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Skrzat tekstylny na teleskopowych 
nogach -   od 29,99/szt. 
 wys. 56 cm -  29,99 /szt.
 wys. 80 cm -  49,99 /szt.

Gwiazda papierowa 
LED z timerem -   24,99/szt. 
 szer. 60 cm 
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Renifer tekstylny na sprężynie 
-   od 49,99/szt. 
 wys. 60 cm -  49,99 /szt.
 wys. 80 m -  79,99 /szt.
 wys. 103 cm -  118,99 /szt.

Skrzat tekstylny z wiszącymi 
nogami -   od 19,99/szt. 
 wys. 57 cm -  19,99 /szt.
 wys. 59 cm -  19,99 /szt.
 wys. 76 cm -  26,99 /szt.

Skrzat tekstylny na teleskopowych 
nogach -   od 59,99/szt. 
 wys. 94 cm -  59,99 /szt.
 wys. 130 cm -  99,99 /szt.
 wys. 160 cm -  129 /szt.

 Lampki choinkowe LED -   46,99/op. 
 300 LED, światło: białe zimne, białe ciepłe
 dł. całkowita: ok. 3 m
 zasilanie sieciowe

Figurka ceramiczna 
Mikołaj -   od 9,99/szt. 

 wys. 16,5 cm -  9,99 /szt.
 wys. 22 cm -  14,99 /szt.

Zawieszka drewniana Sanki 
-   od 2,99/szt. 

 kolory: czerwony, brązowy
 wys. 10 x 4,5 cm -  2,99 /szt.

 15 x 7 cm -  3,99 /szt.

Skrzat z latarenką -   od 69,99/szt. 
 wys. 42,5 cm -  69,99 /szt.
 wys. 53 cm -  79,99 /szt.

B




2
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Renifer tekstylny 
-   od 59,99/szt. 
1. wym. 20 x 15 x 58 cm -  59,99 /szt.
2. wym. 31 x 15 x 48 cm -  79,99 /szt.

Koc -   64,99/szt. 
 wym. 160 x 200 cm
 kolory: bordowy, grafi towy

Bombka szklana -   8,99/szt. 
 śr. 8 cm
 kolory: perłowy, brązowy

Bombka szklana -   4,99/szt. 
 śr. 6 cm
 różne wzory

Bombka szklana -   11,99/szt. 
 śr. 8 cm
 różne wzory

Wianek -   39,99/szt. 
 śr. 20 cm

Koc Xmas Friends -   44,99/szt. 
 wym. 150 x 200 cm
 różne wzory i kolory

Poduszka Xmas Friends -   14,99/szt. 
 wym. 40 x 40 cm
 różne wzory i kolory

  2 

  1 

3
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Zawieszka 
drewniana -   19,99/szt. 
 wym. 30 x 35 cm
 kolory: biały, beżowySrebrna choinka -   79,99/szt. 

 wym. 17,5 x 17,5 x 62 cm

Renifer -  od 49,99/szt. 
 wym. od 22,5 x 12,5 x 20,5 cm

4. Dekoracyjny motyl na piku 3 szt. -   9,99/op. 
 wym. 12 x 9 cm

1. Bombka szklana 
Pawie oko -   od 8,99 /szt. 
 śr. 6 cm -  8,99 /szt.
 śr. 8 cm -  11,99 /szt.

2. Pióro ozdobne -   9,99/szt. 
 wys. 70 cm

3. Paw na klipsie -   5,99/szt. 
 dł. 19 cm
 kolory: zielony, niebieski

5. Zawieszka Pawie pióro 
2 szt. -   8,99/op. 
 wys. 20 cm

dekoracja 
naturalna

Zawieszka 
drewniana 
-   9,99/szt. 
 dł. 85 cm
 różne wzory

Zawieszka dekoracyjna 
-   od 4,99/szt. 
 różne wzory i wymiary

  1 

  2 

  3 

  4 

  4 

  5 
  5 
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Latarnia LED -   69,99/szt. 
 wym. 18 x 18 x 45 cm
 materiał: drewno
 plastikowa świeca 
zasilana bateriami

Domek LED z papieru 
-   17,99/szt. 
 światło: białe ciepłe
 wym. 13,5 x 13,5 x 22 cm
 różne wzory i kolory
 zasilanie bateryjne

Skarpeta 
na prezenty 
-   26,99/szt. 
 wys. 64 cm
 różne wzory

Kalendarz adwentowy Anioł -   49,99/szt. 
 wys. 126 cm
 kolory: szary, czerwony

Obrus -   od 24,99/szt. 
 różne wzory

 wym. 120 x 160 cm -  24,99 /szt.
 wym. 140 x 180 cm -  29,99 /szt.
 wym. 140 x 240 cm -  34,99 /szt.

