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przebudzenie
Wiosenne

Odkryj coś nowego!

Więcej na str. 23

HITPułapka na 
insekty Solar 

Buzzkill

Str. 42

Klub, który daje Ci więcej!

Str. 22   

Komplet 
poduszek

NOWOŚĆ

Dormeo Aloe Vera
materac nawierzchniowy

-50%

1 + 1
GRATIS
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Usuń szypułkę i nasiona jabłka, pokrój na 6 kawałków. Kiwi 
obierz ze skórki. Włóż wszystkie składniki do kielicha NutriBullet 
i uzupełnij wodą do linii MAX. Zakręć kielich używając ostrza do 
ekstrakcji, nałóż całość na bazę i ekstraktuj przez ok. 20 sekund.
                                                                                      Na zdrowie!

W dotychczasowej literaturze poświęcono dużo uwagi zbawiennemu wpływowi słońca  
i witaminy D na organizm ludzki. Drugim, obowiązkowym składnikiem w drodze  
po zdrowie jest chlorofil. Jest to organiczny związek chemiczny, występujący  
w roślinach, nadający im zieloną barwę.
Z punktu widzenia biologii, chlorofil bierze udział w najważniejszym procesie 
biochemicznym na Ziemi czyli fotosyntezie – procesie odżywiania roślin. Chlorofil 

zwiększa liczebność czerwonych krwinek, dostarcza żelaza, wspomaga leczenie 
anemii. Ma silne działanie oczyszczające i detoksykujące organizm oraz 

utrzymuje właściwe pH organizmu. Pomaga oczyścić  wątrobę, poprawia 
jej funkcjonowanie, ma pozytywny wpływ w zwalczaniu zapalenia wątroby. 

Wzmacnia układ naczyniowy,  zmniejsza żylaki, a także reguluje ciśnienie 
tętnicze. Wpływa na regularną pracę jelit, poprawne wchłanianie witamin  
i substancji odżywczych oraz wzmocnienie kładu odpornościowego.

Gdzie szukać chlorofilu?
Głównym źródłem chlorofilu są zielone części roślin, przede wszystkim: 
porów, naci pietruszki i selera, ogórek, liście młodych buraków.
Jednak spożywanie zielonych warzyw nie jest tak efektywne jak picie 
zielonych koktajli. Istotną kwestią jest ich właściwe zmiksowanie, aby 
wartości odżywcze zostały „uwolnione” z łodyg czy liści,   
a dzięki temu zostaną możliwie najlepiej przyswojone przez organizm. 

Należy pamiętać, że w trakcie obróbki termicznej warzywa i owoce 
tracą część witamin i składników mineralnych.

Spróbuj poniższego przepisu,  
sprawdź jak smacznie i kolorowo  

zadbać o zdrowie!

Zielona droga po zdrowie

Składniki:
• Jabłko
• Natka pietruszki

• Kiwi
• 1 cm imbiru

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

399,00zł499,00zł
Posiłki 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. 16

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Oferta limitowana! 
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Dodatkowy zestaw 
akcesoriów dla każdego 
posiadacza NutriBullet*. 

5 elementowy  
zestaw zawiera:
• 2 pokrywki  

bidonowe, 
• 2 kielichy,
• 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

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. 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 

1 kielich SouperBlast
 z przezroczystą nakładką

wentylujacą

1 wysoki kielich
 z pokrywką

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

Torba na kielich  
NutriBullet

WYBIERZ NAJLEPSZY NUTRIBULLET DLA SIEBIE!

20 000
OBROTÓW NA MINUTĘ

600 W

– 5 ELEMENTÓW –
w zestawie

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   
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	niezbędne	dla	zdrowia		
	 nienasycone	kwasy	tłuszczowe	omega-3.

jagody	goji	 bardzo	bogate	w	witaminy	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,	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

549,00zł 529,00zł

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJAPRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

1+1
GRATIS

12 x od 52,69złRATY 12 x od 57,96złRATY
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105950568 105950567ø 24 cm

Delimano Stone Legend
Patelnia

89,00zł 129,00zł

Średnica:
ø 28 cm

TV
Produkt z

106017595W zestawie: TYLKO
Patelnia                i patelniaø 24 cm ø 28 cm 129,00zł

106074973Delimano Stone Legend
Taca grillowa z powłoką kamienną 

99,00zł

Wymiary: 40 x 25 cm

TV
Produkt z

NOWOŚĆ

Zestaw mocnych, odpornych 
patelni do każdej kuchni.
• Połączenie legendarnych, 

tradycyjnych materiałów  
i nowoczesnej technologii.

• Zdrowe potrawy, gotowane  
na minimalnej ilości tłuszczu.

• Nieprzywierająca powłoka, 
odporna na zadrapania.

 Praktyczne, mocne i trwałe.

Bez wysiłku, bałaganu  
i szczególnych umiejętności 
zmieni każdą kuchenkę  
w najlepszy grill
• Wszechstronność użytkowania 

w piekarniku i na kuchence: 
elektrycznych, indukcyjnych, 
gazowych ceramicznych.

