluje mięśnie brzucha  
poprzez tonizowanie, ujędrnianie,  
kształtowanie i wzmacnianie. Występuje  
w formie plastra, który umieszcza się na brzuchu. 
Jest przenośny i bezprzewodowy.  
Można go nosić pod ubraniem,  
wykonując wszelkie czynności jak  
praca, spacer, czytanie czy odpoczynek. 

Gymbit 6Abs Shaper
Elektrostymulator mięśni brzucha

129,00zł

99,00zł

106049433 

106049428

Gymbit Bodyshaper
Miejscowy elektrostymulator mięśni

Przed Po
199,00zł

NOWOŚĆ
106014934

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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Już ponad 

1.200.000 

Klubowiczów 

 Bezpłatna dostawa dla zamówień powyżej 400 zł

 Bezpłatna infolinia 800 803 805

 Priorytetowa obsługa Klienta

 60 dni na zwrot towaru

 Pakiet zniżek członkowskich

 Atrakcyjne promocje i oferty specjalne 

 Kupony rabatowe nawet do 80 zł. 

Szukaj  
specjalnych  

ofert  
dla Ciebie

Dołącz do Klubu 
lub przedłuż 
swoje członkostwo! 
Korzystaj ze swoich przywilejów 
od zaraz. 20%PREZENT

20%20%
OSZCZĘDZASZ

Warszawa  Top Shop
Al. Komisji Edukacji Narodowej 20a 
(przy stacji metra Kabaty)
pon.-pt. 10.00-20.00  
sob.-nd. 10.00-17.00
tel. 22 258 05 07 
e-mail: ken@topshop.pl

Katowice  Top Shop
Centrum Handlowe 3 Stawy 
ul. Pułaskiego 60 
(na wprost wejścia do supermarketu)
pon.-sob. 9.00-21.00 
nd. 9.00-20.00
tel. 32 209 73 76 
e-mail: 3stawy@topshop.pl

Łódź  Top Shop
Centrum Handlowe Manufaktura
ul. Drewnowska 58  
(na parterze przy poczcie)
pon.-sob. 10.00-22.00  
nd. 10.00-21.00
tel. 42 633 32 19 
e-mail: manufaktura@topshop.pl

Warszawa  Top Shop
Galeria Handlowa pod Rondem 
40-latka
Przejście podziemne pod skrzyżowaniem Al. 
Jerozolimskich  
i Jan Pawła II lokal nr 20
pon.-pt. 9.00-19.00  
sob.    10.00-14.00 niedz. nieczynne
tel. 22 630 28 90 
e-mail: rondo40latka@topshop.pl

Sosnowiec  Top Shop
Centrum Handlowe Plejada 
ul. Staszica 8B 
pon.-sob. 9.00-21.00 
nd. 10.00-20.00
tel. 32 290 16 65
e-mail: plejada@topshop.pl

Wrocław  Top Shop
Arkady Wrocławskie 
ul. Powstańców Śląskich 2-4 (poziom -1) 
pon.-sob. 9.00-21.00 
nd. 10.00-20.00
tel. 71 390 45 74 
e-mail: arkady@topshop.pl



Czekamy na Ciebie w naszych sklepach

Gliwice   Top Shop
Centrum Handlowe Forum 
ul. Lipowa 1 lokal 074  
(na wprost Superfarm)
pon.-sob. 9.00-21.00
nd. 10.00-20.00
tel. 32 335 74 06
e-mail: forum@topshop.pl

Bytom   Top Shop
Centrum Handlowe Agora 
Plac Kościuszki 1 lokal 1.26  
(przy ściance wspinaczkowej) 
pon.-sob. 9.00-21.00
nd. 10.00-20.00
tel. 32 396 25 32
e-mail: agora@topshop.pl

Kraków  Top Shop
Centrum Handlowe Czyżyny 
ul. Medweckiego 2
pon.-sob. 9.00-21.00
nd. 10.00-20.00
tel  12 294 96 21
e-mail:krakow.czyzyny@topshop.pl

 

  

NOWY!




Warszawa  Top Shop
Centrum Handlowe Wola Park
ul. Górczewska 124
pon.-sob. 10.00-21.00  
niedz. 10.00-20.00

tel. 22 533 42 40 
e-mail: warszawa.wolapark@topshop.pl

Łódź  Top Shop
Centrum Handlowe Pasaż Łódzki 
Al. Jana Pawła II 30 
pon.-sob. 9.00-21.00 
nd. 10.00-19.00
tel. 42 572 59 80
e-mail: lodz.pasaz@topshop.pl

Katowice  Top Shop
Dom Handlowy Supersam 
ul. Skargi 6
pon.-sob. 9.00-21.00 
nd. 10.00-20.00
e-mail: katowice.supersam@topshop.pl 

NOWY! OTWARCIE W MARCU!

WARSZAWA

ŁÓDŹ

WROCŁAW

KATOWICE
SOSNOWIEC

BYTOM
GLIWICE

KRAKÓW

W zestawie znajdują się 
wymienne nakładki

Dla  nowych
klubowiczów!

www.klub-5.pl 4522 512 53 59

Kupuj więcej i zyskaj więcej! 

129,00zł

20%dla Klubowicza
PREZENT*

Szczegółowe informacje  
dotyczące przywilejów  
Klubowicza 
zamieszczone 
są w regulaminie na 
stronie internetowej  
topshop.pl, klub-5.pl

Prasuje, wygładza, dezynfekuje lepiej i szybciej niż żelazko! Nadaje 
się do użycia na większości tkanin, począwszy od odzieży po 
zasłony i tapicerki. Wystarczy wlać wodę aby  prasować  
i dezynfekować parą bez żadnego wysiłku. Urządzenie jest nie tylko 
bardzo wygodne w użyciu, ale także przyjazne dla środowiska.  
Nie musisz się już martwić o uczulenia lub podrażnienia skóry  
– możesz zadbać o dom i rodzinę w zdrowy sposób.

Przenośny generator pary 106053887
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Shark
Odkryj coś nowego!

3 proste sposoby zakupów

www.topshop.pl
odwiedź naszą stronę internetową:

Sklepy
odwiedź

(adresy str. 44)
22 512 53 59
dzwoń pod numer

Więcej na str. 37tylko   149 zł

l bezprzewodowy, podłączany bezpośrednio do gniazdka elektrycznego
l regulowany termostat od 15°C do 32°C

KompaKtowy ogrzewacz
powietrza

Podłącz do kontaktu

SIlny 
podmuch 
ciepłego 
poWIETRZA