Choinka w jucie 
-   29,99/szt. 
 wys. 50 cm

  1 

  2 

Zawieszka 
drewniana 
Śnieżynka
 1. szer. 16,5 cm 
-  7,99 /szt.
 2. szer. 21 cm 
-  11,99 /szt.

55
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Maskotka 
z kocykiem 
-   49,99/szt. 
 wys. maskotki: 
24 cm
 wym. kocyka: 
75 x 90 cm
 kolory: szary, 
beżowy

Poduszka Velvet 
-   24,99/szt. 
 wym. 40 x 40 cm

Koc Alaska 
-   99,99/szt. 
 wym. 130 x 160 cm
 kolor: beżowy

Poduszka Alaska
-   29,99/szt. 
 wym. 40 x 40 cm
 kolory: ciemnoszary, 
beżowy

Serce welurowe -   od 8,99/szt. 
 wym. 15 x 13 cm -  8,99 /szt.
 wym. 20 x 18 cm -  11,99 /szt.

Gwiazda welurowa -   od 9,99/szt. 
 wym. 13 x 13 cm -  9,99 /szt.
 wym. 18 x 18 cm -  13,99 /szt.
 wym. 23 x 23 cm -  17,99 /szt.

Renifer welurowy 
-   od 7,99/szt. 
 wym. 16 x 12 cm -  7,99 /szt.
 wym. 19 x 14,5 cm -  9,99 /szt.

Choinka drewniana 
z welurem 
-   14,99/szt. 
 wym. 25 x 21 cm

Zawieszka 
drewniana 
z aksamitnym 
wykończeniem 
-   od 4,99/op. 
 różne wzory, kolory i wymiary
 op. 1 szt. -  4,99 /szt.
 op. 2 szt. -  6,99 /kpl.

Bombka szklana 
z aksamitnym 
wykończeniem 
-   od 7,99/szt. 
 wzory: serce, kule
 różne kolory
 śr. 8 cm -  7,99 /szt.
 śr. 10 cm -  11,99 /szt.

Figurka tekstylna 
Dziewczynka/Chłopiec -   49,99/szt. 
 fi gurka stojąca lub siedząca
 kolory: różowy lub błękitny
 wys. 45 lub 50 cm

Koc -   49,99/szt. 
 wym. 130 x 160 cm
 kolory: szary lub różowy 
ze srebrnym nadrukiem

Bieżnik 
-   29,99/szt. 
 wym. 40 x 140 cm
 kolor: różowy
 dostępny również 
Obrus -  59,99 /szt.
 wym. 110 x 160 cm6
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Koc dzianinowy 
z frędzlami -   84,99/szt. 
 wym. 130 x 170 cm
 różne kolory

Lisek tekstylny -   49,99/szt. 
 wys. 18 cm

Zawieszka tekstylna 
dekoracyjna -   7,99/szt. 
 wys. od 17 cm
 różne wzory

Skrzat tekstylny -   od 21,99/szt. 
 wys. 33 cm -  21,99 /szt.
 wys. 42 cm -  29,99 /szt.

Renifer tekstylny 
na teleskopowych nogach 

-   od 89,99/szt. 
 różne wzory

 wys. 60 cm -  89,99 /szt.
 wys. 80 cm -  118,99 /szt.

Materiał dekoracyjny -   16,99/szt. 
 wym. 28 x 270 cm
 kolory: zielony lub burgund 
z szampańskim zdobieniem

7
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Bieżnik 
-   14,99/szt. 
 wym. 32 x 150 cm
 kolor: srebrny

Obrus -   34,99/szt. 
 wym. 80 x 80 cm

 kolor: biały ze srebrnymi 
elementami

 dostępny również 
Bieżnik, 

wym. 40 x 140 cm
-  od 25,99 /szt.

Mysz tekstylna 
na teleskopowych nogach 
-   od 69,99/szt. 
 różne wzory
 wym. 24 x 15 x 55 cm -  69,99 /szt. 
 wym. 26 x 28 x 75 cm -  89,99 /szt.

