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Odstraszacz
insektów i gryzoni

Więcej na str. 7

Titan  Mop

Wygodne i proste sprzątanie
Więcej na str. 6

Więcej na str. 4

Mop parowy H2O X2

z nami! 
Świętuj  

Sprzątanie 
jest proste!

Elektryczna szczotka
prostująca włosy
Perfekcyjnie proste włosy
Więcej na str. 5

Prezent do każdego 
zamówienia

22 512 54 52www.topshop.pl oferta ważna od 01.09.2016 do 31.10.2016 
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str. 24-41

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 52 

Odwiedź nasze sklepy  
Lista adresów na str. 48

Spis treści

Zdrowie, Uroda i Sport

str. 8-23

Obuwie i Rekreacja

Szanowni Państwo,

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

                                                                        
Ewa Konarzewska
Marketing Manager

str. 50-51

Przez ostatnie kilka miesięcy przypominaliśmy się  
Państwu telefonicznie, przez sms oraz emaile  
z ofertami na 20 lecie Top Shopu. Już dziś  
rozpoczynamy nasze Wielkie Święto. Poznajcie  
specjalne wydanie katalogu, w którym odnajdziecie  
szereg nowości oraz zaskakujące oferty na produkty, które są  
naszymi bestsellerami – produkty niezwykle praktyczne, proste  
w obsłudze, które przydadzą się w każdym domu każdego dnia.

Jednak to nie wszystko. W ramach podziękowania za to, że 
jesteście z nami i występujecie w naszych reklamach telewizyjnych 
przygotowaliśmy dla Was wszystkich NIESPODZIANKĘ.

Do każdych zakupów  
powyżej 199 zł dołączymy  
elegancki zegarek  
w Prezencie. Poznaj  
szczegóły oferty na kolejnych  
stronach katalogu. 

Zachęcamy do dalszych zakupów.

                              Z pozdrowieniami,

str. 42-47

Dom i Wnętrze

Kuchnia

PREZENT
dla Ciebie lub osoby, 

którą kochasz.

Z sezonu na sezon okazujesz nam coraz 
większe zaufanie, dlatego przyszedł czas,  
aby pokazać naszą wdzięczność.  
Z przyjemnością obdarujemy Cię 
silikonowym zegarkiem w jednym z trzech 
modnych kolorów!

Chcesz wiedzieć, co zrobić, aby go dostać?

To proste:

Znajdź w katalogu produkty, które 
sprawią, że Twoje życie będzie prostsze 
i przyjemniejsze lub sprawią radość 
osobie, którą kochasz.

Zadzwoń pod numer 22 512 54 52  
i powiedz nam, które produkty 
chcesz zamówić.

Przy zakupie produktów wybranych 
z katalogu otrzymasz ekskluzywny 
prezent od Top Shop – wyjątkowy 
silikonowy zegarek!

1

3

2

*Dla zamówień powyżej 199 zł. Liczba sztuk ograniczona.

« silikonowy
« wodoodporny
« dostępny w 3 kolorach:  

czerwonym, białym  
i czarnym

PREZENT do każdego 
zamówienia*! 

Wybrane produkty można  
nabyć na raty oraz  
z przedłużoną gwarancją.

RATY PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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CZAS NA  BESTSELLERY! Edycja limitowana, ograniczone ilości
i świetne ceny!  Zadzwoń już teraz!
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H2O X2
Mop parowy

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.

Sprzątanie 
jest proste!

Wyrzut pary możesz łatwo 
i bezpiecznie kontrolować 
odchylając mopa ku sobie  

i przywracając go do pozycji 
pionowej

Bez pary      Z parą

106004089 Elektryczna szczotka  
prostująca włosy
Simply Straight

105966971

Perfekcyjnie 
proste włosy !

Włosie pokryte 
warstwą ceramiczną

Przed Po

Prostowanie Twoich włosów przy użyciu szczotki.
Niesamowita, nowoczesna, prostująca włosy szczotka 
ceramiczna.	Połączenie	prostownicy	do	włosów	z	wygodną	
szczotką do modelowania.
Sekretem jest ceramiczne włosie. Jego delikatne ciepło ogrzewa 
każde	pasmo,	bez	spłaszczania	i	palenia	włosów,	dodając	im	
objętości.	W	ten	sposób	włosy	są	nie	tylko	proste,	ale	też	lśniące,	
zdrowe i bardziej podatne na stylizację.
•	Szczotka	pasuje	do	każdego	typu	 
oraz	każdej	długości	włosów.

•	Odpowiednia	temperatura	 
z możliwością regulowania.

Maluj szybciej 
i łatwiej!

Wałek do malowania 
Paint Roller

Napełnij go 
swoją ulubioną 
farbą, zamknij 

pokrywkę 
i maluj!

Zestaw zawiera: napełniany farbą wałek 
(700 ml), napełniany farbą mini wałek 
(250 ml), 3 wydłużane aluminiowe rurki 
(każda po 73 cm), kubeczek z miarką.

249,00zł

399,00zł

OF

ER
TA  URODZINOWA

-50% 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.  

Elektrostatyczna miotełka do kurzu
Spin Duster 360

• 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.

Szybsze i wygodne rozwiązanie do malowania 
ścian! 
Wałek do malowania to jeden z najlepiej 
sprzedających	się	produktów	w	20	krajach	od	
1998	roku.
•	 Bez	plam	i	zabrudzeń.
•	 Bez	użycia	kuwety	malarskiej	–	koniec	 

z wycieczkami po farbę i zachlapaną podłogą.
•	 Mini	wałek	do	wykończenia	drobnych	detali	 

i	narożników	ścian.

OF
ER

TA  URODZINOWA

-22% 
OF

ERTA URODZINOWA

-150zł 

106010900

106010093

69,00zł

89,00zł

49,00zł

99,00zł

149,00zł

199,00zł

OF

ER
TA  URODZINOWA

-50zł 
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Śrubokręt 6 w 1
Bit 360 105891076

Śrubokręt, który  
powinien być  
w każdym domu!
•	Nowatorski	system	 
wymiany	końcówek	 
dzięki komorze  
obrotowej 360°.

•	Wszystkie	końcówki	 
zawsze pod ręką.

NOWOŚĆ

•	3	pozycje	kątowe	ostrzy.
•	Do	cięć	prostych	i	po	łuku.
•	Dla	praworęcznych	i	leworęcznych.
•	Skrzynka	dla	wygodnego	 

przechowywania.
•	Nadaje	się	do	cięcia	nawet	 
najtwardszych	materiałów.

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

105950560

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

105413838Titan 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.	

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

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

•	 W	trakcie	przepływu	 
wody wąż rozciąga się  
nawet	do	22,5	metrów.

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

Wymiary po rozciągnięciu: 22,5 m 149,00zł

299,00zł

Wąż ogrodowy
Xhose 100726706

129,00zł

149,00zł

Zapytaj konsultanta 
o dodatkowe nakładki.  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

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.

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

CZAS NA  BESTSELLERY! Edycja limitowana, ograniczone ilości
i świetne ceny!  Zadzwoń już teraz!

OF

ER
TA  URODZINOWA

-50zł 

119,00zł

169,00zł

105862823

59,00zł

12 wymiennych końcówek

OF

ERTA URODZINOWA

-50% 

OF

ER
TA  URODZINOWA

DRUGI
ZESTAW
za 69 zł

OF

ER
TA  URODZINOWA

-20zł 

Zapytaj 
konsultanta 
o uchwyt  
do węża 
ogrodowego.

100932936

OF

ER
TA  URODZINOWA

-50zł 
ZESTAW

79,00zł

129,00zł

Czas na limitowaną edycję naszych bestsellerów!

