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100% Gwarancja
Jeśli nie jesteś zadowolony, możesz odesłać  
zamówione towary w ciągu 14 dni i otrzymać  
zwrot pieniędzy. 

Dział Obsługi Klienta  
Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji?   
Chcesz sprawdzić status swojego zamówienia, zgłosić 
reklamację lub zwrócić towar?

Zadzwoń 22 512 54 00
Poniedziałek – piątek w godz. 800-1600

Kupuj na wiele sposobów
www.topshop.pl, www.klub-5.pl

22 512 54 37 

Odwiedź nasze sklepy  
Lista adresów na str. 46

Spis treści

Zdrowie, Uroda i Sport

str. 20-39

Dołącz do nas 
TopShop
l Promocyjne oferty
l Pomysły na piękny dom
l Konkursy, przepisy, filmy

                                                                        
Marta Małyska
Print Manager

str. 4-19

str. 44-45

Dom i Wnętrze

Kuchnia

Wybrane produkty można  
nabyć na raty oraz  
z przedłużoną gwarancją.

RATY PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Szanowni Państwo,

2

str. 40-43 wysoka patelnia 
ceramiczna
Delimano Delicia

ø 16 cm
więcej na str. 10-11

kołdra Dormeo Eucalyptus 
i poduszka anatomiczna 
Dormeo Renew EucalyptusWyprzedaż

Przy każdym zamówieniu powyżej 399 zł, 
przysługuje jeden prezent. 
Prezent nie podlega wymianie na gotówkę.

Zrób zakupy 
i odbierz 
PREZENT!

Rovus 
Suszarka podróżna

Przy zakupie powyżej 399 zł, 
otrzymujesz suszarkę 
podróżną Rovus. 

Kup 2 dowolne produkty z linii 
Delimano Ceramica Delicia  
i odbierz w prezencie Wysoką 
patelnię ceramiczną Delimano 
Ceramica Delicia o średnicy 16 cm. 
Prezent o wartości 69 zł.

Kup dowolny materac nawierzchniowy  
z linii Dormeo Renew Eucalyptus  
i odbierz w prezencie kołdrę  
Dormeo Eucalyptus oraz poduszkę 
anatomiczną Dormeo Renew 
Eucalyptus. Prezent o wartości 308 zł.

Dodatkowe prezenty do Twojego zamówienia!

To dla mnie przyjemność móc powitać Państwa
w Nowym Roku 2017. Kolejny wspólny rok przed
nami. Korzystając ze sposobności życzę Państwu  
pomyślności, zdrowia oraz spełnienia wszystkich  
planów, pomysłów i marzeń.
Ponadto chciałabym pomóc w realizacji tegorocznych postanowień, 
szczególnie tych o zdrowym odżywianiu, komfortowym śnie oraz 
aktywnym trybie życia.
Idealnym kompanem w zdrowym odżywianiu jest nasz Bestseller 
NutriBullet. To unikatowy ekstraktor składników odżywczych,  
z którym wprowadzenie do diety większej ilości warzyw i owoców  
jest wyjątkowo proste i przyjemne. Dodatkowo przy zakupie  
NutriBullet w kolorach świątecznych podarujemy Państwu 100 zł 
rabatu i darmową dostawę.
Warto zwrócić uwagę na nową ofertę materaca nawierzchniowego 
Renew Eucaliptus. Do każdej zakupionej sztuki dołączam kołdrę  
i poduszkę anatmiczną w PREZENCIE. Ponadto specjalnie 
dla Państwa przygotowałam zestaw urządzeń Gymbit. Pozwolą 
one zachować aktywny tryb bez wychodzenia z domu. Dzięki nim 
przygotujecie swoją formę na nadejście wiosny, a przyjdzie ona  
z pewnością szybciej, niż się tego spodziewamy.
Aby umilić długie, zimowe wieczory mam dla Państwa prezent. 
Do każdego zakupu powyżej 399 zł otrzymacie Państwo suszarkę 
podróżną Rovus. 
Zapraszam do Top Shop i życzę udanych zakupów.

%50–

więcej na str. 20-21
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25 000
OBROTÓW NA MINUTĘ

900 W

– 9 ELEMENTÓW –
w zestawie

20 000
OBROTÓW NA MINUTĘ

600 W

– 5 ELEMENTÓW –
w zestawie

– 10 ELEMENTÓW –
w zestawie

30 000
OBROTÓW NA MINUTĘ

1700 W

999,00zł 899,00zł12 x 42,13złRATY 12 x 94,92złRATY12 x 57,96złRATY

Mieszanka Superfood
Opakowanie zawiera 30 porcji.

89,00zł

Dodatkowy zestaw 
akcesoriów dla każdego 
posiadacza NutriBullet*. 

5 elementowy  
zestaw zawiera:
• 2 pokrywki  

bidonowe, 
• 2 kubki,
• 1 ostrze  

ekstrakcyjne.

Zestaw akcesoriów 
do NutriBulletMieszanka 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.

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

Dodatkowa funkcja 
– 7 minutowy cykl 
podgrzewania zup  
i foundue!

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.

100zł
oszczędzasz

PrezentKsiążka  
„101 Przepisów  
na zdrowe  
i szczęśliwe dni”  
w PREZENCIE.

549,00zł 529,00zł

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

* z wyjątkiem NutriBullet Rx

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

WYBIERZ NAJLEPSZY   NUTRIBULLET DLA SIEBIE!
PO

NAD 25 MILIONÓW

SPRZEDANYCH SZTU
K

ŚWIATOWY
BESTSELLER

    Darmowa
DOSTAWA

    Darmowa
DOSTAWA

    Darmowa
DOSTAWA

399,00zł499,00zł

100zł
oszczędzasz
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Maria Ożga jest restauratorką  
i finalistką drugiej edycji MasterChef.
Tradycyjne gotowanie jeszcze  
nigdy nie było tak proste.