Lampki LED -   8,99/kpl. 
 20 LED, światło: białe ciepłe
 wzory: kulki, diamenty
 dł. całkowita: 30 cm
 zasilanie bateryjne

Skarpeta 
na prezenty 
-   17,99/szt. 
 wys. 41 cm
 różne wzory

Zawieszka 
drewniana 
Śnieżynka
-  11,99/szt. 
 szer. 21 cm

Kościółek 
ceramiczny LED 

z muzyką -   89,99/szt. 
 wys. 40 x 21 x 52 cm

Figurka ceramiczna Ptak 
-   od 7,99/szt. 

 wys. od 7 cm -  od 7,99 /szt.

Mikołaj 
ceramiczny

z lampką 
-   19,99/szt. 

 wys. 18 cm

Latarnia 
Copper -   119/szt. 
 wys. 59 cm
 materiał: stal 
nierdzewna

88
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Aniołek tekstylny 
-   59,99/szt. 
 wys. 45 cm
 2 wzory

Poduszka -   22,99/szt. 
 wym. 40 x 40 cm
 różne wzory
 kolor: biały

Bombka piórkowa 
-   od 9,99/szt. 
 różne wzory
 wym. 10 x 10 x 8 cm -  9,99 /szt.
 wym. 13 x 13 x 11 cm -  12,99 /szt.

Gałązka 
dekoracyjna 

-   8,99/szt. 
 wys. 65 cm

Latarnia LED 
-   24,99/szt. 
 40 LED, barwa 

światła: biała ciepła
 wym. 

14 x 14 x 30 cm
 różne kolory

 zasilanie 
bateryjne

Osłonka ceramiczna Mikołaj -   od 17,99/szt. 
 wym. 16,1 x 13,3 x 14,3 cm -  17,99 /szt.
 wym. 20 x 16,2 x 17,6 cm -  34,99 /szt.
 wym. 23,8 x 19,4 x 19,7 cm -  49,99 /szt.

Ceramika świąteczna 
-   od 7,99/szt.
 różne wzory i wymiary

Materiał dekoracyjny z nadrukiem -   14,99/szt. 
 wym. od 28 x 250 cm
 różne wzory
 kolory: ciemnoszary, burgund

Świece LED 3 szt. -   29,99/kpl. 
 światło: białe ciepłe
 śr. 7,5 cm, wys. 10 cm, 12,5 cm, 15 cm
 zasilanie bateryjne

Latarnia LED -   79,99/szt. 
 barwa światła: biała ciepła
 wym. 23 x 23 x 55 cm
 różne kolory
 zasilanie bateryjne

9
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Bombka szklana -   od 5,99/szt. 
 różne wzory i wymiary

Zawieszka Choinka 
z bombką -   4,99/szt. 
 wym. 5 x 5 x 13 cm
 różne kolory

10
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Świecznik szklany 
z piórkiem -   od 8,99/szt. 

 różne kolory
 śr. 8 cm -  8,99 /szt.

 śr. 10 cm -  12,99 /szt.

Zawieszka 3D 
-   11,99/szt. 
 wym. 34 x 48 cm
 kolory: srebrny, 
ciemnoniebieski

Girlanda -   11,99/szt. 
 dł. 108 cm

Wianek 
dekoracyjny 
-   7,99/szt. 
 śr. 19 cm
 kolory: biały, srebrny

Poinsecja na klipsie 4 szt. -   5,99/op. 
 śr. 8 cm (4 szt.) lub śr. 14 cm (3 szt.)
 różne wzory i kolory

Ceramika świąteczna 
-   od 16,99/szt.
 różne wzory i wymiary

Materiał dekoracyjny 
z brokatem -   9,99/szt. 
 wym. 35 x 200 cm
 kolor: niebieski

Mata stołowa -   7,99/szt. 
 wym. 30 x 45 cm

 różne kolory

Mata stołowa 
-   7,99/szt. 
 śr. 38 cm
 różne kolory

1111
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Świecznik adwentowy 
LED -   32,99/szt. 
 7 LED, światło: białe ciepłe
 wym. 19,8 x 5,7 x 24,8 cm
 zasilanie bateryjne

Świecznik 
adwentowy 
LED -   39,99/szt. 
 19 LED, światło: białe ciepłe
 wym. 26,3 x 5,7 x 28,8 cm
 zasilanie bateryjne