105932872

TV
Produkt z HIT

105940267

TV
Produkt z

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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Kuchnia Gotuj i świętuj każdego dnia

22 512 54 52www.delimano.pl

Witalność i energia każdego dnia!
Czy odżywiasz się prawidłowo, a może odczuwasz  

brak energii i często się przeziębiasz?
W życiu pełnym pospiechu często zapominamy o zdrowym odżywianiu. Skutkiem tego jest 
wzmożone działanie układu trawiennego, który ciężko pracuje nad wydobyciem składników 
odżywczych ze źle przeżutych produktów. Osłabione enzymy trawienne wraz z mniej 
wydajnymi kwasami żołądkowymi powodują, że system pokarmowy nie może przyswoić 
sobie substancji odżywczych znajdujących się wewnątrz pokarmów. Ich małe wchłanianie 
sprawia, że stajemy się coraz słabsi i bardziej podatni na schorzenia. Dlatego też warto 
pomyśleć aby zacząć regularnie dostarczać organizmowi odpowiednią porcję wartościowych 
składników odżywczych, szczególnie zimą.

Gryzienie, blendowanie czy wyciskanie niestety nie wystarczy, aby wydobyć najlepsze 
składniki z wnętrza ziaren, łodyg, czy skórek warzyw i owoców. Najlepszym i najszybszym 
sposobem na dotarcie do nich jest ekstrakcja. 

Pożywne koktajle NutriBlast możesz już dziś przygotować za pomocą rewelacyjnego 
urządzenia o nazwie NutriBullet, który jest jednym z najlepiej sprzedających się urządzeń 
tego typu na świecie. Jego opatentowane ostrza o działaniu cyklonowym rozbiją miąższ, 
skórki, pestki i łodygi na maleńkie cząsteczki nadające się do wypicia.

Zapoznaj się z naszą ofertą i dołącz do grona  
szczęśliwych posiadaczy SUPERPRODUKTU!

100896055

12	x	63,24złRATY

499,00zł

To nie jest zwykły blender lecz ekstraktor 
składników odżywczych. Dzięki nowoczesnej 
technologii cyklonowej, wysokiej mocy silnika 
oraz specjalnie zaprojektowanym  
i opatentowanym sześcioramiennym ostrzom, 
przekształca zwykłą żywność w NutriBlasty  
– odżywcze bomby witaminowe spożywane  
w postaci wartościowych koktajli.
Wystarczy 1 NutriBlast dziennie, aby poczuć 
niezwykłe korzyści płynące z diety bogatej  
w warzywa i owoce.
•	 poprawi	samopoczucie,
•	 zredukuje	stres	i	zmeczenie,
•	 przywróci	witalność,
•	 wzbogaci	dietę	w	substancje	 

odżywcze i witaminy,
•	 zredukuje	wagę.

NutriBullet
Delimano Wybierz ulubione warzywa, dodaj owoce dla smaku, 

wzbogać orzechami – taki koktajl to źródło witamin, 
minerałów, białka i enzymów.
Składniki:
• 2 gruszki
• szczypta imbiru
• 1 łyżka miodu
• 1 łyżeczka cynamonu
• 1 ½ szklanki mleka migdałowego

Nie ma to jak słodki i ciepły napój 
idealny na jesienną pogodę!

Zestaw 12-częściowy

TV
Produkt z

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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Kuchnia Gotuj i świętuj każdego dnia

22 512 54 52www.delimano.pl

WYBIERZ NAJLEPSZY   NUTRIBULLET DLA SIEBIE!

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

PO

NAD 19 MILIONÓW

SPRZEDANYCH SZTU
K

ŚWIATOWY
BESTSELLER

999,00zł 899,00zł399,00zł 12	x	42,13 złRATY 12	x	94,92złRATY12	x	57,96złRATY

NutriBlast
Opakowanie zawiera 30 porcji.

89,00zł

Obowiązkowy zestaw 
akcesoriów dla każdego 
posiadacza NutriBullet. 

5 elementowy  
zestaw zawiera:
• 2 pokrywki  

bidonowe, 
• 2 kubki,
• 1 ostrze  

ekstrakcyjne.

Zestaw akcesoriów 
do NutriBlastDodawanie różnorodnych składników podczas przygotowywania 

świeżych NiutriBlast’ów zapewnia 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

NOWOŚĆ

Dodatkowa funkcja 
– 7 minutowy cykl 
podgrzewania!

sproszkowane	 bogate	źródło	białka	roślinnego,	a	także	kopalnia	witamin,		
białko	konopii	 minerałów,	przeciwutleniaczy	i	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.

NOWOŚĆ

100zł
oszczędzasz

Prezent

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

NOWOŚĆ

549,00zł 529,00zł

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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Kuchnia Gotuj i świętuj każdego dnia

22 512 54 52www.delimano.pl

Wyciskarka wolnoobrotowa 
Delimano Utile Slow Juicer
Wolnoobrotowa wyciskarka dokładnie wyciśnie sok z owoców 
lub warzyw, zachowując ich świeżość, witaminy  
i maksymalną ilość składników odżywczych.  

• Do sporządzania soków, jedzenia dla dzieci, koktajli.
• Suche odpady powstałe po wyciskaniu, można  

wykorzystać dodając je do muesli, owsianki  
lub jogurtu.

• Bardzo łatwa w myciu i pielęgnacji.

105752996

105953415Robot kuchenny
Delimano Flavorchef 
Jeden robot kuchenny do wielu zadań.
Dużym atutem robota jest zastosowanie technologii, 
która automatycznie dopasowuje moc i prędkość 
pracy ostrzy, aby osiągnąć profesjonalną jakość 
gotowania, pełną smaku i zapachu. Dzięki kilku 
wymiennym podstawom i końcówkom robot 
kuchenny pełni funkcję kilku urządzeń w jednym: 
zastępuje mikser, młynek, tarkę, blender,  
a nawet urządzenie do próżniowego  
pakowania żywności.
• Jedna podstawa i 1001 zastosowań.
• Sieka, uciera, kruszy, mieli, kroi,  

blenduje, miksuje a nawet  
wyrabia ciasto.

• Prosty w obsłudze: 1 przycisk,  
2 prędkości plus  
funkcja  
pulsacyjna.

105998536

Woreczki do pakowania próżniowego
Delimano Flavorchef 

Prezent

Książka kucharska 
Delimano  
w PREZENCIE. 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

NOWOŚĆ

569,00zł

469,00zł

Moc:  200 W   Obroty: 80/min 12	x	60,08złRATY

12	x	63,24złRATY

599,00zł

899,00zł

300zł
oszczędzasz

• Różnorodność zastosowań:  
od ucierania miękkich produktów, 
do kruszenia lodu. 

• Prosty w obsłudze.
• Mocne i odporne ostrza  

ze stali nierdzewnej.

Wielofunkcyjny blender
Delimano Utile Power Blender

104841341

Wymieszaj  
to co lubisz!

    W zestawie:
• Obudowa z silnikiem 
• Ostrze blendera
• Pojemnik blendera  

z pokrywką
99,00zł

198,00zł

Moc: 350 W

%50–

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

100zł
oszczędzasz

TV
Produkt z
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Garnek 5 w 1
Delimano Family Duo
Innowacyjny, smaczny, zdrowy  
sposób gotowania i podawania potraw.

Garnek składa się z woka wykonanego z kutego 
aluminium, z powłoką zawierającą cząsteczki 
tytanu i kamienia naturalnego, bakelitowymi 
uchwytami, szklanej pokrywki oraz silikonowej 
nakładki do gotowania na parze, która może 
także służyć jako sitko.