Gotuj z Marią Ożgą

CIASTO DROŻDŻOWE
Składniki:
l 500g mąki
l szczypta soli
l 5 łyżek cukru
l 1 szklanka mleka
l 42g drożdży 
l ¾ kostki miękkiego masła 
l 2 jajka

Przygotowanie:
Podgrzewamy mleko i rozpuszczamy 
w nim drożdże. Wsypujemy mąkę do 
miski i wlewamy mleko z rozpuszczonymi 
drożdżami. Dodajemy masło i jajka, 
wyrabiamy ciasto. Odstawiamy je  
w ciepłe miejsce na 30 minut, żeby 
wyrosło. Pieczemy w temperaturze  
200 stopni przez 25 minut.

•	Gotowanie	bez	tłuszczu	i	oleju.

•	Trwałe	i	odporne	na	wysokie	temperatury	
i	zarysowania.

•	Naczynia	wykonane	z	nietoksycznych	
materiałów.

•	Nieprzywierająca	powłoka.

•	Można	myć	w	zmywarce.

•	Do	użytku	na	wszystkich	rodzajach	
kuchenek,	a	także	w	piekarnikach.

Połączenie znakomitych właściwości emalii  
na zewnątrz z wewnętrzną powłoką z kamienia.

Delimano Stone Legend
Brytfanna do pieczenia

Oferta limitowana! 

Poznaj produkty z linii Delimano Stone Legend

105950568 105950567ø 24 cm

Delimano  
Stone Legend
Patelnia

89,00zł 69,00zł 129,00zł 89,00zł

Średnica: ø 28 cm

Oferta specjalna! 
Kup dużą patelnię Delimano Stone 
Legend, a małą patelnę Delimano 
Stone Legend o wartości 89 zł 
otrzymasz w PREZENCIE.

99,00zł

129,00zł

30zł
oszczędzasz

Patelnie Delimano Stone Legend 
wykonane są z wysokiej jakości 
nietoksycznych materiałów.  
Są trwałe i odporne na 
zarysowania oraz wysokie 
temperatury. Ich nieprzywierająca 
powłoka sprawia, że smażenie 
to czysta przyjemność. 
Można je myć w zmywarce.

106017595

129,00zł199,00zł

W zestawie:

WYPRODUKOWANO  
W HISZPANII

106040027
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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

749,00zł 499,00zł 699,00zł 449,00zł 649,00zł 399,00zł

250zł
oszczędzasz

TV
Produkt z

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Delimano Stone Legend
Garnek kamienny 

105950566

Średnica: ø 28 cm  

40zł
oszczędzasz

TV
Produkt z

W PREZENCIE 
mini książeczka   
z przepisami Prezent

Delimano Stone Legend
Szklana pokrywka

Delimano Stone Legend
Pokrywka do brytfanny

Średnica: ø 28 cm  

Poznaj produkty z linii Delimano Stone Legend
NOWOŚĆ

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

89,00zł129,00zł

69,00zł 59,00zł

59,00zł 49,00zł

106047713

106041148

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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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

Kup 2 dowolne produkty i odbierz prezent.
Oferta specjalna dotyczy zakupu dwóch dowolnych produktów z linii Delimano
Ceramica Delicia, poza pokrywkami. Skorzystaj z oferty i odbierz w prezencie 

wysoką patelnię ceramiczną Delimano Ceramica Delicia o średnicy 16 cm.  
Prezent o wartości 69 zł.

149,00zł

139,00zł

WYPRODUKOWANO  
WE WŁOSZECH
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105953415Delimano Flavorchef
Robot kuchenny
Jeden robot kuchenny do wielu zadań.
Pełni funkcję kilku urządzeń w jednym. 
Zastępuje mikser, młynek, tarkę, blender,  
a nawet urządzenie  
do próżniowego pakowania  
żywności.

• Sieka, uciera, kruszy, mieli,  
kroi, blenduje,miksuje,  
a nawet wyrabia ciasto.

• Prosty w obsłudze:  
1 przycisk.

• Posiada 2 prędkości  
i funkcję  
pulsacyjną.

105998536Delimano Flavorchef
Woreczki do pakowania  
próżniowego

89,00zł

• Pakowanie próżniowe utrzymuje świeżość 
żywności do 5 razy dłużej i zapobiega 
marnowaniu niezużytego jedzenia.

• Wielokrotnego użytku.
• W zestawie  

8 woreczków.

Moc: 300 W 12 x 63,24złRATY 599,00zł

899,00zł

PRZYGOTOWANIE:
Na pojemnik główny załóż czerwoną podstawę 
wielofunkcyjną, wałek napędowy i ostrze do siekania.  
Włóż czosnek, ciecierzycę, tahinę, suszone pomidory, 
kumin, sól i szalotkę. Ustaw urządzenie na prędkość  
2 i miksuj dolewając  
oliwę z oliwek,  
aż wszystkie składniki  
połączą się. Idealnie  
pasuje do świeżych  
warzyw pokrojonych 
w słupki lub jako  
dodatek do kanapek.

SKŁADNIKI:
•  450g ciecierzycy z puszki
•  1 łyżka stołowa tahiny (pasta sezamowa)
•  4 obrane ząbki czosnku
•  1 łyżka stołowa  suszonych pomidorów  

w zalewie z oliwy z oliwek
•  ½ łyżeczki mielonego kuminu
•  Skórka starta i sok z 2 cytryn, ok. 60ml
•  1 obrana i posiekana szalotka
•  ½ szklanki oliwy z oliwek 
•  1 łyżeczka soli

KLASYCZNY HUMMUS
Czas przygotowania: 5 minut
Ilość porcji: 1 ½ szklanki (350g)

W zestawie:
• Podstawa wielofunkcyjna 
• Wałek napędowy (czarny) 
• Ostrze do siekania 
• Pojemnik główny 300zł

oszczędzasz

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Delimano Utile
Blender ręczny 
 

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, plastik Moc: 600 W

Końcówka 
do ubijania

Głowica
rozdrabniająca

Pojemnik i ostrze 
do siekania 99,00zł

198,00zł

TV
Produkt z

%50–

102481297
Oferta limitowana! 
Ostanie sztuki TANIEJ 50%

Delimano Utile
Maszynka do mielenia mięsa

106028975

Maksymalna moc: 1800 W
Obroty: 14 000/min

299,00zł

279,00zł

Wielofunkcyjny zestaw z blenderem ręcznym jest 
niezbędny w kuchni. Pomoże przygotować każdy 
posiłek. Dzięki odłączanym końcówkom łatwo  
utrzymać go w czystości oraz schować w szafce. 