• Wysoce odporna na 
zarysowania, nietoksyczna 
powłoka QuanTanium®.

• Pozwala na przygotowanie 
potraw niskotłuszczowych.

• Łatwa w utrzymaniu  
i przechowywaniu.

Kup patelnię 28 cm,  
a patelnię 24 cm  
o wartości 89 zł  
otrzymasz w PREZENCIE.
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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 odpowiednią soczystość,  
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.129,00zł

Delimano Stone Legend 
Wielofunkcyjny garnek 
z koszykiem

106074969

Prezent

Ruszt i koszyk 
W PREZENCIE

Delimano Stone Legend
Garnek kamienny 

105950566

Średnica: ø 28 cm  

W PREZENCIE mini książeczka   
z przepisami

Prezent

89,00zł129,00zł

Delimano Stone Legend
Szklana pokrywka

Średnica: ø 28 cm  69,00zł 59,00zł

106047713

Delimano Stone Legend 
Pokrywka z sitem

106074970

TV
Produkt z

Delimano Ceramica Delicia
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.

8

910

11

12

13

14

NOWA
technologia

Ceramica Forte
2 x większa

trwałość

Głęboki garnek ceramiczny 

ø 24 cm

104109041Głęboki garnek ceramiczny 
ø 20 cm

Płytki garnek ceramiczny
ø 20 cm

104109036

104109039

104109040Wok ceramiczny

1

2

3

4
ø 20 cm

104109043Rondel ceramiczny

ø 16 cm
Wysoka patelnia ceramiczna 104109051
ø 16 cm

Szklane pokrywki 104109046 ø 20 cm

ø 28 cm

ø 24 cm104109048

104109045
104109033 ø 26 cm

5

6

7

169,00zł   149,00«zł

139,00zł   119,00«zł

109,00zł     99,00«zł

79,00zł     69,00«zł

69,00zł     59,00«zł

69,00zł     59,00«zł

od39,00zł     od35,00«zł

Prostokatna brytfanna ceramiczna

ø 26 cm

104109034
35 x 27 cm

Okragła brytfanna ceramiczna 104109037

Ceramiczna patelnia grillowa

ø 25 cm

104109038
28 x 28 cm

Patelnia ceramiczna do nalesników Szefa Kuchni
104109044

Patelnia ceramiczna 104109050 ø 20 cm

ø 28 cm
ø 24 cm104109049

104109047

ø 24 cm

Patelnia ceramiczna dwuuchwytowa 104109035

Wok ceramiczny Szefa Kuchni
ø 26 cm

104109042

8

9

10

11

12

13

14

119,00zł     99,00«zł

99,00zł     89,00«zł

149,00zł   119,00«zł

149,00zł   139,00«zł

79,00zł     69,00«zł

149,00zł   129,00«zł

od79,00zł     od69,00«zł

1

2

3

4

5
6

7

79,00zł 49,00zł
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Clever Cutter
Nożyce kuchenne

106044299

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!

89,00zł

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

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 449,00zł 399,00zł 399,00zł 349,00zł

TV
Produkt z

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

Maj to miesiąc szparagów, właśnie w tym czasie są świeże i idealne 
do komponowania z nich potraw - mogą być dodatkiem lub daniem 
głównym. Są jednym z najmniej kalorycznych warzyw,  
mają tylko 22 kcal w 100 gramach. Praktycznie w ogóle nie zawierają 
tłuszczu, za to są wyjątkowo bogate w mikroelementy i witaminy,  
m.in. kwas foliowy, miedź, witaminy: B1, B2, C, E, K i selen.  
Zawarta witamina K wpływa prawidłowo na krzepnięcie krwi,  
a kwas foliowy wraz z witaminą B12 pełni ważną funkcję  
w procesie tworzenia czerwonych krwinek. 
Szparagi występują aż w 300 odmianach, ale tylko 20  
jest jadalnych. Najczęściej spotykamy białe, zielone i fioletowe.  
Białe szparagi są twardsze od zielonych i należy je obrać  
przed gotowaniem. Zielone są bardziej delikatne, szybciej  
się gotują, a ich skórka zawiera m.in. potas, fosfor  
i wapń. Szparagi fioletowe głównie występują  
we Włoszech, zawierają więcej cukrów i mniejszą  
ilość błonnika.

Maj: Szparagi
Kuchnia Sezonowa

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

50zł
oszczędzasz

DOskONały pOmOcNIk W każDej kucHNI

gotowanie  
na parze

stojak

odcedzanie

smażenie

mycie  
(opłukiwanie)

69,00zł

1+1
GRATIS

TV
Produkt z

12 x od 45,29złRATY 12 x od 42,13złRATY 12 x od 36,85złRATY



12 13www.delimano.pl

Kuchnia Gotuj i świętuj każdego dnia

22 512 54 37www.delimano.pl

Profesjonalnie ostre noże w Twoim domu.

Wymiary: ø 6 cm, wysokość 6 cm

Prezent
Zestaw 3 noży Delimano Brava  
o wartości 60 zł.