Kominek imitujący 
ogień -   49,99/szt. 
 wym. 25 x 15 x 40 cm
 kolor: czarny matowy

 zastosowanie: wewnątrz
 zasilanie bateryjne

Świecznik metalowy 
-   69,99/szt. 
 wym. 53 x 8,5 x 14 cm

ozdabiana 
cyrkoniami

Lampka stołowa 
z ceramiczną podstawą 
-   od 44,99/szt. 
 40 W, E14
 kolory: biały, szary, beżowy
 wys. 35 cm -  44,99 /szt.
 wys. 40 cm -  49,99 /szt.
 kl. A++ do E

Lampka 
stołowa 
z metalową 
podstawą 
-   89,99/szt. 
 40 W, E27
 kolor: czarny
 wys. 43 cm
 kl. A++ do E

Lampka stołowa 
z ceramiczną 
podstawą 
-   44,99/szt. 
 40 W, E27
 kolor: czarny
 wys. 35 cm
 kl. A++ do E

12
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Świecznik ceramiczny -   od 39,99/szt. 
 wym. 13 x 13 x 25 cm -  39,99 /szt.
 wym. 13,7 x 13,7 x 31,5 cm -  49,99 /szt.
 wym. 13,7 x 13,7 x 39,3 cm -  54,99 /szt.

* świece sprzedawane 
osobno (patrz s.9)

Świecznik ceramiczny 
-   od 39,99/szt. 

 wym. 14,5 x 14,5 x 24,3 cm -  39,99 /szt.
 wym. 14,5 x 14,5 x 29 cm -  49,99 /szt.

 wym. 14,5 x 14,5 x 36,5 cm -  59,99 /szt.

Bieżnik Tender 
-   24,99/szt. 
 wym. 35 x 180 cm
 różne kolory

Bieżnik 
błyszczący 
Angelo 
-   19,99/szt. 
 wym. 35 x 140 cm
 różne kolory

Obrus Capture 
-   od 29,99/szt. 
 różne kolory
 wym. 130 x 180 cm 
-  29,99 /szt.
 wym. 145 x 220 cm 
-  39,99 /szt.

Bieżnik/Obrus Christmas
-   od 24,99/szt. 
 różne wzory
 wym. 35 x 180 cm -  24,99 /szt.
 wym. 110 x 160 cm -  46,99 /szt.
 wym. 130 x 175 cm -  49,99 /szt.

haftowany wzór

Firano-zasłona na kółkach 
-   39,99/szt. 
 wym. 140 x 250 cm
 2 wzory, kolor: biały

Firano-zasłona na kółkach 
-   29,99/szt. 
 wym. 140 x 250 cm
 różne kolory

* dostępna od 2.12

Zasłona na kółkach -   49,99/szt. 
 wym. 140 x 250 cm
 różne kolory

* dostępna od 2.12

13
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Wianek 
-   od 29,99/szt. 
 wykonany z naturalnych 
materiałów
 śr. 25 cm -  29,99 /szt.
 śr. 34 cm -  42,99 /szt.

Wianek 
-   22,99/szt. 
 śr. 35 cm

Wianek LED 
-   49,99/szt. 
 śr. 50 cm

Girlanda LED 
-   69,99/szt. 
 dł. 270 cm

Poinsecja sztuczna w jucie -   9,99/szt. 
 wys. 25 cm

Poinsecja sztuczna -   od 5,99/szt. 
 różne wzory, kolory i wymiary

Świeca zapachowa 
w szkle -   5,99/szt. 
 wym. 8,2 x 6,8 x 6,8 cm
 różne kolory

Gałązka 
dekoracyjna 
-   12,99/szt. 
 wys. 70 cm

14
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Róża sztuczna 
-   7,99/szt. 

 wys. 83 cm
 różne kolory

Gałązki ozdobne 
brokatowe 
-   od 3,99/szt. 
 różne wzory i wymiary

Poinsecja sztuczna 
-   8,99/szt. 
 różne wzory i kolory

Gałązka 
dekoracyjna 
-   3,29/szt. 
 wys. 22 cm
 różne wzory

Gałązka dekoracyjna 
-   7,99/szt. 
 wys. 80 cm

Gałązka 
dekoracyjna -   8,79/szt. 
 wys. 67 cm

Gałązka 
dekoracyjna 
-   4,99/szt. 
 wys. 56 cm
 kolor: czerwony

Girlanda -   29,99/szt. 
 dł. 150 cm
 różne rodzaje

Gałązka dekoracyjna 
-   8,99/szt. 
 wys. 65 cm

15
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Ręcznik kuchenny -   5,99/szt. 
 wym. 38 x 63 cm
 różne wzory

Obrus Xmas Miracle -   od 24,99/szt. 
 różne wzory
 wym. 110 x 160 cm -  24,99 /szt.
 wym. 140 x 220 cm -  34,99 /szt.