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.

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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Elastyczny 
kran

1. Analogowy

Gorąca woda 
w kilka sekund.  

Zawsze.

Przepływowe podgrzewacze 
wody
Nieograniczony dostęp do gorącej wody
Zapominasz wyłączyć boiler? Tracisz czas i pieniądze,  
a wciąż nie masz gorącej wody? Masz problem  
z domyciem zatłuszczonych naczyń w zimnej wodzie?

Proponujemy fantastyczne rozwiązanie Twoich problemów! 
Gorąca woda wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz – w kuchni, 
w piwnicy, w garażu, na działce, w kamperze czy domku 
letniskowym!

• Nie potrzebujesz dodatkowego bojlera.

• 2 w 1: stylowy kran i podgrzewacz wody.

• W kilka sekund podgrzewa wodę aż do 60’C.

• Oszczędzasz wodę, czas i pieniądze!.

Woda ogrzewana jest od razu w podgrzewaczu, nie marnujesz 
zbędnych jej ilości. Szybki i prosty montaż podgrzewacza 
pozwala umieścić go tam, gdzie jest akurat potrzebny.

Zainstaluj podgrzewacz  
na zlewie, podłącz i gotowe!

Analogowy podgrzewacz montowany 
na zlewie.

Cyfrowy podgrzewacz wody montowany  
na zlewie.

Horyzontalny cyfrowy podgrzewacz wody 
montowany na ścianie, zawierający  
elastyczny kran.

1

2

3
2. Cyfrowy

3. Horyzontalny

Z pewnością jest tu niezbędny:

Kuchnia

Piwnica

Warsztat

Działka

Przyczepa
PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

90% zadowolonych 
klientów

102367595

105980076

105887057

TV
Produkt z

%20–

%20–

%20–

od 199,00zł

od 159,00zł

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.

Delimano Utile
Ręczny mikser

Moc: 150 W
Mieszadła: stal nierdzewna

NOWOŚĆ

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.

106021813
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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.

Delimano Brava
Ostrzałka do noży

106027861

Idealnie obrany i pokrojony czosnek, bez 
wysiłku i bałaganu.
Krojenie czosnku na 81 równych cząstek w prosty, 
szybki i czysty sposób. 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
Akcesoria do czosnku

Materiał: ostrza i sitko tnące ze stali nierdzewnej.

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

89,00zł

69,00zł

Delimano Brava
Krajalnica spiralna 

105927879

99,00zł

129,00zł

30zł
oszczędzasz

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.

Delimano Astoria

59,00zł

69,00zł

69,00zł

1

2

3

101988360

101988358

101988361

1

2

3

NOWOŚĆNóż uniwersalny  
(15 cm) 

Ma szerokie spektrum 
zastosowania. Możesz kroić 
nim mięso, owoce, warzywa. 
Obierać ze skórki, siekać  
i szatkować.

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.

89,00zł

69,00zł

105944019
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Kuchnia

Zestaw zawiera cztery deski  
w nowoczesnych, intensywnych  
kolorach. Deski umieszczone są  
w specjalnym stojaku, co pozwala  
na zachowanie porządku na obszarze 
roboczym w kuchni. Dodatkowo różne 
kolory desek umożliwiają używanie ich 
według proponowanego przeznaczenia  
– różowa: surowe mięso, niebieska: 
nabiał, zielona: warzywa, żółta:  
ugotowane potrawy.
Deski można myć w zmywarce.

Delimano Stylish 
Zestaw desek  
do krojenia

Wymiary zestawu: 
33 cm x 6 cm x 25 cm

Pieczenie, przechowywanie posiłków, 
odgrzewanie w kuchence mikrofalowej 
czy mrożenie ich nigdy nie było tak 
proste! Szklany pojemnik Delimano 
Astoria spełni funkcję naczynia 
żaroodpornego, pudełka na posiłek,  
a nawet głębokiego talerza czy  
salaterki. Wykonany ze szkła,  
pozwala na obróbkę posiłku  
do 450°C. Posiada prosty system  
zamykania, a dodatkowo jest  
w 100% szczelny.  
Nie obawiaj się  
o wylaną zupę  
w torebce  
czy cieknący sos  
z mięsa  
w plecaku. 

Delimano Astoria
Szklany pojemnik

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

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. 89,00zł

NOWOŚĆ

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Szybko, prosto i bez bałaganu!

99,00zł

102606791

0,5l                           1,5l                              3lDostępny w trzech pojemnościach: 105369029 105369028 105369033

22,00zł 45,00zł 69,00zł

Kup szklany pojemnik 1,5l i 3l,  
a pojemnik 0,5l otrzymasz  
GRATIS.

Oferta limitowana! TV
Produkt z
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twardy

miękki

Dormeo Renew Eucalyptus
Materac nawierzchniowy 

 3,5 cm  6 cm od 349,00zł

12 x od 36,85złRATY

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Dormeo Renew Eucalyptus 
7-strefowy materac nawierzchniowy

 6 cm

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. twardy

miękki

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Prezent

Prezent poduszka 
anatomiczna i kołdra 
Dormeo Eucalyptus   
o wartości 308 zł

TV
Produkt z

NOWOŚĆ

Zapewnia najwyższą  
jakość snu.

Kup materac
nawierzchniowy

W PREZENCIE  
poduszkę i kołdrę

odbIERZ

• Pianka Memory Foam idealnie  
dopasowuje się do ciała.