• 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

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 podwójne

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

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 sosy. 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

105975623

Delimano Brava
Krajalnica spiralna 

105927879

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.

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 substancji 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

129,00zł 89,00zł

40zł
oszczędzasz
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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 3 w 1.
• Dołączona nakładka z wyciskarką 

do cytrusów oraz tarka  
do czekolady lub sera.

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

Delimano Family
Opiekacz 4 w 1

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

W zestawie:
• Opiekacz 4 w 1
• 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
PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

105895651

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

1. Zanurz płytę patelni
w cieście

2. Poczekaj aż spód się 
zarumieni

3. Przewrócić naleśnik  
na drugą stronę

Idealne naleśniki w 3 krokach.

99,00zł

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

Delimano Utile 

Elektryczna patelnia 
do naleśników

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Średnica: ø 20 cm
Moc: 800 W

Delimano Brava
Zestaw do owoców

106064730

Kompletny zestaw do przygotowania ulubionych owoców

Zestaw do owoców to wyjątkowo funkcjonalnie 
zaprojektowany produkt, dzięki któremu możesz: 
obierać, wyciskać, drylować, trzeć, rozdzielać, 
rozgniatać, odcedzać i podawać owoce tak jak 
lubisz najbardziej.  
Do tego można go myć w zmywarce, a jego 
nowoczesne wzornictwo sprawi, że będzie 
ozdobą każdego stołu czy blatu kuchennego.

Delimano Utile 

Wyciskarka do cytrusów
106081084

Świeżo wyciśnięty sok z owoców cytrusowych 
w kilka sekund!

• 2 głowice do różnej wielkości wyciskanych cytrusów.
• Kwadratowy kształt umożliwiający łatwe  

przechowywanie z uchwytem.
• Włącza i wyłącza się automatycznie  

po przyciśnięciu lub puszczeniu głowicy.
• Duży pojemnik na sok 800 ml.

119,00zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

129,00zł 64,50zł

Moc: 1400 W
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106064600Delimano Utile 
Jajowar
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 gotowania  
warzyw na parze, ryżu, a nawet  
zastąpi klasyczny  
sterylizator  
do dziecięcych  
smoczków!

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

-50%

129,00zł 64,50zł

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, a antypoślizgowa 
powierzchnia pozwala 
utrzymać garnek bez obawy  
o wysunięcie się z rąk.

Delimano Chef 
Rękawice kuchenne

49,00zł

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Materiał: stal nierdzewna, plastik

Moc: 600 W

Końcówka 
do ubijania

Głowica
rozdrabniająca

Pojemnik i ostrze 
do siekania

99,00zł198,00zł

Łatwy w użyciu oraz pielęgnacji blender  
zapewni wspaniałe rezultaty pracy w kuchni. 

• Kompaktowy, niezbędny w każdej kuchni.
• Łatwo utrzymać go w czystości.

Delimano Utile
Blender ręczny 

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 ma 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

Delimano Utile
Wyciskarka wolnoobrotowa 
Dokładnie wyciśnie sok z większości dostępnych 
produktów, zachowując ich świeżość,  
witaminy i maksymalną ilość  
składników odżywczych.

• Zdrowe, pożywne soki,  
kiedy chcesz.

• Energia i minerały dla właściwej  
pracy organizmu przez cały dzień.

• Dwuetapowy system  
gwarantuje ekstrakcję  
maksymalnej ilości soku  
z owoców, warzyw  
i liści, nawet trawy  
jęczmiennej i ziaren!

Pojemność kielicha: 0,5 l
Waga: 3,8 kg
Moc: 200 W/80 rpm

105752996

NOWOŚĆ

569,00zł

469,00zł

12 x od 60,08złRATY

Oferta limitowana! 

102481297
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Nieograniczony dostęp do gorącej wody
Zapominasz wyłączyć bojler? 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.

90% zadowolonych 
klientów

102367595

Z pewnością jest tu niezbędny:

Kuchnia Piwnica Warsztat DziałkaPrzyczepa

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

199,00zł

Gorąca woda w kilka sekund.  
Zawsze.

Delimano
Przepływowy podgrzewacz wody

Zainstaluj 
podgrzewacz  
na zlewie, 
podłącz 
i gotowe!

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

Dla  nowych
klubowiczów!

www.klub-5.pl 1922 512 54 37

Kupuj więcej i zyskaj więcej! 

20%dla	Klubowicza
PREZENT*

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

Delimano Utile 

Wyciskarka do cytrusów
106081084

Świeżo wyciśnięty sok z owoców cytrusowych 
w kilka sekund!

• 2 głowice do różnej wielkości wyciskanych cytrusów.
• Kwadratowy kształt umożliwiający łatwe  

przechowywanie z uchwytem.
• Włącza i wyłącza się automatycznie  

po przyciśnięciu lub puszczeniu głowicy.
• Duży pojemnik na sok 800 ml.

Świeży sok
 w parę sekund!