• Wielofunkcyjny – jednoczesne gotowanie  
na parze smażenie, duszenie.

• Wyjątkowo odporny na zadrapania.
• Łatwy w czyszczeniu i przechowywaniu  

– nadaje się do mycia w zmywarce.

105944046

Średnica: ø 26 cm  

Multicooker 18 w 1
Delimano 18 in 1 Multicooker
Urządzenie, które gotuje za Ciebie!
Wszystko, czego potrzebujesz, aby ugotować 
zdrowe, sycące posiłki mieści się w jednej, 
kompaktowej, oszczędnej maszynie. Przygotuj 
mięso, warzywa, desery, zupy, napoje i wiele innych 
zdrowych, pełnych smaku potraw. Wystarczy dodać 
składniki i ustawić czas i temperaturę gotowania.  

• 17 programów automatycznych  
i funkcja ustawiania ręcznego.

• Prosta obsługa, czytelny wyświetlacz  
obsługiwany dotykowo.

• Do użycia wszędzie tam, gdzie jest dostęp  
do gniazdka elektrycznego.

• Automatyczna blokada urządzenia dla bezpieczeństwa 
użytkowania i ochrony przed dziećmi.

Moc: 700 W
Pojemność: 4 l użytkowe

105973384

Prezent

Książka 
kucharska 
Delimano  
w PREZENCIE.

NOWOŚĆ

299,00zł

249,00zł

Akcesoria 
w zestawie

199,00zł

149,00zł

  Smaż w Woku

Serwuj posiłki

Piecz w piekarniku                

Gotuj na parze12	x	26,29złRATY

50zł
oszczędzasz

Składniki:
• 500 g mielonego mięsa wołowego,
• 500 g puszki czerwonej fasoli,
• 500 g pokrojonych, obranych  

ze skórki pomidorów,
• 1 cebula,
• 3 łyżki przyprawy chili w proszku,
• 1 zielona papryka,
• 1 łyżka oleju,
• sól i pieprz do smaku.
Przygotowanie: 
Cebulę i paprykę drobno pokrój,  
wrzuć do urządzenia i podsmaż.  
Dodaj przyprawione mięso, fasolę  
i pomidory. Ustaw odpowiedni program 
w Multicookerze i czas gotowania zgodny 
z instrukcją.
                                         Smacznego!

Chili
PYSZNE DANIE Z MULTICOOKERA

50zł
oszczędzasz

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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Zestaw garnków 
Delimano Stone Expert

104973041

Nowa linia lekkich garnków, pokrytych wyjątkowo 
trwałą powłoką tytanową.

• Zestaw garnków 12 w 1 do gotowania, 
pieczenia i podawania potraw.

• Wykonane są z lekkiego stopu aluminium 
odpornego na uszkodzenia i odkształcenia.

• Można myć w zmywarce.

Materiał: aluminium, powłoka tytanowa, silikon

W zestawie:
• 1 x patelnia ø 24 cm, 1.7 l
• 1 x rondelek ø 16 cm, 1.4 l
• 1 x płytki garnek ø 24 cm, 1.9 l
• 1 x głęboki garnek ø 24 cm, 4.5 l
• 1 x szklana pokrywka ø 24 cm
• 1 x składane sitko
• 1 x składana forma do ciasta, 3.4 l
• 1 x uchwyt

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Garnek kamienny 
Delimano Stone Legend Mould

105950566

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

• Gotowanie bez tłuszczu i oleju.
• Trwały i odporny na wysokie temperatury  

i zarysowania. 
• Wykonany z nietoksycznych materiałów.
• Nieprzywierająca powłoka.
• Można myć w zmywarce.
• Do użytku na wszystkich rodzajach  

kuchenek, a także w piekarnikach.

Średnica: ø 28 cm  
Materiał: tytan, emalia.

40zł
oszczędzasz

TYLKO
129,00zł

89,00zł

Materiał: tytan, emalia.

649,00zł

549,00zł

12	x	57,96złRATY

449,00zł

399,00zł

106003540

Gotowanie pod ciśnieniem – szybko, zdrowo, 
smacznie i… jak u mamy.
Nowy, wielofunkcyjny szybkowar to niezwykłe, 
kompaktowe urządzenie, które gotuje idealne posiłki 
za dotknięciem jednego przycisku!  
Soczystego i pełnego smaku kurczaka ugotujesz  
już w 25 minut!

Szybkowar elektryczny
Delimano Pressure King Pro

• Szybki, łatwy i bezpieczny sposób gotowania 
pod ciśnieniem.

• Utrzymuje stałą temperaturę gotowania.
• Do 90% szybsze gotowanie.
• Zachowuje smak i aromat potraw  

oraz składniki odżywcze.

Pojemność: 5 L
Moc: 900 W

Prezent

Książka 
kucharska 
Delimano  
w PREZENCIE

12	x	42,13złRATY

Wielofunkcyjne urządzenie  
do gotowania 6 w 1
Ceravital

105974828

Pojemność: 5 l
Materiał: kute aluminium, 
ceramika, silikon,  
hartowane szkło

Nowoczesny sposób  
przygotowywania  
zdrowych posiłków.
Połączenie Ceravital z wysokiej  
jakości garnkiem do gotowania  
na parze, umożliwia  
gotowanie różnych potraw  
w tym samym czasie!

• Gotuje, piecze, dusi,  
rozmraża, gotuje na parze, 
utrzymuje ciepło.

• Zdrowe gotowanie  
z niewielką ilością tłuszczu.

• Odporny na zadrapania.
• Szklana pokrywa może być 

używana w piekarniku.

NOWOŚĆ

449,00zł

399,00zł

12	x	42,13złRATY

Zapytaj konsultanta o emaliowane 
patelnie.

105950568

105950567

ø 24 cm
ø 28 cm

Średnica:

50zł
oszczędzasz

100zł
oszczędzasz

50zł
oszczędzasz

TV
Produkt z

od 79,00zł

od 69,00zł
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• Krajalnica do warzywnych i owocowych makaronów.
• Idealna do tworzenia wszelkich ozdób na specjalne okazje.
• Zdrowy i wyjątkowy sposób przygotowywania potraw.

Krajalnica spiralna 
Delimano Brava Spiralizer
Nowatorskie i twórcze przygotowanie ulubionych warzyw.
Krajalnica spiralna to wygodne, szybkie i proste rozwiązanie  
do codziennego krojenia warzyw i owoców. Wyposażona jest  
w trzy wymienne ostrza. Grube, spiralne ostrze potnie cukinię  
lub paprykę w kształt linguini, ostrze cienkie pokroi warzywa 
w cienkie spaghetti, a ostrze wstążeczkowe pokroi ziemniaki  
na pyszne, chrupiące chipsy.

105927879

99,00zł

129,00zł

Blender ręczny 
Delimano Utile Hand Blender Set 

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

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

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

o pojemności 700 ml
• Pojemnik do siekania  

o pojemności 350 ml
• Ostrze do siekania 
• Antypoślizgowa podstawka  

(także do użycia jako pokrywka)

Materiał: 
stal nierdzewna, 
plastik

Moc: 600 W

Końcówka 
do ubijania

Głowica
rozdrabniająca

Pojemnik i ostrze 
do siekania 99,00zł

199,00zł

30zł
oszczędzasz

Mini robot kuchenny
Delimano Family Kitchen Star
Niezastąpiony pomocnik w kuchni!