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

TV
Produkt z P

R
AW

DZIWY PAKIET 3
 W

 1
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W
 P

ONAD 30 KRAJACH ZAUFAŁO MARCE

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

2500000

Porównaj i wybierz swój materac Dormeo

DORMEO 
ALOE VERA 

PLUS

DORMEO 
FRESH MATRESS

DORMEO 
FRESH PRIMA

DORMEO 
iMEMORY 

SILVER

DORMEO 
AIR SELECT 

PLUS

Cena od (zł) 799 899 1199 1199 1699

Wysokość w cm 16/18 16 18 18 23

Gwarancja 10 lat 15 lat 15 lat 15 lat 15 lat

Poziom twardości

Wkład materaca

pianka
Ecocell®

pianka
Ecocell®

pianka
Ecocell®, sprężyny 

piankowe 
Octaspring®

pianka
Ecocell®

pianka
Ecocell®, sprężyny 

kieszeniowe, 
sprężyny 
piankowe 

Octaspring®

Pokrowiec

powłoka ochronna 
CleanEfect®, 
wzbogacona 
wyciągiem  
z aloesu

powłoka ochronna 
CleanEfect®, 

włókna srebra

powłoka ochronna 
CleanEfect®, 

włókna srebra

powłoka 
ochronna 

CleanEfect®, 
włókna srebra, 

Climalite

powłoka 
adaptacyjna 

Adaptive, system  
wentylacji AirX

Zdejmowany 
pokrowiec - - P P P

Liczba rdzeni 1 1 1 2
od 160 cm

2
od 160 cm

Odwracalny rdzeń - - - P P
Strefy twardości 1 1 3 3 3

Materace Dormeo są pakowane próżniowo – co to oznacza?
Dostarczane materace są ciasno zrolowane i pakowane próżniowo, co sprawia, że ich gabaryty zmniejszają się 
niemal o 75%. Metoda ta daje pewność, że materac dotrze do Ciebie nieuszkodzony, higienicznie czysty  
i łatwy do wniesienia do dowolnego pomieszczenia w Twoim domu bez wysiłku.

miękki                 twardy miękki                 twardy miękki                 twardy miękki                 twardy miękki                 twardy

 5 cm

twardy

miękki
12 x od 44,24złRATY

• Posiada 5 unikatowych stref dla 
zapewnienia właściwego podparcia ciała.

• Wypełnienie materaca stanowi pianka  
Ecocell®, która jest materiałem 
nowoczesnej generacji zwiększającym 
wygodę snu i wypoczynku.  

• Powłoka materaca pokryta jest warstwą 
ochronną CleanEffect®, która wykazuje 
działanie antybakteryjne i niweluje  
rozwój roztoczy.

• Powierzchnie boczne wykonane są  
z oddychającej siateczki AirX, 
zapewniającej stałą cyrkulację  
powietrza, a tym samym świeże  
i suche otoczenie snu.

Dormeo Ergonomic Contour
Materac nawierzchniowy 
Ergonomiczny materac, który idealnie 
dopasowuje się do Twojego ciała.

Wyprofilowana powierzchnia 
materaca wywołuje efekt 
delikatnego masażu ciała.

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

od 419,00zł

od 289,00zł

do230zł
oszczędzasz

twardy

miękki

Zapytaj konsultanta o poduszkę 
Dormeo Silver-Ion.

Dormeo Silver-Ion Contour
Materac nawierzchniowy 

 5 cm

Zwiększona ochrona i komfort wypoczynku.
• 2 cm profilowana pianka delikatnie masuje ciało.
• Siateczka 3D Airmesh® zapewnia właściwą 

cyrkulację powietrza, pozostawiając materac 
suchym i świeżym.

• Impregnacja CleanEffect® niweluje rozwój  
bakterii i pleśni.

• Zdejmowany pokrowiec można prać w pralce, 
materac łatwo utrzymać w czystości

Sp
ec

jalny profil piramidalny

jako warstwa masując
a

cestovanie

do mieszkania     dla rodziny          na camping         do przyczepy          dla gości          do ćwiczeń             

do hotelu                do domu             na festiwal      do akademika         do masażu          do zabawy       cestovaniecestovaniecestovanie

cestovanie

Pakowany
próżniowo

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

SELLER
Best

12 x od 42,13złRATY

od 399,00zł

od 299,00zł

do150zł
oszczędzasz
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1

2

3

41 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.

od 1199,00zł

12 x od 126,59złRATY

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 iMemory w pokrowcu

7,5 cm pianki Ecocell® – warstwa miękka rdzenia

7,5 cm pianki Ecocell® – warstwa twarda rdzenia

Pokrowiec z włóknami srebra 

1

2

3

4

gwarancja

15
lat

NA ZWRoT
60dNI

12 x od 126,59złRATY

Dormeo iMemory Silver
Materac

HIPOALERGICZNY ODWRACALNY RDZEŃ DWURDZENIOWY

3 
ZONE 3 STREFY ZDEJMOWANY POKROWIEC,  

KTÓRY MOŻNA PRAĆ W PRALCE
PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Wypełnienie materaca to połączenie 
twardej i miękkiej warstwy, które mogą być 
dowolnie odwracane, tak by zwiększyć  
lub zmniejszyć jego twardość.  
W materacu o szerokości min.160 cm, 
zastosowano 2 rdzenie, co pozwala na 
wybór idealnej twardości przez każdego  
z użytkowników.

18 cm

4 różne twardości w 1 materacu.

gwarancja

15
lat

NA ZWRoT
30dNI

do400zł
oszczędzasz2 cm pianka z pamięcią kształtu

3 cm pianka Ecocell®

3 cm sprężyny Octaspring®

10 cm pianka Ecocell®

1

2

3

4

od 1199,00zł

od 1099,00zł
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od 169,00zł od 149,00zł

Dormeo Eucalyptus
Kołdra105922914

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 cmWymiary:

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 

Dormeo Siena
Zestaw kołdra i poduszka 
Kołdra i poduszka Siena to wszystko czego potrzebujesz do komfortowego snu. Wypełnienie stanowią mikrowłókna 
Wellsleep®, niesamowicie miękkie i przewiewne. Ich unikalna struktura w formie powietrznych kieszonek nadaje 
dodatkową objętość. Ma właściwości termiczne, 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.

od 199,00zł

106039104

od 179,00zł

od 169,00zł

Dormeo Aloe Vera
Podwójna kołdra

1

2

3

1

2
3

99,00zł 89,00zł
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Dormeo Fresh
Kołdra
Pod chmurką we własnym łóżku.
Lekka, miękka kołdra o wyjątkowych 
właściwościach. Łączy trzy materiały, które 
zapewniają użytkownikom wiele korzyści:

• Bawełna, która jest w 100% 
naturalnym włóknem, trwałym  
i wytrzymałym.