Ta woda jest tak ciepła, że w moment 
zmywa się naczynia. (…) Wszystko jest 
czyściutkie i nie potrzeba nic więcej. 
Cena za ten produkt, uważam, że nie 
jest za wysoka. Warto dać te pieniążki 
(…) to wygoda i oszczędzamy czas, 
oszczędzamy wodę i energię też.
Pani Jola z Warszawy 129,00zł

64,50zł

Moc: 3300 W
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Materac nasączony wyciągiem z aloesu, z którego nieocenione właściwości służą człowiekowi od 
niepamiętnych czasów. Dzięki temu posiada wyjątkową miękkość i gładkość.

• Rdzeń materaca jest wykonany z pianki Ecocell® nowej generacji, która zachowuje 
elastyczność oraz zapewnia oddychalność poprzez efektywną cyrkulację powietrza,  
a dodatkowo posiada obszary adaptacji. 

• Materac został poddany impregnacji CleanEffect®,  
dzięki czemu nie pochłania nieprzyjemnych  
zapachów i zapobiega rozwojowi  
roztoczy i bakterii.

Materac nawierzchniowy 
Komfort dobrego snu prosto z natury
• Naturalne właściwości aloesu dla 

poprawy jakości snu i zdrowia. 
• Niezwykle gładka i miękka powłoka.
• Miękkie, oddychające i hipoaler-

giczne wypełnienie mikrowłóknem 
Wellsleep®.

• Dopasowuje się do temperatury ciała  
i otoczenia.

Komplet poduszek

2 poduszki o wymiarach: 50 cm x 70 cm

106039104

Mikrowłókna 
Wellsleep®

Impregnacja CleanEffect®

Wypełnienie z pianki Ecocell®

tylko89zł
już od199zł

-50%
1 + 1

GRATIS

Aloe Vera 3+1 od399zł

4 cm

Aloe Vera 178zł
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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

5

2 cm pianka z pamięcią kształtu

3 cm pianka Ecocell®

3 cm sprężyny Octaspring®

10 cm sprężyny kieszeniowe  

1

4

2

3

5

6 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

T
e
c
HNOLOGIa OcTaspRIN

G
®

NaGRaDZaNa

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.

60

T
e
c
HNOLOGIa OcTaspRIN

G
®

NaGRaDZaNa

od	1399,00zł

12 x od 146,12złRATY

4 2 cm pianka Ecocell®

6
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2

1

1

2

3

4

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

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 dobór idealnej  
twardości przez  
każdego z użytkowników.

18 cm

4 różne twardości w 1 materacu. NA ZWROT
30DNI

do400zł
oszczędzasz

od	1199,00zł od	1099,00zł

16 cm

od	699,00zł

12 x od 73,80złRATY

Twardszy materac z myślą o naszych 
klientach.
Materac o najwyższym stopniu twardości  
z dodatkiem kojącego aloesu.

• 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®

HIPOALERGICZNY

PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

ZWIĘKSZONA 
ODDYCHALNOŚĆ

ERGONOMICZNY

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

 6 cm

Prezent

Poduszka Dormeo Renew  
Eucalyptus o wartości  
99 zł.

Aloe Vera            Aloe Vera Plus

Prezent

Poduszka Dormeo Renew  
Eucalyptus o wartości  
99 zł.
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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. 

140 x 200 cm + 50 x 70 cm

200 x 200 cm + 2x 50 x 70 cm

106064772 

106064773

Zestaw (kołdra + poduszka): 

od 199,00zł od 99,00zł

TV
Produkt z

%50–

89,00zł

Dormeo Stella 
Komplet pościeli

Skład materiału: 100% bawełna 
Dostępna w rozmiarze 
140 x 200 cm.

Dormeo Blossom 
Komplet pościeli
Skład materiałów: 
70% Bawełna, 30% Tencel® 
(włókna celulozowe) 

Dostępna w rozmiarze  
140 x 200 cm i 200 x 200 cm

Dormeo Twins
Komplet pościeli

Dostępne kolory

od	119,00zł

od	149,00zł

od	139,00zł

Dostępna w rozmiarze  
140 x 200 cm i 200 x 200 cm

Zapytaj konsultanta  
o dodatkowa poduszkę

Dormeo Supreme
Wielofunkcyjna zwijana mata
Komfort spania w każdym miejscu  
nie zależnie od podłoża.
• Do stosowania na wielu powierzchniach (od twardej 

podłogi po wilgotną ziemię).
• Nieprzemakalna
• Zapewnia doskonałe podparcie dla ciała i tym samym 

komfortowy sen. 
• Wygodna w transporcie i przechowywaniu.

Wodoodporna  
i nieprzemakalna!

5 cm

W domu 
i na 

zewnątrz

KANAPA KAWALERKA KEMPINGDOMEK 
LETNISKOWY

PRZYCZEPA FESTIWAL AKADEMIK
Z Z Z Z . . .

PODŁOGA

12
MIESIĘCY
GWARANCJI

PIANKA ECOCELL® NIEPRZEMAKALNA

od 369,00zł

NOWOŚĆ
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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.

od	199,00zł

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 z pamiecią 
kształtu, dla twardszego podparcia. 