W zestawie:
• Podstawa 
• Komora z kanałem wlotowym
• Popychacz 
• Ostrze do krojenia na grube plastry
• Ostrze do tarcia na grubo Moc: 150 W

Prędkość obrotów: 180 obr/min

• Szybki pomocnik przy krojeniu,  
tarciu i wyciskaniu.

• Łatwy w użyciu.
• Idealny do codziennych  

zadań kuchennych.

105867887

Wyciskarka 
do	cytrusów

Prezent

3 w 1:  tarka,  

krajalnica,  

wyciskarka
TV

Produkt z

149,00zł

298,00zł%50–

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

TV
Produkt z

%50–

NOWOŚĆ

Siekacz
Delimano Brava Chop Express
Błyskawiczne siekanie, krojenie  
i miksowanie bez wysiłku.
Pokroisz i posiekasz duże kawałki owoców i warzyw,  
orzechów, czekolady, a nawet zmiksujesz puree, salsy, 
dipy, dressingi i wiele sosów. Wystarczy kilka pociągnięć  
rączki na pokrywce! 

• Obsługa ręczna bez wysiłku.
• Brak baterii czy zasilania prądem.
• Końcówka siekająca i miksująca.

Pojemność: 400 ml

49,00zł

44,00zł

102481297

105975623

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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102367595

Czy Twój bojler nagle się popsuł a ciepła woda jest 
niedostępna? Już teraz zapomnij o niepraktycznym  
i czasochłonnym grzaniu wody w czajniku lub  
w garnku. Idealnym i bezpiecznym rozwiązaniem jest 
przepływowy podgrzewacz wody.

PiwnicaOgródPrzyczepa	
kempingowa

Domek	
letniskowy

90% zadowolonych 
klientów

105887057 105980076

od 199,00zł

Nieograniczony dostęp do gorącej wody!
Od teraz możesz ją mieć dosłownie zawsze i wszędzie. 
Bateria automatycznie podgrzewa wodę do temperatury 
60°C w zaledwie kilka sekund. Nie wymaga instalacji bojlera, 
oszczędza energię. Wspaniałe rozwiązanie do zastosowania 
w kuchni, domkach letniskowych, piwnicy czy garażu.

Przepływowy podgrzewacz wody
Delimano Instant Water Heating Faucet

• Jest uniwersalny i absolutnie bezpieczny.
• Łączy cechy kranu i podgrzewacza w jednym.
• Pasuje do każdego wnętrza, jest zgrabny,  

elegancki i ma ergonomiczny kształt.
• Jest prosty w montażu i obsłudze.

WYBIERZ MODEL, KTÓRY PASUJE DO TWOJEJ KUCHNI

TV
Produkt z

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

105944019

Profesjonalnie ostre 
noże w Twoim domu.

Wymiary: ø 6 cm, 
wysokość 6 cm

Prezent
Zestaw 3 noży Delimano Brava.

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.

Ostrzałka do noży
Delimano Brava Extreme Sharpener

106002938Maszynka  
do formowania mięsa
Delimano Brava Chevapomat 
Idealne mięso na doskonałego grilla!

Wystarczy włożyć mięso mielone  
i wycisnąć 7 równych, idealnie  
zbitych wałeczków mięsa  
– doskonałych na grilla.  
Wszystkie kotleciki upieką się  
równo w tym samym czasie,  
a ich estetyczny  
wygląd zachwyci gości!

• Bez wysiłku i w kilka sekund  
przygotuje idealne kotleciki  
z mięsa mielonego.

• Nadaje się do kotletów  
mięsnych oraz  
warzywnych.

• Można myć  
w zmywarce.

49,00zł

44,00zł

12	x	od	21,01złRATY

NOWOŚĆ

%50–

44,50zł

89,00zł

50zł
oszczędzasz

W maszynce do lodów łatwo i 
wygodnie przygotujesz pyszne lody 
i sorbety pełne Twoich ulubionych 
dodatków i to w zaledwie 30 
minut! Wystarczy wstawić miskę 
urządzenia do zamrażarki na całą 
noc, rano dodać ulubione składniki, 
włączyć urządzenie by po chwili 
cieszyć się mrożonym deserem.

Maszynka do lodów 
Delimano Ice Cream Maker Frozen

Pojemność 
miski: 0,5 l

Ulubione mrożone desery 
i lody zawsze pod ręką.

105966838

Moc: 7,3–9,5 W

79,00zł

129,00zł

50zł
oszczędzasz PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA



22 23www.delimano.pl

Kuchnia Gotuj i świętuj każdego dnia

22 512 54 52www.delimano.pl

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

169,00zł

149,00zł

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. Ceramica pozbawiona jest 
szkodliwego PTFE.

Poczuj się 
jak prawdziwy 

kucharz!

99,00zł

89,00zł

109,00zł

99,00zł

149,00zł

119,00zł

Patelnia ceramiczna  
z termoobiegiem
Trylogy

Wysoka patelnia
ceramiczna

Patelnia ceramiczna 
do naleśników  
Szefa Kuchni

106004088

106004090 104109044

129,00zł

NOWA
technologia

CeramicaForte
2 x wieksza

trwałość

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 26 cm

Patelnia ceramiczna  
z termoobiegiem

ø 26 cm

106004093

ø 24 cm ø 25 cm35 x 27 cm

104109034

30zł
oszczędzasz

40zł
oszczędzasz
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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) 699 899 1299 1299 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

Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów.  
O szczegóły zapytaj konsultanta.

Prezent

*ważne do 31.10.2016

& Komplet pościeli 
Dormeo Silky Touch

Kołdra  
Dormeo Siena

o wartości 338zł
Przy zakupie dowolnego materaca*:

IDEALNY 
KOMPLET

MÓJ

Przy zakupie dowolnego materaca
ZESTAW POŚCIELI Z KOŁDRĄ 

W PREZENCIE

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% i nie są bardzo ciężkie. 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

140 x 200 cm 140 x 200 cm
O szczegóły zapytaj konsultanta.
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16 cm

od 699,00zł

12	x	od	73,80złRATY

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

• Ergonomiczny, dopasowujący się  
do ciała.

• Wyjątkowo dobra wentylacja powietrzna  
i wysoka oddychalność.

• Powłoka CleanEffect® zapewnia suche,  
hipoalergiczne środowisko snu.

• Idealny dla alergików.
• Pakowany próżniowo.

18 cm

twardy

miękki

gwarancja

10
lat

16 cm
od 899,00zł

12	x	od	94,00złRATY

Materac 
Dormeo Fresh

• 13 cm pianka Ecocell®  
w rdzeniu materaca  
dla optymalnego wsparcia  
i oddychalności.

• 2 cm wiskozowo-elastycznej  
pianki z pamięcią  
kształtu umieszczonej  
w pokrowcu.

• Ochrona CleanEffect® Silver. 

Świeży materac,  
świeży poranek.

gwarancja

15
lat

twardy

miękki

PREZENT 
o wartości 

338zł 
Patrz strona 25

PREZENT 
o wartości 

338zł 
Patrz strona 25

Nowy materac Dormeo Fresh to 
gwarancja świeżości, wypoczynku  
i relaksu dzień po dniu.

NA ZWROT
30DNI

NA ZWROT
30DNI

12	x	od	105,48złRATY

Materac
Dormeo iMemory Silver

4in1
SYSTEM

HIPOALERGICZNY ODWRACALNY RDZEŃ DWURDZENIOWY

3 
ZONE 3 STREFY ZDEJMOWANY POKROWIEC,  

MOŻLIWY DO PRANIA
PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Wypełnienie materaca to połączenie twardej i miękkiej 
warstwy, które mogą być dowolnie przekręcane,  
tak by zwiększyć lub zmniejszyć jego twardość.   
Przy podwójnym rozmiarze materaca zastosowano  
2 rdzenie, dzięki czemu nie trzeba kupować  
2 oddzielnych materaców o różnym stopniu twardości.