• Powłoka Silpure®, posiadająca 
właściwości antybakteryjne.

• Mikrowłókna Wellsleep® 
o właściwościach 
termoregulacyjncyh. Ich 
wyjątkowa struktura tworzy 
kieszonki powietrzne, dodając 
kołdrze objętości i puszystości.

Wymiary: 140 x 200 cm, 200 x 200 cm

Dormeo Memosan
Poduszka 
anatomiczna

Wymiary: 30 x 50 cm

Idealna dla osób, które śpią 
na boku lub na plecach

100260799

Wyprofilowana poduszka wykonana ze specjalnej,  
termoelastycznej pianki Memory Foam  
z pamięcią kształtu i wysokości. 

• Reaguje na ruchy i temperaturę ciała,  
gwarantując maksymalną wygodę. 

• Eliminuje ból w okolicy szyi i doskonale wspiera 
kręgosłup podczas snu.

Dormeo Memosan  
Poduszka 

Wymiary: 50 x 70 cm

100260797

Poduszka wypełniona termoelastyczną pianką  
Memory Foam z pamięcią kształtu. Zapewnia właściwe 
podparcie głowy, szyi i pleców oraz pozwala utrzymać 
kręgosłup podczas snu w naturalnej pozycji. 

• Wysokość poduszki można łatwo regulować.
• Dwustronna przewiewna tkanina zapewnia odpowiedni 

przepływ powietrza utrzymując poduszkę zawsze  
suchą i świeżą. 

Idealna do spania we 
wszystkich pozycjach 119,00zł

99,00zł
20zł
oszczędzasz

Wymiary: 140 x 200 cm, 200 x 200 cm

Dormeo Air
Kołdra 

106016402

Wymiary: 40 x 60 cm

Dormeo Silver
Dwustronna poduszka
3 poduszki w jednej.
Innowacyjne wypełnienie poduszki z każdej ze stron  
umożliwia wybór pomiędzy trzema  
różnymi strefami podparcia głowy i karku.

Idealna do spania 
we wszystkich pozycjach

• Strona z pluszowym, podobnym  
do puchu wypełnieniem.

• Strona z warstwą pianki Memory,  
dla twardszego podparcia.

• Pianka Memory z warstwą 
chłodzącego żelu. Piankę można 
wyjąć z poduszki i odwrócić na 
stronę żelową, dzięki czemu 
uzyskujemy twarde podparcie  
głowy z efektem chłodzenia.

Wypełnienie  
zaawansowanym  
mikrowłóknem  
Wellsleep®

Warstwa pianki 
Memory

149,00zł

129,00zł

20zł
oszczędzasz

129,00zł

119,00zł

od 229,00zł

od 219,00zł

od 399,00zł

od 379,00zł

Wyjątkowa kołdra, która poprawia  
krążenie krwi.
Kołdra Dormeo Air zachwyci najbardziej 
wymagających użytkowników. Została 
wykonana z materiałów naturalnego 
pochodzenia – bawełny oraz Tencel® 
(włókno eukaliptusowe). Dodatkowo 
zastosowano technologię Celliant®, 
która wpływa na zwiększoną 
efektywność termoregulacji  
materaca, chroniąc przed  
przegrzaniem organizmu.  
Wykorzystana w materacu  
siateczka AirX System® zapewnia 
właściwą cyrkulację powietrza, 
pozostawiając go suchym  
i świeżym.  
Jest miękka, hipoalergiczna  
i przyjemna w dotyku. 
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Dormeo Toylines
Komplet pościeli dziecięcej

106020733

Dormeo Polka
Komplet pościeli

Zestaw pojedynczy:
• 1 poszewka na poduszkę  

50 x 70 cm
• 1 poszewka na kołdrę  

140 x 200 cm

Zestaw podwójny:
• 2 poszewki na poduszkę  

50 x 70 cm
• 1 poszewka na kołdrę  

200 x 200 cm

Skład materiału: 100% bawełna

Skład materiału: satyna bawełniana, 200 TC

Dormeo Rhapsody
Komplet pościeli

Zestaw pojedynczy:
• 1 poszewka na poduszkę  

50 x 70 cm
• 1 poszewka na kołdrę  

140 x 200 cm

Zestaw podwójny:
• 2 poszewki na poduszkę  

50 x 70 cm
• 1 poszewka na kołdrę  

200 x 200 cm

W zestawie:
• 1 poszewka na kołdrę 140 x 200 cm
• 1 poszewka na poduszkę 50 x 70 cm

Każda ze stron pościeli ma 2 ciepłe, 
kolorowe wzory – miłe, przytulne 
zwierzątka i nowoczesne paski. 

Skład materiału: 
100% perkal bawełniany, 180 TC

Prezent
Naklejana  
miarka  
wzrostu  
Prezent 
o wartości 49 zł.

Kolory: szary, fioletowy

Kolory:  
niebieski, brązowy, fioletowy

od 189,00zł od 169,00zł

od 119,00zł

119,00zł

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.
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Dormeo
Ciepły koc 2 w 1

106006445106004007

• 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. 

Wymiary: 200 x 200 cm

106007144Dormeo
Koc elektryczny

Wymiary: 140 x 200 cm

• Opcja automatycznego 
wyłączania.

• Ochrona przed przegrzaniem.
• Odłączany pilot.

• Może być użyty jako koc  
lub kołdra.

• Nadaje się do prania w pralce.
Wymiary: 140 x 200 cm

Dwustronny koc z włókien Wellsleep®  
na chłodne jesienno-zimowe wieczory.  
Zastosowana w kocu bawełna  
sprawia, że jest trwały, miękki  
i przewiewny.. 

Komfort, 
wypoczynek, 
ciepło!

Wyjątkowo miękki i puszysty. 
Posiada 3 stopniową  
regulację ogrzewania. 