Wypełnienie  
zaawansowanym  
mikrowłóknem  
Wellsleep®

Warstwa pianki  
z pamięcią kształtu

149,00zł 129,00zł

106001614

• Dopasowuje się do każdej pozycji  
spania, a także redukuje odruch 
przewracania się z boku na bok  
podczas snu. Dla większej wygody, 
można regulować wysokość poduszki.

• Tuby Octaspring® wykonane są ze 
sprężyn piankowych z wysokiej jakości 
pianki z włókien syntetycznych oraz pianki 
z pamięcią kształtu, o strukturze plastra 
miodu, gwarantującej oddychalność  
i przewiewność poduszki,  
a także higieniczny, zdrowy sen.

• Boki poduszki są wykonane  
z oddychającej tkaniny z systemem AirX. 
Dzięki temu zachowana zostanie stała 
wentylacja wewnątrz poduszki. 

Wymiary: 40 x 60 cm

Dormeo Air
Poduszka 2 w 1
Idealna poduszka dla najbardziej 
wymagających.
Wyjątkowa poduszka 2 w 1 łączy zalety 
poduszki anatomicznej i klasycznej, dzięki 
zastosowaniu nowoczesnej technologii 
sprężyn piankowych Octaspring® .  

Dormeo True Evolution
Poduszka

Dostępna w dwóch 
wysokościach: 
12 cm i 16 cm
Rozmiar: 40 x 60 cm

Doskonale 
dopasowana  
do Ciebie

12 cm 16 cm

Przyjemna 
w dotyku 
poszewka

Dwie warstwy 
pianki z pamięcią 

kształtu

sprężyny 
Octaspring®

Prawdopodobnie najlepiej oddychająca 
poduszka na świecie.

Wyjątkowy system wentylujący Octaspring® zapewnia ciągły 
przepływ powietrza przez poduszkę. Ruchy głowy samoczynnie 
wypychają ciepłe, wilgotne powietrze na zewnątrz, poprzez 
specjalnie zaprojektowane boki poduszki. Następnie wciągają 
świeże powietrze, sprawiając, że Octaspring® naprawdę 
oddycha. Co więcej warstwa wykonana z pianki z pamięcią 
kształtu jest wyposażona w specjalne zaprojektowane kanaliki 
powietrza zapewniając tym samym jego cyrkulację na całej 
powierzchni poduszki. Stosując poduszkę Dormeo True 
Evolution można się całkowicie zrelaksować i poczuć się 
komfortowo bez spoconej szyi i głowy.

od	169,00zł

T
e
c
HNOLOGIa OcTaspRIN

G
®

NaGRaDZaNa

169,00zł 159,00zł
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Dormeo
Narzuta na łóżko
Lekka, przyjemna w dotyku  
i funkcjonalna narzuta, którą możesz 
użyć w sposób tradycyjny jako ozdobę 
łóżka lub jako koc, chroniąc ciało 
przed chłodem. Dostępna w dwóch 
rozmiarach oraz dwóch kolorach, 
aby idealnie dopasować się  
do Twoich preferencji. Jest dwustronna 
i ozdobiona pikowaniem. Posiada 
właściwości antybakteryjne

• Łatwe w rozkładaniu/składaniu.
• Lekkie i przenośne.
• Komfortowe siedzisko.
• Wytrzymałe, aż do 110kg obciążenia.
• Nowoczesne wzornictwo.

106087493

106087492 
beżowe
szare

Dormeo
Składane krzesło Dormeo

219,00zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

od	89,00zł

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 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

Dormeo Silver-Ion
Poduszka 
anatomiczna

102568597

Wymiary:  
30 x 50 cm

Wymiary: 
50 x 70 cm

89,00zł

79,00zł

?

Dostępne kolory: 
brązowy, szary
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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 119,00zł

Dormeo Essenso
Ręczniki
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 od	25,00zł

Dormeo Travel Pillow
Poduszka podróżna

106086141

Odkryj sekret spokojnego snu w czasie podróży
Wykonana jest z welurowej,  
pluszowej dzianiny, a także  
pianki pamięci kształtu,  
dającej optymalne podparcie 
i komfort, którego 
potrzebujesz w czasie  
długich godzin w podróży.  
Wyposażona została  
w otworki wentylacyjne,  
umożliwiające przepływ  
powietrza. 

Pianka pamięci kształtu 
posiada doskonałe 
właściwości podpierające 
głowę i kark, dzięki czemu 
w czasie wypoczynku 
Twoje mięśnie i ścięgna 
rozluźniają się, a po 
przebudzeniu nie 
odczuwasz bólu ani 
drętwienia.

NOWOŚĆ

89,00zł

Dormeo 1001 Night
Narzuta na kanapę
Zabezpieczy kanapę przed brudem, kurzem, sierścią...
Wyjątkowa narzuta 3 w 1, pełniąca funkcję narzuty na kanapę,  
łóżko czy też koc!