18 cm

1

2

3

4

2 cm pianka iMemory w pokrowcu

7,5	cm	pianki	Ecocell®	–	warstwa	twarda	rdzenia

Pokrowiec	z	włóknami	srebra	

1

4

2

3
7,5	cm	pianki	Ecocell®	–	warstwa	miękka	rdzenia

4 różne twardości w 1 materacu.

gwarancja

15
lat

NA ZWROT
30DNI

PREZENT 
o wartości 

338zł 
Patrz strona 25

od 1299,00zł

od 999,00zł

Materac 
Dormeo Aloe Vera  
 

od300zł
oszczędzasz
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•		Rewelacyjna	technologia Octaspring® zapewnia  
komfort i wsparcie w jednym materacu.

•		Zawsze	świeży i higieniczny.

•		3D – trójwymiarowe	dopasowanie	do	ciała.

•		Dodatkowa	termoregulacja.

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

1

2

3

4

2 cm pianka z pamięcią kształtu

3	cm	pianka	Ecocell®

3 cm sprężyny Octaspring®

10	cm	sprężyny	kieszeniowe		

1

4

2

3

5
5 3	cm	pianka	Ecocell®

 MOŻLIWOŚĆ PRANIA POKROWCA

DWUSTRONNY

Stuktura Dormeo Air Select Plus 

Air Comfort Plus Air Select Plus
Wysokość 23 cm 23 cm

Octasprings 3 cm 3 cm

Dopasowanie 3D tak tak

Termoregulacja tak tak

Strefy komfortu 3 3

Pianka z pamięcią nie 2 cm

Podwójny rdzeń nie tak

od 1499,00zł od 1699,00zł

100

M
O

N
EY B

 

OCTASPRING®

TECHNOLOGY

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

PREZENT 
o wartości 

338zł 
Patrz strona 25

1 2

3

15
LAT

GWARNCJI

60
DNI 

NA ZWROT

18 cm

2 cm pianka z pamięcią kształtu

3 cm pianka Ecocell®

3 cm sprężyny Octaspring®

10 cm pianka Ecocell®

1

2

3

4

4

PREZENT 
o wartości 

338zł 
Patrz strona 25

Innowacyjna technologia sprężyn piankowych 
Octaspring® wykonanych z wysokiej 
jakości pianki poliuretanowej  
o strukturze plastra miodu.  
Sprężyny ułożone są  
w	8	wspierających	kolumnach,	 
które	zapewniają	trójwymiarową	 
adaptacyjność	kształtu	materaca	 
i	zwiększają	jego	funkcjonalność.	 
Sprężyny dynamicznie dopasowują  
się	do	kształtu	i	ruchów	ciała	w	każdym	 
ułożeniu	–	na	boku,	na	placach	czy	na	brzuchu.	

O
C
TASPRING® TEHNOLO

G
Y

AW
ARD WINNING

Materac 
Dormeo Fresh Prima
Doskonała twardość i maksymalna świeżość!
Najlepsze podparcie ciała w połączeniu  
z właściwościami antybakteryjnymi niwelującymi 
rozwój roztoczy z myślą o całej rodzinie.

od 1299,00zł

12	x	od	129,50złRATY

HIPOALERGICZNY

3 
ZONE 3 STREFY ZDEJMOWANY POKROWIEC,  

MOŻLIWY DO PRANIA
ZWIĘKSZONA 
ODDYCHALNOŚĆ

ANTYROZTOCZOWY ERGONOMICZNY

twardy

miękki
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Pierwszy materac nawierzchniowy ze sprężynami 
piankowymi Octaspring®.
Wszystkie sprężyny piankowe Octaspring® poruszają 
się w trzech wymiarach, dając materacowi niezbędny 
stopień twardości i elastyczności, dla maksymalnego 
komfortu.  

Materac nawierzchniowy
Dormeo Air

 7 cm

 5 cm

twardy

miękki

12	x	od	31,57złRATY

• 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.

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

Materac nawierzchniowy w mgnieniu 
oka zmieni każdą sofę czy inne 
niewygodne łóżko w cudowne miejsce 
do snu i wypoczynku. Stanowi też idealne 
rozwiązanie dla gości oraz dla każdego, kto 
docenia wygodę i zdrowe otoczenie snu.

Wyprofilowana powierzchnia 
materaca wywołuje efekt 
delikatnego masażu ciała.

Można go złożyć lub zrolować.

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

od 539,00zł

12	x	od	56,91złRATY

NOWOŚĆ

od 349,00zł

od 299,00zł

7-strefowy materac 
nawierzchniowy
Dormeo Renew Eucalyptus 

 6 cm

od 439,00zł

12	x	od	46,35złRATY

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.

NOWOŚĆ

twardy

miękki

• Dzięki piance z pamięcią kształtu  
Memory Foam, idealnie  
dopasowuje się do ciała. 

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

twardy

miękki

Materac nawierzchniowy 
Dormeo Renew Eucalyptus 

 3,5 cm  6 cm

od 369,00zł

12	x	od	38,96złRATY

Jeszcze bardziej  
komfortowo

Można go złożyć 
lub zrolować.

W zestawie z poduszka  
anatomiczną.

Optymalny, wygodny i zdrowy sen!

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

    Darmowa
DOSTAWA

od50zł
oszczędzasz

twardy

miękki

TV
Produkt z
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Odśwież swoją  
sypialnię 

-50%

Zestaw kołdra i poduszka Siena

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. Kołdrę i poduszkę można prać w pralce w temperaturze 60°C.  
Znakomite dla osób ze skłonnościami do alergii. 

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 dzięki czemu dopasujesz ją  
do własnych preferencji i potrzeb. 
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.

Kołdra i poduszka:
140 x 200 cm101796471

Kołdra i 2 poduszki:
200 x 200 cm101796472

od	198,00zł

od 99,00zł

Poduszka 2 w 1 
Dormeo Air Smart Duo

169,00zł

129,00zł

• Boki poduszki wykonane są z oddychającej tkaniny wysokiej 
jakości z systemem AirX, dzięki której zachowana zostaje 
stała wentylacja wewnątrz poduszki, gwarantując naturalny, 
zdrowy sen.

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

Anatomiczna i klasyczna poduszka w jednej.

Wyjątkowa poduszka, która łączy zalety poduszki anatomicznej   
i klasycznej, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii sprężyn 
piankowych Octaspring® oraz połączeniu dwóch różnych  
płaszczyzn podparcia i poziomów komfortu. 

105942683

Wymiar: 40 x 60 cm

Poduszka anatomiczna
Dormeo Memosan 

Wymiar: 30 x 50 cm
Idealna dla osób, które śpią 
na boku lub na plecach

100260799

Wyprofilowana poduszka wykonana ze specjalnej,  
3 warstwowej, 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.

Poduszka 
Dormeo Memosan  

Wymiary: 50 x 70 cm

100260797

Poduszka wypełniona termoelastyczną pianką Memory 
Foam z pamięcią kształtu. Doskonale dostosowuje się do 
ciała, zapewnia właściwe podparcie głowy, szyi i pleców 
oraz ustawienie kręgosłupa podczas snu. 

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

przepływ powietrza utrzymując poduszkę zawsze  
suchą i świeżą. 

Idealna do spania we 
wszystkich pozycjach

129,00zł

99,00zł

149,00zł

129,00zł

106001614

199,00zł

NOWOŚĆ

Zapytaj konsultanta o nową 
poduszkę z dwiema  
płaszczyznami podparcia.