299,00zł 279,00zł 349,00zł 449,00zł

Wybierz odpowiedni 
koc dla siebie 

106055864

106055865

czerwony
fioletowy

Dormeo Sweethearts 
Koc 2 w 1
Koc i poduszka w wyszywane serca 
Dormeo Sweethearts to świetny prezent  
dla ukochanej osoby i nie tylko! Miękkim  
i ciepłym kocem możesz okryć się  
w chłodny wieczór lub złożyć go do postaci 
poduszki i wykorzystać jako ozdobę sofy. 
Dodatkowo, kieszonka na poduszkę może 
służyć jako kieszonka do ogrzewania stóp. 
Koc można prać w pralce, dzięki czemu 
nadaje się dla osób cierpiących na alergie.

Wymiary:  
koc            140 cm x 200 cm, 
poduszka      50 cm x 50 cm 119,00zł

NOWOŚĆ

1+1
GRATIS

1+1
GRATIS
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Nawilżacz powietrza 
z aromateriapią
Doskonała wilgotność sprawi, że powietrze 
będzie czystsze i zdrowsze. Dodaj kilka 
kropli ulubionego zapachu, głęboko 
oddychaj i odpoczywaj.
•	 Wyjątkowo	cichy.
•	 Dotykowy	system	sterowania.
•	 Pojemność	zbiornika:	1,8	l
•	 Czas	pracy	przy	pełnym	zbiorniku	wody:	9	h
•	 Obejmuje	swym		zasięgiem	obszar	25	m2

Lampka dotykowa
•	 Lampka	nocna	reagująca	na	dotyk.
•	 3	regulowane	poziomy	jasności.
•	 Wysokość	20	cm.

Dodaj 
ulubiony 
zapach

329,00zł 199,00zł

99,00zł 89,00zł

130zł
oszczędzasz

Dormeo 1001 Night

Dormeo 1001 Night

Poduszka dekoracyjna
•	 Miękka,	luksusowa	tkanina	w	połączeniu	z	miłym	w	dotyku	pluszem.
•	 Wypełniona	zaawansowanymi	włóknami		Wellsleep®  

dla maksymalnego komfortu.
•	 40	x	40	cm.

89,00zł 49,00zł

Dormeo 1001 Night

Poduszka masująca
•	 Pomoże	Ci	zrelaksować	się	w	każdym	miejscu	i	o	każdej	porze.
•	 Aktywna	na	dotyk.
•	 Miękki	skóropodobny	materiał.

30 x 30 cm 40 x 40 cm

Zintegrowany 
mechanizm wibrujący

od 99,00zł od 59,00zł

40zł
oszczędzasz

Dormeo 1001 Night

Składane pudełko
•	 Schowek	i	krzesło	w	jednym.
•	 Stylowa,	skóropodobna	tkanina.
•	 Maksymalne	obciążenie	80	kg.
•	 36	x	26	x	36	cm

Gdy nie używasz  
.....możesz złożyć  

na płasko

129,00zł 89,00zł

Dormeo 1001 Night

Ręcznik
•	 Wykonana	w	100%	 

z bawełny.
•	 	Miękki	i	wyjątkowo	 

chłonny.

50 x 100 cm 70 x 140 cmod 69,00zł od 39,00zł

Dormeo 1001 Night

Komplet pościeli
•	 Wykonana	z	wysokiej	jakości	bawełny	satynowej	

z subtelnym ozdobnym wykończeniem.
•	 Wyjątkowo	miękka	i	przyjemna	w	dotyku.
•	 Poszewka	na	kołdrę	zapinana	jest	na	guziki,	 

a poduszka na zakładkę.

Dormeo 1001 Night

140 x 200 cm
od 269,00zł od 149,00zł

od120zł
oszczędzasz

200 x 200 cm

Koc 3 w 1
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.

od 299,00zł od 159,00zł

od150zł
oszczędzasz

Dormeo 1001 Night2

3

Białe futerko  
na spodzie koca

Kapcie
•	 Zapewnią	wyjątkowy	komfort	i	ciepło.
•	 Miękkie,	przyjemne	w	dotyku	 

i wygodne.
S/M	(36-38),	L/XL	(39-41)

69,00zł

Dormeo 1001 Night

Prześcieradło
•	 Wykonane	z	jedwabnej	satyny	bawełnianej.
•	 Wykończone	dookoła	elastyczną	taśmą.
•	 Pasuje	do	wszystkich	materacy	o	wysokości	
do	30	cm.

4 Dormeo 1001 Night

od 99,00zł

5 Poszewka na poduszkę 
anatomiczną
•	 Wykonana	z	czystej	bawełny.
•	 40	x	60	cm.

39,00zł 29,00zł

Dormeo 1001 Night

Zanurz się 
w luksusie! 

Komfortowy wypoczynekDom i Wnętrze Kolekcja 1001  Night
Dołącz do Klubu5* i skorzystaj z    wyjątkowo niskich cen!

106007639

106011183

106021706

106026184

106011082
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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

105413838Titan Twist Mop 
Wygodne i proste sprzątanie  
– mop bez wiadra!
• Dwufazowa nakładka daje podwójną moc 

czyszczenia: wewnętrzna zamszowa część 
wchłania brud i wodę 10 razy szybciej niż 
zwykły mop, a zewnętrzna część  
z mikrofibry zamyka brudną wodę 
wewnątrz, dzięki czemu woda  
nie wycieka ani nie kapie.

• Nadaje się do mycia każdego rodzaju 
podłóg: płytek, marmuru, ceramiki, winylu, 
drewna, laminatu, a także szkła. 

• 360° obrotowa głowica mopa umożliwia 
dotarcie do wszystkich zakamarków, 
łącznie z myciem pod meblami. 

• Po zabrudzeniu nakładkę można  
wyprać w pralce. 

99,00zł

169,00zł

TV
Produkt z

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

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! 

Oferta limitowana! 

NOWOŚĆ

Zapytaj	konsultanta	
o dodatkowe nakładki.  
105862823

59,00zł

70zł
oszczędzasz

1+1
GRATIS

cena za 2 sztuki
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Miotełka do zadań specjalnych.
Zwykłe miotełki ścierają kurz, lecz jednocześnie 
rozprzestrzeniają jego drobinki po całym 
pomieszczeniu. Ta wyjatkowa miotełka jest 
wyposażona we włókno o właściwościach 
elektrostatycznych, które przyciągają  
kurz, jak magnes.  