• Dwustronna: miękka, błyszcząca strona, która nada luksusowy  
wygląd i odswieży salon. Spód w kolorze beżowym, zapobiega  
przesuwaniu się narzuty.

• Pasuje na kanapy o szerokości do 170 cm  
(wymiary narzuty: 165 x 190 cm).

• Można prać w pralce w temp. 30°C

Dostępne w 4 kolorach

Wygodne 
kieszenie

Odpinana część 
podłokietników

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

99,00zł 89,00zł

• Magicznie miękki i sprężysty.
• Wykonany z pianki z pamięcią 

kształtu.
• Antypoślizgowa warstwa  

na spodzie.
• 55 x 125 cm.
• Kolor: srebrny.

199,00zł 99,00zł

100zł
oszczędzasz

Dormeo 1001 Night
Lampka dotykowa

Dormeo 1001 Night
Dywanik

106026184 106046358

NOWOŚĆ

219,00zł 149,00zł

Prezent
Kapcie  
o wartości   
69 zł.
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Odkurzacz 
tradycyjny

1.

2.

3.

Odkurzacz 
przenośny Sterylizator  

ze światłem UV

  
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 materiały: od jedwabiu,  
przez bawełnę, po len czy wełnę. 

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

AMAZING

19in1

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

• 1500 W 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!

19 w 1

1099,00zł

649,00zł

106064710

Zapytaj Konsultanta  
o dodatkowe 
akcesoria

TYLKO

  
Odkurzacz UV 3 w 1
Twój dom perfekcyjnie czysty i wolny od alergenów.

Nowoczesna, zaawansowana technologia sterylizacji światłem UV połączona z tradycyjnym odkurzaczem. Pozwala na 
usunięcie roztoczy kurzu i bakterii, pozostawiając dom świeżym i przyjaznym alergikom. 

• Technologia UV eliminuje roztocza kurzu i bakterie
• Bezprzewodowy
• Filtr HEPA zatrzymuje alergeny, oczyszczając powietrze

Zapytaj o dodatkowe 
akcesoria! 
Zestaw 9-elementowy

Nowy sposób  
na czysty dom!

429,00zł 79,00zł

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

NOWOŚĆ

106064733

12 x od 116,06złRATY

12 x od 68,52złRATY

12 x od 45,29złRATY

NOWOŚĆ



36 37www.topshop.pl

Dom i Wnętrze

22 512 54 37www.topshop.pl

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

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. 

1+1
GRATIS

Zapytaj Konsultanta  
o dodatkowe 
nakładki

29,00zł

105941488

106064289Rocket Fix 
Akumulatorowe  
narzędzie 
wielofunkcyjne

Rovus Rocket Fix to wysokiej jakości 
bezprzewodowe urządzenie elektryczne, 
działające na baterie. Zapewnia  
wyjątkowo płynną i gładką pracę. Dzięki 
różnorodnym końcówkom o szerokim 
zakresie zastosowań, umożliwia wiercenie, 
cięcie, piaskowanie i wiele innych funkcji. 
Niesamowity system Szybkiej Wymiany Quick 
Connect umożliwia szybką i łatwą wymianę 
końcówek.

• Wiercenie i mechanizm uderzeniowy  
z funkcją udarową  
oraz narzędzie oscylacyjne w jednym

• Akumulator litowo-jonowy 18V
• Prędkość do 18 000 obrotów na minutę

1 narzędzie,
nieograniczone 

możliwości!

Głowica 
oscylacyjna  
i do wierceń

Przecinania Zdzieranie

Przykręcanie Szlifowanie

Narzędzie 
bezprzewodowe

Prosty system 
wymiany głowic

Wielofunkcyjne, profesjonalne 
narzędzie do codziennych zadań.

Zestaw 
26 elementów

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

399,00zł

Wiercenie



38 39www.topshop.pl

Dom i Wnętrze

22 512 54 37www.topshop.pl

199,00zł

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	

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

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Zapytaj Konsultanta  
o dodatkowe 
akcesoria

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

Moc: 800 W

Moc: 80 W

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
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DRUGI
ZESTAW 50%

TANIEJ

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

NOWOŚĆ

89,00zł

Pułapka na insekty Solar Buzzkil 
jest urządzeniem opartym za 
zaawansowanych technologicznie 
rozwiązaniach. Panele słoneczne 
zamieniają energię słoneczną na 
elektryczną, którą urządzenie zasilane jest 
nocą. A to oznacza, że urządzenie możesz 
zabrać ze sobą, gdzie tylko chcesz,  
np. na wakacje! 

• Łatwy w użyciu i przenośny. 
• Wydajny – działa przez 2 lata i więcej 

w zależności od poziomu zużycia 
akumulatora.

• Nie emituje żadnych trujących 
substancji.

• Metalowa spirala pod napięciem 
skutecznie uśmierca latające owady.

• Zasilany energią słoneczną. 

Solar Buzzkill
Pułapka na insekty

106081083

Średnica: 10 cm 
Panel słoneczny: 5x5 cm 
(amorficzny)
Czas pracy: 8 godzin

TV
Produkt z

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 składający się z 2 sztuk.