Zastawa stołowa 
Victoria Red -   od 8,99/szt. 
 różne rodzaje

Tekstylia kuchenne -   od 4,99/szt. 
 rękawica kuchenna, łapka, fartuch, ściereczka
 różne wzory

Serwetki 6 szt. -   39,99/kpl. 
 wym. 40 x 30 cm
 dostępny również Obrus,
wym. 140 x 240 cm -   39,99/szt. 

* dostępne od 2.12

Koc dwuwarstwowy -   69,99/szt. 
 wym. 150 x 200 cm
 różne wzory i kolory

* dostępny od 2.12

16
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Zastawa stołowa -   od 7,99/szt. 
 różne rodzaje

Kubek -   11,99/szt. 
 poj. 600 ml
 matowy ze złotą 
dekoracją

Obrus -   24,99/szt. 
 wym. 140 x 240 cm
 różne wzory i kolory

* dostępny od 2.12

17
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Choinka 90 cm 
-   59,99/szt. 
 zdobiona szyszkami, 
z malowanymi 
na biało 
końcówkami

Choinka sosnowa 
150 cm -   99,99/szt. 

Choinka Montana 
150 cm -   119/szt. 
 zdobiona brokatem 
i szyszkami

Choinka świerkowa 
150 cm -   119/szt. 

Choinka Julita 180 cm -   199/szt. 
 zdobiona szyszkami

Choinka Anna -   199/szt. 
 wys. 220 cm

Stojak na choinkę -   69,99/szt. 
 wym. 60 x 16 cm

Stojak na choinkę -   od 39,99/szt. 
1. Stojak choinkowy 5 L -  39,99 /szt.
 wys. choinki: max 150 cm
 gr. pnia: max 7 cm

2. Stojak choinkowy 10 L -  49,99 /szt.
 wys. choinki: max 250 cm
 gr. pnia: max 10,5 cm

Choinka 
ośnieżona 
-   od 16,99/szt. 
 wys. od 30 cm 
 różne wzory

18
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2. Kurtyna świetlna LED -   149/kpl. 
 490 LED, światło: białe zimne
  dł. 20 m
 zasilanie sieciowe

6. Dekoracyjny wąż akrylowy LED -   29,99/szt. 
 100 LED, światło: białe ciepłe
 dł. 10 m
 zasilanie sieciowe

3. Kurtyna świetlna LED Gwiazdki 
-   32,99/kpl. 
 28 LED, światło: białe zimne
  dł. 1 m
 zasilanie sieciowe

7. Kurtyna świetlna Sople LED 
-   35,99/kpl. 
 40 LED, światło: białe zimne
  dł. 3 m
 zasilanie sieciowe

1. Renifer dekoracyjny LED -   99,99/szt. 
 77 LED, światło: białe zimne
 wym. 31 x 8 x 53 cm
 zasilanie sieciowe

4. Lampki choinkowe LED 
z czubkiem w kształcie gwiazdy 
-   39,99/kpl. 
 210 LED, światło: białe zimne, białe ciepłe 
lub wielokolorowe
 dł. 3 m
 programator, zasilanie sieciowe

  4 

  1 

  7 

  6 

  3 

  5 

  2 

5. Drzewko zewnętrzne 
dekoracyjne LED -   109/szt. 
 120 LED, światło: białe zimne
 wys. 150 cm
 zasilanie sieciowe

19
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Przysmaki dla psa 
-   od 7,99/op. 
1. Noshies 90 g -  7,99 /op. 
 z indykiem
 cena za 100 g=8,88 zł

2. Treaties Bits 120 g -  8,99 /op.
 z wątróbką
 cena za 100 g=7,49 zł

Przysmaki dla kota -   od 4,49/op. 
1. Cripsy Chrunch 60 g -  4,49 /op.
 z kaczką z aronią, z indykiem z chia
 cena za 100 g=7,48 zł

2. Cat Yums 40 g -  4,99 /op.
 z serem, z kocią trawą
 cena za 100 g=12,48 zł

Przysmaki Cracker 
Trio Mix 3 szt. 
-   od 4,99/op. 
 dla kanarka, dla papużki 
falistej -  4,99 /op.
 dla chomika, dla świnki 
morskiej, dla królika 
-  5,99 /op.