Spin Duster 360
Elektrostatyczna miotełka do kurzu

• Jest bezpieczna dla wszystkich rodzajów 
powierzchni oraz materiałów delikatnych.

• Posiada teleskopowy uchwyt regulowany  
do długości 1 m.

• Po zakończonej pracy, wystarczy wypłukać 
głowicę w wodzie i wysuszyć.

106010900

89,00zł

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
za 69 zł

H2O X2
Mop parowy

Wyrzut pary możesz łatwo 
i bezpiecznie kontrolować 
odchylając mopa ku sobie  

i przywracając go do pozycji 
pionowej

Z parą
wodną

106004089

249,00zł

399,00zł

150zł
oszczędzaszTV

Produkt z

NOWOŚĆ

Zapytaj	konsultanta	o	dodatkowe	
nakładki– 2 sztuki w komplecie.  

49,00zł

106016403

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Skuteczne czyszczenie podłóg i dywanów  
bez środków chemicznych i detergentów.
Jednym urządzeniem umyjesz i zdezynfekujesz  
podłogi, a także wyczyścisz dywany. Pod wpływem  
kontaktu z parą, kurz i brud znika w kilka sekund!

• 2 w 1: mycie podłóg i czyszczenie dywanów.
• Łatwo przesuwa się po dywanach.
• Uchylna obudowa aktywuje i zatrzymuje  

wyrzut pary.
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Aktywny i zdrowy tryb życia

100342739

GORĄCO lub ZIMNO

Sekretem są trzy obrotowe głowice, tworzące wielopłaszczyznowe wibracje, które:
• masują i relaksują całe ciało: szyję, plecy, barki, ręce, nogi i stopy,
• widocznie wyszczuplają i kształtują mięśnie rąk, brzucha i ud,
• efektywnie walczą z „pomarańczową skórką”,
• docierają do głębokich warstw skóry  

i redukują cellulit,
• poprawiają mikrokrążenie, zmniejszając uczucie  

zmęczenia i rozluźniając mięśnie,
• usuwają zrogowaciały naskórek ze stóp.

Zmniejszają  
ból mięśni oraz 
poprawiają 
mikrokrążenie

Wspierają 
redukcję 
cellulitu

Usuwają ból 
i zmęczenie

Wellneo Tonific
Masażer do ciała 
3 w 1: masażer, urządzenie wyszczuplające i pogromca cellulitu!

199,00zł

149,00zł

50zł
oszczędzasz

TV
Produkt z

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

10 nakładek  
usuwających 
twardy naskórek

Prezent

Zestaw  
do domowego  
manicure  
My Mani
o wartości 99 zł. Ujędrnia brzuch

Kształtuje  
ramiona

Relaksuje

Likwiduje  
celulit

Wyszczupla

OFERTA SPECJALNA

My Mani
Zestaw do domowego 
manicure
Idealny manicure zawsze kiedy tylko 
potrzebujesz!

105950549

Zestaw wyposażony jest w 4 końcówki:
• Pilnik okrągły  

– nadaje paznokciom kształt
• Wałek wygładzający  

– wygładza nierówności i krawędzie
• Okrągła polerka  

–  poleruje, wydobywając naturalny  
    połysk paznokci,

• Wałek do usuwania twardego 
naskórka  
– do stosowania na dłoniach i stopach.

W zestawie:
• 1 x urządzenie My Mani 
• 2 x wałek wygładzający
• 2 x polerka okrągła
• 1 x pilnik okrągły
• 1 x wałek do twardego naskórka

99,00zł

Urządzenie do domowego manicure 
sprawi, że paznokcie zawsze będą 
błyszczące, zdrowe i piękne. 
Tajemnicą rewelacyjnego działania  
są napędzane silnikiem wałki, 
obracające się z prędkością  
2 400 obrotów na minutę. 

Prezent
12 końcówek  
o wartości 49 zł.

Przed        Po   

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Wonder Sonic
Urządzenie oczyszczające  
twarz

• Soniczne urządzenie do czyszczenia  
i tonizowania twarzy.

• Mikro pulsacje usuwają  
zanieczyszczenia zalegające  
w porach.

• Niezwykle proste wygodne w użyciu.

W nowatorski sposób głęboko oczyści 
skórę wyłącznie za pomocą wody,  
a Twoja twarz będzie promienna i jasna!

Rewolucyjny sposób na idealnie 
czystą i nawilżoną cerę!

Przed Po
199,00zł

99,00zł

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Wellneo Circulation Vital
Urządzenie do masażu  
stóp i ciała

W zestawie:
• 1 x masażer do stóp
• 4 x nakładki żelowe EMS  

do masażu relaksacyjnego ciała
• 2 x przewody łączące
• 2 x tacka do przechowywania  

nakładek żelowych
• 2 x wałek do masażu stóp  

(1 x duży i 1 x mały)
• 1 x akumulator

Urządzenie do domowej refleksoterapii wykorzystuje sprawdzoną  
i przetestowaną elektrostymulację mięśni i nerwów EMS do łagodzenia 
i relaksacji sztywnych i bolących mięśni nóg i stóp, poprzez łagodną 
aktywację końcówek nerwowych w podeszwach stóp.
• Poprawia przepływ krwi.
• Łagodzi i relaksuje sztywne mięśnie nóg.
• Posiada 10 automatycznych programów  

z 40 poziomami intensywności.
• Ma 4 żelowe nakładki przylepne, które można stosować  

do refleksoterapii poszczególnych miejsc na rękach, dolnym 
odcinku pleców, brzuchu, ramionach, udach i łydkach. 

• Prosty w obsłudze.

Wymiary: 42 x 40 x 13 cm, Waga: 3,3 kg 
Automatyczne wyłączenie  
po 25 minutach.

105908856

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

150zł
oszczędzasz

499,00zł

349,00zł

100zł
oszczędzasz

105893252
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Gymbit Wonder Core Smart
Przyrząd do ćwiczeń 

103405629

Mini siłownia w jednym urządzeniu!