Odstraszacz insektów i gryzoni
Pest Repeller

105932872

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.

TV
Produkt z

106049037

Ogrzewacz powietrza to ceramiczneurządzenie niewielkich 
rozmiarów,które niemal natychmiast ogrzeje wychłodzone 
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 lub zimne 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.

149,00zł
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Aktywny i zdrowy tryb życia

Zawsze promienna i zdrowa cera.
Delikatny masaż w połączeniu ze skutecznym 
oczyszczaniem sprawia, że bez wysiłku i zbędnych 
wydatków możesz cieszyć się czystą i promienną 
cerą na co dzień. Obrotowye ruchy urządzenia 
usuwają zanieczyszczenia z porów  
w zaledwie kilka sekund, dzięki czemu  
działanie nakładanych kosmetyków  
jest skuteczniejsze. 

• Głęboko oczyszczająca szczotka  
do pielęgnacji twarzy.

• Piękna, zdrowa, promienna twarz  
każdego dnia. 

• Poprawa jędrności skóry,  
redukcja porów.

• Poprawa krążenia krwi.

Wellneo 
Elektryczna szczoteczka  
do oczyszczania twarzy

106074587

69,00zł

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

100zł
oszczędzasz

105893252

Wellneo
Elektryczny pilnik do stóp 

Zabierz go pod 
prysznic!

Gładkie jak 
jedwab!

Przed Po

Miękkie, jedwabiście gładkie i piękne 
stopy w kilka sekund
• Szybko i delikatnie usuwa martwy 

naskórek.
• Można stosować na palcach, piętach  

i bokach podeszew stóp.
• Dostępne są głowice o dwóch 

stopniach ziarnistości.
• Uczucie miękkości i gładkości  

już po pierwszym użyciu.

NOWOŚĆ

106072409

Nowe, wodoodporne urządzenie do 
pielęgnacji skóry i paznokci
Nowe, wodoodporne i bezprzewodowe 
urządzenie, które zamieni zacisze 
Twojego domu w profesjonalny  
salon kosmetyczny. To urządzenie  
łączy w sobie funkcję 5 różnych 
urządzeń: tarki do stóp, depilatora, 
golarki, trymera i frezarki do paznokci. 

Oznacza to, że dzięki temu urządzeniu:
• usuniesz zrogowaciały  

naskórek ze stóp
• wydepilujesz nogi
• ogolisz i przytniesz zarost 
• oraz zrobisz pięknie lśniące  

paznokcie

Wellneo
Zestaw do pielęgnacji

106074585

DepilacjaManicurePrzycinanie Usuwanie zgrubień

Golenie 129,00zł

129,00zł

Prezent

Elektryczna 
szczoteczka 
o wartości 69 zł 
w PREZENCIE

PRODUKT DOSTĘPNY OD 22 MAJA 2017
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Aktywny i zdrowy tryb życia

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 zauważyć pozytywne  
zmiany. Ponadto może być   
stosowany również u dzieci.

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

STOP objawom 
alergii!

Wyrób
medyczny

Testowane 
klinicznie

Allergy Reliever
Aparat led  
łagodzący alergie

106065729

129,00zł 99,00zł

To nowe podejście do śledzenia 
aktywności fizycznej, ustalania celów  
i błyskawicznego pomiaru ich realizacji. 
Pomyśl o urządzeniu na nadgarstku 
jak o swoim osobistym trenerze, którzy 
motywuje cię do pokazania twojego 
pełnego potencjału.

Gymbit
Urządzenie do pomiaru  
aktywności fizycznej

106077441	

119,00zł

Będziesz mógł zmaksymalizować 
swoje cele, śledząc:

• Liczbę kroków

• Przebyty dystans

• Spalane kalorie

Urządzenie można również nosić 
jako zwykły zegarek, ponieważ 
wyświetla czas i datę. Dodatkowe 
funkcje urządzenia to krokomierz, 
licznik długości przebytej trasy 
oraz licznik spalanych kalorii.

NOWOŚĆ

Twój personalny trener mięśni brzucha.
• Skuteczny i szybki trening mięśni brzucha. 
• Budowanie, wzmacnianie, tonizowanie, kształtowanie mięśni 

brzucha. 
• Tening i regeneracja w jednym.
• Świetna figura przy ćwiczeniach zaledwie 20 minut dziennie.
• Wygoda i prostota użycia.

Gymbit 6Abs Shaper
Elektrostymulator mięśni brzucha

129,00zł

99,00zł

106049433	

106049428

Gymbit Bodyshaper
Miejscowy elektrostymulator 
mięśni

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

TV
Produkt z

Jędrne i mocne mięśnie w zaledwie  
20 minut dziennie.
• Urządzenie kształtujące i wzmacniające 

mięśnie bez wysiłku. 
• Odpowiadające na wiele potrzeb: 

wspomagające trening fizyczny,  
ćwiczenia rehabilitacyjne,  
ułatwiające proces relaksacji  
po treningu.