Karmnik sosnowy 
ze stojakiem 
-   59,99/szt. 

 wym. karmnika: 
37 x 28 x 21 cm, 

wys. stojaka: 80 cm

Karma zimowa 
dla ptaków 1 kg 
-   4,99/op. 

Karmnik Domek 
-   29,99/szt. 
 wym. 18,5 x 18,5 x 39 cm
 różne kolory

Kule tłuszczowe 6 szt. -   3,99/op. 
 waga: 540 g, cena za 1 kg=7,39 zł

Blok tłuszczowy Ptaszek 
-   6,99/szt. 
 wym. 13 x 2,5 x 15 cm
 z ziarnami
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Klatka Indoor Vision 
dla chomika -   74,99/szt. 
 wym. 28 x 38 x 55 cm
 2 kolory

Piłka dla psa -   4,99/szt. 
 śr. 8 cm
 2 wzory

Zabawka dla kota 
Wędka Rudolf 
-   10,99/szt. 
 wys. 41 cm

Zabawka dla kota 
Mysz Rudolf -   5,99/szt. 

Zabawka dla kota 
Mysz Mikołaj -   5,99/szt. 

Drapak-Legowisko 2 w 1
-   69,99/szt. 
 wym. 35 x 35 x 46 cm
 kolory: beżowy, szary

Hamak dla kota 
na kaloryfer 
-   49,99/szt. 
 wym. 42 x 42 x 22 cm
 kolory: beżowy, szary

Zestaw 2 misek na stojaku 
-   od 9,99/op. 
 poj. 2 x 350 ml -  9,99 /op.
 poj. 2 x 700 ml -  12,99 /op.

Miska antypoślizgowa 
-   od 6,99/szt. 
 różne kolory
 poj. 225 ml -  6,99 /szt.
 poj. 500 ml -  9,99 /szt.

Czapka dla kota/psa -   9,99/szt. 
 wym. 28 x 15 cm lub 23 x 16 cm
 różne wzory
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Zestaw NEO 
latarka + narzędzie 
wielofunkcyjne 
-   78,99/kpl. 
 latarka: dioda LED 3 W, 
200 lumenów, zasilana 
bateriami AAA (niezałą-
czone)
 narzędzie wielofunkcyjne: 
11 elementów

Pistolet na klej
Topex -   14,99/szt. 
 moc: 10 W
 na wkłady klejowe o śr. 8 mm

Zszywacz tapicerski 
Topex -   29,99/szt. 

 zszywki typ J, roz.: 6-14 mm

Wkłady klejowe Topex 
6 szt. -   2,99/op. 
 śr. 8 mm, brokatowe
 kolory: złoty, srebrny

Wkłady klejowe 
Topex 12 szt. -   2,99/op. 

 śr. 8 mm, przezroczyste

Komplet kluczy 
nasadowych NEO 46 szt. 
-   89,99/kpl. 
 1/4” CrV

Dalmierz laserowy 
Neo -   119/szt. 
 do pomiaru odległości, 
pola powierzchni, 
objętości
 zasięg: max 20 m
 dokładność pomiaru: 
+/- 2 mm
 do pracy w temperatu-
rach 0-40°C

Szlifierka kątowa 
Einhell -   115/kpl. 
 moc: 750 W
 śr. tarczy: 125 mm
 12000 obr./min Wiertarko-wkrętarka 

Einhell -   129/szt. 
 napięcie: 12 V, 
akumulator 1,3 Ah Li-ion
 2 biegi: 
I. 0-350 obr./min, 
II. 0-1300 obr./min
 max moment obrotowy: 
24 Nm
 ustawienia momentu 
obrotowego: 19+1