Inteligentne urządzenie treningowe stworzone specjalnie do 
kształtowania i wzmacniania mięśni całego ciała. 

• Umożliwia wykonywanie 6 różnych rodzajów ćwiczeń,  
aby zapewnić optymalną pracę  
mięśni, której efektem stanie  
się poprawa kondycji całego  
ciała oraz zwiększenie  
zdolności spalania kalorii. 

• Twoje ciało zyskuje kondycję  
i wytrzymałość, ćwiczenia  
koncentrują się na wszystkich  
podstawowych mięśniach górnych,  
średnich, niższych i skośnych brzucha. 

Wymiary po rozłożeniu: 55 x 52 x 38 cm

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

12 x od 31,57złRATY

299,00zł

Gymbit Electronic Mini Bike Stamina P1
Elektroniczny mini-rower 
Prowadź aktywny tryb życia nie wstając z sofy!

Kiedy zabraknie ochoty na trening lub gdy pogoda nie sprzyja 
aktywności fizycznej, można wciąż dbać o zdrowie i dobre 
samopoczucie. Elektroniczny mini rower Gymbit  
umożliwia wspaniały trening w domowym zaciszu.  
Nawet siedząc na kanapie, oglądając telewizję  
lub czytając książkę aktywizuje system krążenia  
i poprawia metabolizm! 

• Idealny do ćwiczeń mięśni dolnych  
i górnych części ciała: nóg, rąk barków.

• Najlepsze ćwiczenia dla osób mających  
problemy z kolanami czy stawami.

• Wbudowany silniczek pomaga ćwiczyć  
nawet przy braku energii.

• Aż 5 programów i 12 poziomów prędkości.

12 x od 42,10złRATY

105202552

200zł
oszczędzasz

TYLKO

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

599,00zł

399,00zł

Gymbit
Wielofunkcyjna ławeczka do ćwiczeń

• Obrotowe siedzisko umożliwia  
ćwiczenie mięśni skośnych.

• 3 poziomy oporowania.
• Wystarczy 10 minut dziennie.
• Wsparcie kręgosłupa, szyi i pleców.
• Lekki i kompaktowy.
• Łatwy w przechowywaniu.

Najprostszy sposób na idealnie gładki, umięśniony brzuch.
Ławeczka służy do tonizowania i kształtowania mięśni brzucha.  
Dzięki rewolucyjnemu, anatomicznemu kształtowi  
i zastosowaniu technologii „Duo Flex” efekty ćwiczeń  
uzyskasz o wiele szybciej i prościej. Opór jest  
generowany zarówno przy ruchach wykonywanych  
do góry, jak i w dół, co podwaja intensywność ćwiczeń  
i przyspiesza oczekiwane rezultaty. 

106039871

399,00zł

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.

Twister obrotowy służy  
w szczególności  
intensywnym 
ćwiczeniom mięśni  
brzucha, jednocześnie  
kształtując biodra. 

• Wzmacnia ruchy skrętne  
poprzez działanie obrotowe.

• Ma niewielkie rozmiary i jest prostoty w użyciu.
• Maksymalna waga użytkownika – 90 kg.

49,00zł 129,00zł

105976135 105311173Gymbit
Gumy do ćwiczeń

Gymbit
Twister obrotowy

Wzmocni 
mięśnie 
brzucha 

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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Wyprzedaż!

Wymiary po rozłożeniu:  
74 x 32 x 12 cm

Deska 
do prasowania

105992798

Dormeo 
Perfect Sleep
Podwójna  
kołdra 

Wymiary: 
140 x 200 cm

Kapcie

Kolory: czarny, karmelowy
Rozmiary: 38-45

Delimano Brava
Siekacz

Pojemność: 400 ml

105975623

Dormeo Golden Dream
Poduszka

Wymiary; 50 x 70 cm

59,00zł

41,00zł

%50–

%50–

89,00zł

44,50zł

49,00zł

24,50zł

399,00zł

198,00zł

169,00zł

84,50zł

%30–

%50–

%50–

Sale ! Sale ! Sale ! Sale !
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 1.01.2017 do 28.02.2017 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

Doskonała na każdą 
porę roku. Cieńsza 
na lato, grubsza na 
wiosnę i jesień. Łącząc 
obydwie otrzymasz 
kołdrę idealną na 
zimę. Rewelacyjna 
oszczędność pieniędzy  
i miejsca w szafie!

Poduszka klasyczna 
zawierająca włókna 
eukaliptusowe Tencel®, 
dzięki którym jest wyjątkowo 
przewiewna i absorbuje 
wilgoć. Impregnacja Silpure® 
niweluje rozwój bakterii, 
jednocześnie pozostawiając 
poduszke suchą i świeżą. 
Idealna dla alergików.

104128619

105650507

105650487

Dormeo Silky Touch
Komplet pościeli

Dormeo  
Silky Touch
Ręcznik

Wymiary:  
140 x 200 cm 
Kolor: fiolet

289,00zł

129,00zł

59,00zł

29,00zł
Wymiary: 50 x 100 cm 
Kolor: fiolet

%55– %50–
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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. 

www.klub-5.pl 4722 512 54 37

Szukaj  
specjalnych  

ofert  
dla Ciebie

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

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

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

 

 


Kupuj więcej i zyskaj więcej! 

WARSZAWA

ŁÓDŹ

WROCŁAW

KATOWICE
SOSNOWIEC

BYTOM
GLIWICE

KRAKÓW

NOWY! NOWY! NOWY!
20%PREZENT

20%20%
OSZCZĘDZASZ

99,00zł

20%dla Klubowicza
PREZENT*

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




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.

Delimano Utile
Ręczny mikser 106028972
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Shark
Odkryj coś nowego!

3 proste sposoby zakupów

37_012017

www.topshop.pl
odwiedź naszą stronę internetową:

Sklepy
odwiedź

(adresy str. 46)
22 512 54 37
dzwoń pod numer

Mycie podłóg szybko  
i bez wysiłku!
• 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.

TV
Produkt z

Więcej na str. 37

TYLKO
129,00zł

Mop ze 
spryskiwaczem

105940579

za 2 sztuki

1+1
GRATIS