40zł
oszczędzasz

30zł
oszczędzasz
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od 199,00zł

od 149,00zł

Kołdra
Dormeo Eucalyptus

140 x 200 cm
200 x 200 cm104516076

104516075

Wymiary:

105922914

Wymiary: 50 x 70 cm

Zapytaj konsultanta o letnie 
kołdry Dormeo Eucalyptus.

Idealna do spania we wszystkich pozycjach

1

2

1

2

Poduszka
Dormeo Eucalyptus

od 179,00zł

od 119,00zł

1
2

1

Kołdra 
Dormeo Aloe Vera

Poduszka 
Dormeo Aloe Vera
Wymiary: 50 x 70 cm

105880848

2

                      140 x 200 cm                               
                      200 x 200 cm
105880849

105880850

119,00zł 79,00zł

Przeznaczone dla alergików.

Ochraniacz na poduszkę
Dormeo 106004747

39,00zł

Nakładka na materac
Dormeo

Pokrowiec na materac
Dormeo

Ochraniacze doskonale 
chronią przed alergenami  
i roztoczami. Są higieniczne 
i oddychające, zapobiegają 
plamieniu i przepoceniu 
materaca.

Oddychająca i w pełni 
wodoodporna górna część 
ochraniacza pozwala  
na utrzymanie świeżego  
i suchego otoczenia 
Twojego snu. Chroni 
materac przed 
zabrudzeniami,  
jedzeniem i płynami.

Skład materiału: 
tkanina: 100% bawełna
baza: 100% poliuretan
spód: 100% poliester

Idealne rozwiązanie, gdy pokrowiec jest w praniu,  
a nadal chcesz utrzymać materac w czystości. 

• Miękka i przyjemna w dotyku.
• Pomaga utrzymać środowisko  

snu w czystości.
• Można ją prać w pralce  

w temperaturze 60°C.

od 129,00zł

od 109,00zł

Ochraniacz przedłuży użyteczność oraz 
utrzyma w czystości Twoją ulubioną poduszkę. 
Nasączony substancją Silpure® chroni przed 
bakteriami.

• Zapewnia świeżość.
• Antybakteryjny.

Skład materiału: 100% bawełna

149,00zł

Wymiary: 50 x 70 cm
od 79,00zł

od 129,00zł

Mata łazienkowa
Dormeo

59,00zł

Spod prysznica  
prosto  
w miękkość  
chmur.
• Wyjątkowo  

miękka  
i otulająca  
stopy  
mata  
łazienkowa.

Wymiary: 50 x 70 cm

Ochraniacze na materac
Dormeo

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Idealna do spania 
we wszystkich pozycjach

Poduszka wodna
Dormeo Medico 

• Woda reaguje na ruch i poduszka  
automatycznie dostosowuje  
się do nowej pozycji głowy  
i szyi.

• Włókna Wellsleep  
zapewniają  
miękkość  
i oddychalność  
poduszki.

  Powłoczka 100% bawełna
    Wypełnienie: włókna Wellsleep®

         Warstwa wodoszczelna
                  Wypełnienie: woda

Nalej wodę z kranu do 
wnętrza poduszki. Im więcej 
dolejesz wody, tym poduszka 
będzie twardsza.

Zaprojektowana dla indywidualnego  
wsparcia głowy.  

103618390

ILOŚĆ	SZTUK	OGRANICZONA

169,00zł

129,00zł40zł
oszczędzasz

50zł
oszczędzasz

40zł
oszczędzasz

Kolory: żółty, beżowy, zielony, fioletowy
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Dom i Wnętrze

Dywanik
•	 Miękki	i	puszysty.
•	 Antypoślizgowa	warstwa	 

na spodzie.
•	 55	x	125	cm

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

Komplet pościeli
•	 Wykonana	z	wysokiej	jakości	bawełny	satynowej	

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

a poduszka na zakładkę.

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.

Zanurz się 
w luksusie! 

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

Nawilżacz powietrza 
z aromateriapią
Doskonała	wilgotność	sprawi,	że	powietrze	
będzie	czystsze	i	zdrowsze.	Dodaj	kilka	
kropli ulubionego aromatu, 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.

Białe futerko  
na spodzie koca

Dodaj 
ulubiony 
zapach

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

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

dla maksymalnego komfortu.
•	 40	x	40	cm.

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

Składane pudełko
•	 Dodatkowy	schowek	 

i krzesło w jednym.
•	 Stylowa,	skóropodobna	tkanina.
•	 Pojemność	do	80	kg.
•	 36	x	26	x	36	cm

Ręcznik
•	 Wykonana	w	100%	 

z bawełny.
•	 	Miękki	i	wyjątkowo	 

chłonny.

50	x	100	cm
70	x	140	cm

Gdy nie używasz 
możesz złożyć  

na płasko

Zintegrowany 
mechanizm wibrujący

140	x	200	cm

200	x	200	cm

329,00zł 199,00zł

99,00zł 89,00zł

129,00zł 89,00zł

89,00zł 49,00zł

36 37www.dormeo.pl 22 512 54 52www.dormeo.pl

Komfortowy wypoczynek

39,00zł 29,00zł

od 299,00zł

od 159,00zł

od 269,00zł od 149,00zł

69,00złod 69,00zł od 39,00zł

od 99,00zł od 59,00zł

199,00zł 99,00zł

Kolor: srebrny

130zł
oszczędzasz

od140zł
oszczędzasz

od120zł
oszczędzasz
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Komplet pościeli z kołdrą
Dormeo Trend 

Zestaw 3-częściowy:
• Kołdra 140 x 200 cm
• Poszewka 140 x 244 cm
• Poszewka na poduszkę 60 x 80 cm

Zestaw 4-częściowy:
• Kołdra 200 x 200 cm
• Poszewka 200 x 244 cm
• 2 x poszewka na poduszkę  

60 x 80 cm

Komplet pościeli
Dormeo Scala

Poszewka na poduszkę 
Dormeo Essenso

Koc 
Dormeo Essenso

• Jednokolorowe poszewki, które 
odmienią wystrój Twojego  
pokoju.

• Niezbędne  
w każdym domu.

• Pastelowe  
kolory.

Wymiary: 50 x 50 cm
Skład materiału: 
40% bawełna, 30% poliester,  
20% wiskoza, 10% len

29,00zł

granatowy
szary
niebieski
brzoskwiniowy
różowy

105969684
105969687
105969686
105969681
105969688

Kolory:

• Delikatne kolory idealnie wkomponują 
się w wystrój Twojego pokoju.

• Lekki, przewiewny i miękki w dotyku.
• Ozdobny i funkcjonalny.

Skład materiału: 100% bawełna

beżowy
biały

105970214

105970215

Kolory:

Prześcieradło 
Dormeo Essenso

Wymiary: 90 x 200 cm

Kolory: beżowy, niebieski, pastelowy, biały
Skład materiału: 100 bawełna 69,00zł

od 89,00zł

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

Niezwykle komfortowy i delikatny koc

• Wyjątkowo miękki i przytulny.
• Nadaje się do prania w pralce  

w temperaturze 30°C.

139,00zł

69,00zł

105935280 brązowy 
fioletowy
ecru 

105935281

105935282

Kolory:

Poduszka
Dormeo Extreme 

Koc Dormeo
Dormeo Extreme

od 299,00zł

od 179,00zł
Wymiary: 130 x 190 cm

129,00zł
Skład materiału: 100% poliester
Wymiary: 130 x 160 cm

• Zestaw 2 poduszek,
• Miękkie i przytulne.
• Nadaje się do prania w pralce  

w temperaturze 30°C. 