• Wygodne w użytkowaniu:  
małe, miękkie,  
elastyczne.

• Przenośne  
i bezprzewodowe.
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Krok do komfortu
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Zdrowie, Uroda i Sport

Zaokrąglona podeszwa i antybakteryjna wyściółka  
dla komfortu stóp nawet w upalne dni!
• Zaokrąglony spód podeszwy bardziej angażuje mięśnie, 

przez co czujesz się lepiej i jesteś w lepszej formie.
• Równomiernie rozmieszczenie ciężaru ciała może działać korygująco  

na postawę, zmniejszać nacisk na stawy, a tym samym pomagać  
w uniknięciu takich problemów jak obrzęki i bolesność stóp.

• Sandały są lekkie i dzięki  temu można dłużej  
w nich chodzić, a przez to być dłużej aktywnym. 

• Sandały dla kobiet posiadaja modne, 
metaliczne kolory.

ANTY
bakteryjne

Dla niej
Rozmiary: 36-42

Dla niego
Rozmiary: 40-46

Walkmaxx Pure
Sandały Damskie

Walkmaxx Comfort 
Tenisówki
Modne wzornictwo i nowoczesne 
kolory dla komfortu Twoich stóp
• Zaokrąglona podeszwa podpiera 

stopę i niweluje nieprzyjemne uczucie 
zmęczenia i obrzęku nóg.

• Wkładka wykonana z elastycznego 
i trwałego materiału EVA, który 
gwarantuje dodatkową amortyzację 
stopy.

• Modne wzornictwo

KOMFORTU
gwarancja

Rozmiary: 36-46

TYLKO

-50%

-50%

TYLKO
258,00zł

129,00zł

258,00zł

129,00zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

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

12 x od 31,57złRATY

299,00zł

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

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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NOWY! NOWY!NOWY! NOWY!

Warszawa  Top Shop
Al. Komisji Edukacji Narodowej 20a 
(ostatnia stacja Metro 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 hipermarketu)
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  
(wejście do C.H. obok poczty)
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
lokal nr 20 (przejście podziemne pod  
rondem koło Dw. Centralnego)
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   
(wejście z prawej strony C.H.)
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 lokal na  
poziomie -1 (obok supermarketu) 
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

Bytom   Top Shop
Centrum Handlowe Agora 
Plac Kościuszki 1, lokal na poziomie +1 
(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 
(wejście z prawej strony C.H.)
pon.-sob. 9.00-21.00
nd. 10.00-20.00
tel  12 294 96 21
e-mail:krakow.czyzyny@topshop.pl
















Warszawa  Top Shop
Centrum Handlowe Wola Park
ul. Górczewska 124 lokal na poziomie +1 
(nad marketem budowlanym)
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  
(wejście z prawej strony C.H.)
pon.-sob. 9.00-21.00 
nd. 10.00-19.00
tel. 42 672 59 80
e-mail: lodz.pasaz@topshop.pl

Katowice  Top Shop
Dom Handlowy Supersam 
ul. Skargi 6  lokal na poziomie -1  
(obok wejścia do windy)
pon.-sob. 9.00-21.00 
nd. 10.00-20.00
tel. 32 712 80 50
e-mail: katowice.supersam@topshop.pl

 

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	1.05.2017	do	30.06.2017	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

Opole  Top Shop
Centrum Handlowe Karolinka 
ul. Wrocławska 152/154 
(na pasażu hipermarketu)
pon.-sob. 9.00-21.00 
nd. 9.00-20.00
tel.  77 411 10 35
e-mail: opole.karolinka @topshop.pl

Gdańsk  Top Shop
Galeria Przymorze 
ul. Obrońców Wybrzeża 1 
pon.-sob. 9.00-21.00 
nd. 10.00-19.00
e-mail: gdansk.przymorze@topshop.pl

Bydgoszcz  Top Shop
Galeria Pomorska 
ul. Fordońska 141
pon.-sob. 9.00-21.00
nd. 10.00-20.00
e-mail: bydgoszcz.pomorska@topshop.pl



WARSZAWA

ŁÓDŹ

WROCŁAW

KATOWICE
SOSNOWIEC

BYTOM
GLIWICE

KRAKÓW

OPOLE

GDAŃSK

BYDGOSZCZ

Gliwice   Top Shop
Centrum Handlowe Forum 
ul. Lipowa 1 lokal 074  
(na przeciwko drogerii)
pon.-sob. 9.00-21.00
nd. 10.00-20.00
tel. 32 335 74 06
e-mail: forum@topshop.pl
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Shark
Odkryj coś nowego!

3 proste sposoby zakupów

37_052017

www.topshop.pl
odwiedź stronę internetową:

Sklepy
odwiedź

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

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

399,00zł499,00zł

199zł
oszczędzasz

106098538

Prezent
PREZENT
Elektryczna patelnia 
do naleśników
o wartości 99 zł

NutriBullet Gold

banan

szpinak

marchewka
burak/jagody PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Oferta limitowana! 