Zestaw elektronarzędzi 
akumulatorowych Graphite 
Energy+ -   255/kpl. 
1. Wietarko-wkrętarka
 napięcie: 18 V, akumulator 2,0 Ah Li-ion
 2 biegi: I. 0-350 obr./min, 
II. 0-1250 obr./min
 max moment obrotowy: 28 Nm
 ustawienia momentu 
obrotowego: 19+1
 uchwyt samozaciskowy 
0,8-10 mm

2. Latarka, moc: 3 W
 3 diody, 260 lumenów

3. Ładowarka
4. Torba

Lutownica oporowa 
Topex -   24,99/szt. 
 moc: 40 W
 max temperatura nagrzewania: 500°C

tarcza diamen-
towa GRATIS

zestaw 32 
bitów GRATIS

3 lata gwarancji 
*przy zakupie na FV 

i paragon

gwarancja 2 lata + 1 rok 
po przedłużeniu gwarancji 
na stronie producenta przy 

zakupie na paragon
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Wędka Jaxon Antris -   79,99/szt. 
 2 sekcje
 wyrzut: 8-28 g
 waga: 140 g
 dł. 240 cm, po złożeniu: 124 cm

Kołowrotek Jaxon Satori 
-   77,99/szt. 
 przełożenie: 5,2:1
 poj. szpuli: 0,30 mm-265 m
 waga: 418 g
 system wolnej szpuli

Plecak wędkarski 
-   75,99/szt. 
 wym. 30 x 20 x 50 cm

Rewolwer Combat 
HDR 50 T4E -   299/szt. 
 kaliber: 12,7 mm
 prędkość początkowa: 135 m/s
 zasilany kapsułą CO2
 energia kinetyczna pocisku poniżej 17 J
 waga: 675 g

Wiatrówka 
Thunder M 450 -   499/szt. 

 klasycznie łamana
 kaliber: 4,5 mm

 prędkość początkowa: 305 m/s
 wyposażona w poduszkę 

policzkową typu ambi
 waga: 2700 g

Lornetka Blackfire Magna Zoom 10-30x50 -   139/szt. 
 powiększenie 10-30x
 śr. obiektywu: 50 mm
 pole widzenia (m/1000 m): 10x-50; 30x-33
 waga: 680 g

Nóż surwiwalowy Sayre Jungle Man -   69,99/szt. 
 dwustronny jelec, karbowana rękojeść z przewleczoną linką
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Pełna lista teleadresowa dostępna na   www.bricomarche.pl

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: 
Aleksandrów Kujawski, Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Bytom, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo, Dzierżoniów, Gdynia, Giżycko, Głogów, Głuchołazy, 
Gniezno, Goleniów, Golub-Dobrzyń, Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarosław, Jelcz-Laskowice, Kalisz, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kielce, Kluczbork, Knurów, Koło, Kołobrzeg, Konin, Konstantynów 
Łódzki, Koszarówka, Krzeszowice, Kwidzyn, Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubartów, Lubliniec, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Mława, Mogilno, Morąg, Mrągowo, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy Tomyśl, Oborniki Wlkp., Oława, 
Opinogóra Górna, Ostróda, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Pabianice, Pabianice 2, Piekary Śl., Piła, Piotrków Tryb., Pleszew, Polkowice, Poznań CH Pestka, Poznań CH Panorama, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Puck, Radomsko, Radzyń Podlaski, 
Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słupca, Sokołów Podlaski, Sokółka, Starachowice, Stargard, Starogard Gd. ul. Zblewska 20B, Strzegom, Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, 
Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Szprotawa, Śrem, Środa Wlkp., Świdnik, Świebodzice, Świecie, Świętochłowice, Tczew, Tomaszów Lubelski, Trzcianka, Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wieluń, Wodzisław Śląski, Wolsztyn, 
Wrocław, Września, Wschowa, Wyszków, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin.
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Amarylis -   8,99/szt. 
 różne odmiany
 wys. 20-25 cm
 doniczka: 12 cm
 bez osłonki

Cyprys Goldcrest 
-   16,99/szt. 

 dwie kule
 wys. 60 cm

 doniczka: 14 cm
 bez osłonki

Ciemiernik -   12,99/szt. 
 doniczka: 12 cm
 bez osłonki

Poinsecja Princettia 
-   9,99/szt. 
 doniczka: 12 cm
 kolor: czerwony
 bez osłonki

Poinsecja Maxi 
-   17,99/szt. 
 doniczka: 17 cm
 kolor: czerwony
 bez osłonki
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