105935283 brązowy 
fioletowy 
ecru 105935284

105935285

Kolory:

89,00zł

69,00zł

70zł
oszczędzasz

od120zł
oszczędzasz
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Dom i Wnętrze

Rama łóżka
Dormeo Millana

Stelaż do łóżka
Dormeo Compact 

• Posiada dodatkowe listwy do podparcia okolicy lędźwiowej.
• Jest łatwy montażu.
• Zapewnia optymalne wietrzenie materaca i zapobiega 

gromadzeniu się wilgoci w jego wnętrzu. 

Wygodniejszy sen i lepsze podparcie dla ciała.
Elastyczny stelaż jest wykonany z 28 sprężynujących 
listewek brzozowych. Listwy są wsunięte w gumowe 
uchwyty, które umożliwiają uginanie się listew  
i dopasowanie do materaca.

Kolor: biały

Stylowa rama do łóżka.
Prosta, stylowa rama do łóżka, z pionowym 
zagłówkiem. Jest wykonana z grubej sklejki  
o szerokości 3,2 cm, o zaokrąglonych rogach.

• Łatwa w składaniu.
• Wykonana z mocnych, trwałych materiałów.

Mop 
ze spryskiwaczem
Rovus
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. 

• 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 

50%–

TYLKO
129,00zł 64,50zł

Żelazko
Rovus 

Deska 
do prasowania
Rovus 

89,00zł

105992799

Ekskluzywne żelazko 2 w 1
Żelazko możesz używać podłączając 
je do źródła prądu lub jako 
bezprzewodowe. Ceramiczna stopa 
sprawia, że prasowanie jest proste  
i przyjemne. Nie przywiera,  
nie przykleja się do materiału,  
nie elektryzuje.

• Wygodne i bezprzewodowe 
• Nowoczesny wygląd.
• Łatwe w czyszczeniu.

399,00zł

299,00zł

105992798

Lekka i przenośna deska do prasowania, 
idealna do rozłożenia na stole. 
Wyposażona w antypoślizgowe nóżki, 
stabilizuje powierzchnię prasowania.

• Wygodna, poręczna, i lekka.
• Nowoczesny wygląd.
• Pokrowiec ze 100% bawełny.

12	x	od	118,15złRATY

od 1119,00zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

299,00zł

Dostępna w szerokiej gamie 
rozmiarów. O szczegóły zapytaj 
konsultanta.

Dostępny w szerokiej gamie 
rozmiarów. O szczegóły zapytaj 
konsultanta.

Moc: 2200 W

Materiał:  
rama: drewno bukowe,  
listwy: drewno brzozowe
Maksymalne  
obciążenie: 120–130 kg 

100zł
oszczędzasz

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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299,00zł

249,00zł

105853595

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

Poduszka i Mata
Wellneo do masażu Shiatsu
Wellneo 2 in 1 Shiatsu 

Moc: 18 W
105853596

• Mata zmienia zwykłe krzesło w fotel 
masujący. 

• Masuje od części lędźwiowej aż po kark. 
• Można umieścić w samochodzie na fotelu 

pasażera. 
• Poduszka przynosi ulgę w bólach karku 

i pleców, wystarczy założyć ją na oparcie 
krzesła. 

599,00zł

449,00zł

Moc: 24 W

Plastry przeciwbólowe
Painmaster
Szybka i skuteczna ulga w bólu!

Nowoczesny sposób radzenia sobie z bólem, zalecany szczególnie w uporczywym  
i okazjonalnym bólu pleców i mięśni. Terapia plastrami oparta jest na technologii
mikroprądów, które, mimo niskiej intensywności, wykazują doskonałe działanie.  
Mikroprądy docierają do uszkodzonych komórek ciała, regenerując je i likwidując ból.

Plastry Painmaster można używać w przypadku:

TYLKO
129,00zł

Wyrób
medyczny

Dr. Bruce Buckman, 
Physical Therapist

„Painmaster pomaga w 
redukowaniu zapaleń, 
dzięki czemu wpływa 

korzystanie na zwiększenie 
elastyczności i zakresu 

ruchu stawów.”

Lauren C.
„Miałam problemy ze snem. 
Kiedy budziłam się, ledwo 
wstałam z łóżka. Odkąd 

używam Painmaster jestem 
wolna od bólu i nie potrzebuję 

już żadnych pigułek 
nasennych.”

Stephanie
„Skręciłam kostkę w trakcie biegu. 

Nie miałam możliwości zadbać o nią 
tak, jak powinnam. Dzięki Painmaster 
stan zapalny znacznie się zmniejszył, 

przywracając zakres ruchów. 
Moja kostka jest zdecydowanie 

wzmocniona.”

Koniec bólu ! 

• bólu kolana,
• bólach górnej i dolnej części pleców,
• bólu menstruacyjnego,
• ostrego bólu w wyniku urazu,
• zapalenia stawów,

• rwy kulszowej,
• opuchlizny i stanów zapalnych,
• urazów sportowych,
• bólu mięśni.

105468864

150zł
oszczędzasz

50zł
oszczędzasz

TV
Produkt z

NOWOŚĆ

Pomaga przy:
• różnego rodzaju bólach: pleców, kolan, 

nadgarstków, szyi, łokci, głowy, żołądka,
• kontuzjach sportowych,
• stanach zapalnych mięśni i stawów,
• bezsenności,
• zaburzeniach psychosomatycznych,
• zaburzeniach okołomenstruacyjnych  

i związanych z klimakterium.

Kompaktowe urządzenie poprawiające ogólny
stan zdrowia. Wspomaga również odporność 
organizmu i wzmacnia system immunologiczny. 
Posiada 10 częstotliwości pól 
elektromagnetycznych.

Zestaw ekskluzywny  
Wellneo Elmag Exclusive Wyrób

medyczny

W zestawie:
• Wellneo ELMAG
• Tester pola elektromagnetycznego
• 3 paski mocujące o różnej długości 

(krótki, średni, długi)
• Woreczek na urządzenie
• 2 baterie 3V
• Instrukcja obsługi oraz broszura 12	x	39,49złRATY

749,00zł

374,00zł

101397948

50%–

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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Zapomnij o stępionych maszynkach, 
wrastających włoskach, poparzeniach  
gorącym woskiem i wszystkich produktach, które  
podrażniają Twoją skórę. Kup już dziś  
profesjonalne, wielofunkcyjne  
urządzenie do pielęgnacji  
ciała i korzystaj z jego  
komfortu w domowym  
zaciszu.

Zestaw do pielęgnacji 5 w 1
Wellneo Beauty Pro 5 in 1
Wielofunkcyjne urządzenie 
do pielęgnacji ciała!

Zestaw do pedicure i manicure

Wszystko czego  
potrzebujesz, aby  
czuć się pięknie

 Gładkie nogi

 Gładkie pachy

 Pięty bez zrogowaceń skóry

 Przystrzyżone włosy

 Błyszczące paznokcie

Wyglądaj i czuj się 
pięknie!

Bezprzewodowe,  
z funkcją  
ładowania

Prezent

105938291

105893252

Urządzenie oczyszczające  
twarz
Wonder Sonic

• Soniczne urządzenie do czyszczenia  
i tonizowania twarzy.

• Silne 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

105899713

Inhalator solny 2w1 
Wellneo Salt Inhaller

Naturalna ulga przy problemach  
z oddychaniem.

Wyrób
medyczny

100% 
naturalny

TYLKO
99,00zł

Jeżeli masz kaszel, powtarzające się 
zapalenie oskrzeli, astmę, płytki oddech  
lub odczuwasz efekty uboczne 
spowodowane paleniem tytoniu, zastosuj 
inhalacje solne przez usta. Jeżeli masz 
zablokowany nos, zapchane zatoki, alergie 
oddechowe, zażywaj inhalacji solnych przez 
nos. Dzięki jej medycznym właściwościom 
oczyszcza kanały nosowe i pomaga chronić 
zatoki przed bakteriami i alergenami 
oddechowymi. Wystarczy zdjąć osłonkę 
ochronną i zacząć swoją prywatną domową 
terapię. Spróbuj obu sposobów inhalacji dla 
lepszych efektów leczenia. Produkt zapewnia 
efektywną terapię dla każdego.

• Wystarczy 15 min inhalacji dziennie.
• Produkt wystarczy na 1 rok terapii.
• Jest w 100% naturalny.

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

1w2

Kaszel, katar, 

alergia, astma?

129,00zł

99,00zł

30zł
oszczędzasz

OFERTA SPECJALNA
Drugi inhalator 50% TANIEJ.

229,00zł

199,00zł

30zł
oszczędzasz

TV
Produkt z

TV
Produkt z

TV
Produkt z

Kształtuj  
swoje ciało!

100342739

GORĄCO lub ZIMNO

Sekretem są trzy obrotowe główki, 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.

10 nakładek 
usuwających 
twardy 
naskórek

Zmniejszają  
ból mięśni oraz 
poprawiają 
mikrokrążenie

Wspierają 
redukcję 
cellulitu

Usuwają ból 
i zmęczenie

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

Prezent

199,00zł

149,00zł

50zł
oszczędzasz

TV
Produkt z

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA
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Przyrząd do ćwiczeń 
Gymbit Wonder Core Smart

103405629

Mini siłownia w jednym urządzeniu!

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

• 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

Elektroniczny mini-rower 
Gymbit Electronic Mini Bike Stamina P1
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

599,00zł

399,00zł

200zł
oszczędzasz

TYLKO

105991968Stepper do nordic walking 2 w 1
Gymbit 2 in 1 Nordic Stepper
Jedyny w swoim rodzaju – nordic walking w domu.
To rewelacyjne urządzenie łączy ćwiczenia dolnych partii ciała 
z ćwiczeniami górnych części ciała dla poprawy pracy układu 
krążenia. Trening o każdej porze roku, bez względu na pogodę

• Ruchy skrętne, dla zwiększenia efektywności ćwiczeń.
• Nie obciąża stawów.
• Hydrauliczne cylindry zwiększające opór.
• Komputerowy pomiar wyników.
• Łatwy w składaniu i przechowywaniu.

Wymiary: 40 cm x 42,5 cm x 138 cm
Waga: 9,5 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg 12	x	od	47,71złRATY

449,00zł

399,00zł

12	x	od	31,57złRATY

299,00zł

PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

Warto jednak pamiętać,  
że ćwicząc zmniejszamy  
ryzyko wystąpienia chorób 
serca, nadciśnienia  
tętniczego i otyłości

50zł
oszczędzasz

NOWOŚĆ
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 Bezpłatna dostawa dla zamówień powyżej 400 zł

 Bezpłatna infolinia 800 803 805

 Priorytetowa obsługa Klienta
 Aż 30 dniowa gwarancja
 Pakiet zniżek członkowskich

 Atrakcyjne promocje i oferty specjalne  
w każdym miesiącu

 Kupony rabatowe nawet do 80 zł. 

*Prezent Klubowy otrzymuje nowy Klubowicz lub Klubowicz przedłużający członkostwo w Klubie 5*. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

www.klub-5.pl 4922 512 54 52

Szukaj  
specjalnych  
ofert  
dla Ciebie

Kupuj więcej i zyskaj więcej! 

89,00zł

49,00zł

Suszarka do włosów
Rovus

20%dla Klubowicza
PREZENT*

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

105962451

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

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


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 1.09.2016 do 
31.10.2016 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 

WARSZAWA

ŁÓDŹ

WROCŁAW

KATOWICE
SOSNOWIEC

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

• Idealna suszarka podczas  
podróży, wakacji, na siłowni  
czy na basenie.

• Składany uchwyt ułatwia  
pakowanie i przechowywanie.

• Mocna i skuteczna  
mimo niewielkich  
rozmiarów.

Dołącz do Klubu lub przedłuż swoje 
członkostwo! 

Korzystaj ze swoich przywilejów od zaraz.

50zł
oszczędzasz
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Obuwie i Rekreacja Krok do komfortu

22 512 54 52www.topshop.pl

• Żelowe wkładki  wyjątkowo dobrze pochłaniają 
wstrząsy odczuwalne przy ruchu oraz w idealnej 
pozycji utrzymują stopę.

• Stylowe wzornictwo sprawia, że buty nadają się 
również na bardziej formalne okazje i uroczystości.

Buty miejskie
Walkmaxx Street Style
Dla zapewnienia wyjątkowego komfortu  
nowe buty Walkmaxx przeszły kilka zmian:

Pozostań fit w wietrzną 
i złą pogodę!

Zaokrąglona 
podeszwa

Rozmiar: 36–45

NOWY
MODEL

PODESZWA ANTYPOSLIZGOWA

259,00zł

229,00zł

Idealne buty na zmieniające się warunki atmosferyczne.
Powłoka butów nie pochłania wilgoci, deszczu i brudu. Specjalna podeszwa została 
zaprojektowana tak, aby zapewnić stabilność chodu w trakcie deszczu, po śliskiej 
powierzchni, a nawet błocie.
Wkładka wykonana z pianki Eva, zapewniającej wygodę chodzenia oraz niesamowitą 
trwałość obuwia, na każdą pogodę, upał oraz chłód. Górne części obuwia chronią przed 
wiatrem, aby uniknąć wychłodzenia stóp i pomóc utrzymać je we właściwej temperaturze.

• Zaokrąglona podeszwa zapewnia właściwe podparcie.
• Pianka Eva gwarantuje uczucie miękkości.
• Lekkie i wygodne.

Pianka EVA
w podeszwie

Mokasyny
Walkmaxx Comfort Loafers
Wygoda przez cały dzień!
Stylowe, estetyczne buty gotowe na wszystko, 
co przyniesie dzień –spacer po promenadzie,  
odpoczynek w kawiarni, czy niekończące się 
wędrówki po mieście.

• Naturalny ruch stopy i mięśni, zapewniający 
równomierne rozłożenie ciężaru ciała.

• Lepsza amortyzacja i stabilizacja dzięki 
zastosowaniu nowych materiałów.

Dla niejDla niego
Rozmiar: 40-46 Rozmiar: 36-41

259,00zł

219,00zł

219,00zł

199,00zł

Równomiernie 
rozkładają ciężar ciała 

Zwiększają 
aktywność mięśni

Zaokrąglona 
podeszwa

Żelowa, zielona 
wkładka  

Żelowa 
podkładka 

229,00zł

219,00zł

Rozmiar: 36-41
Dla niej

Rozmiar: 40-45
Dla niego

Dla niego Dla niej

Buty miejskie 
Walkmaxx Outdoor

NOWY
MODEL
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Shark
Odkryj coś nowego!

3 proste sposoby zakupów

52_092016

www.topshop.pl
odwiedź naszą stronę internetową:

Sklepy
odwiedź

(adresy str. 48)
22 512 54 52
dzwoń pod numer

Odśwież swoją  
sypialnię 

-50%

Zestaw kołdra i poduszka Siena Sprawdź szczegóły na str. 32


