
oferta handlowa ważna 

od 2.03 do 13.03.2021

Tunel foliowy
wym. 2 x 2 x 3 m

22900
szt.

Zapr  ś 
wiosNę

DO DOMU I OGRODU 479
szt.

Róża wielkokwiatowa,
róża rabatowa, róża pnąca

w woreczku

449
szt.

Krzew owocowy, 
krzew ozdobny
w woreczku
różne rodzaje

carrefour.pl
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Sadzenia 
CZAS START!

2

699
szt.

Krzew 
owocowy 

OWOCOWY RAJ
różne rodzaje

649
szt.

Róża 
francuska 

w kartonie

649
szt.

Róża 
niebieska 

w kartonie

899
szt.

399
szt.

Bylina 
w kapersie

różne rodzaje

649
szt.

Krzew 
owocowy, 

krzew 
ozdobny 
w kapersie

649
szt.

Róża 
angielska 

w kartonie

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Róża 
szczepiona 

ekologiczna
różne rodzaje

Naszymi dostawcami są: CLEMATISY, GOSP. M. PRZYBYLSKA, GOSP. A. DĘBSKA.

1299
szt.

Płotek 
ogrodowy 
drewniany 

RÓŻE
angielskie 

o specyficznej 
budowie 

kwiatu i silnym 
zapachu

róża francuska 
- kwiaty o 

wyjątkowych 
barwach,

7 różnych odmian

róża niebieska
 - 5 odcieni 

koloru 
niebieskiego

Niezapomniane 
smaki

RÓŻE DOSTĘPNE 

OD 4.03
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 pięknie 
rośnie!

NIECH

3

449
szt.

Krzew owocowy
w kartonie

różne rodzaje

1499
szt.

Drzewo 
owocowe

w balocie
wys. 160 - 170 cm

brzoskwinia, 
czereśnia, 

grusza, jabłoń, 
morela, 

śliwa, wiśnia

1699
szt.

Wierzba 
szczepiona

na paliku 
w balocie

1999
szt.

Jabłoń 
ozdobna, 

śliwa 
ozdobna

wys. ok. 120 cm

999
szt.

Krzew 
owocowy 

XXL
w kartonie

Cebulki kwiatów 
wiosennych

VITA

Nasiona 
traw
0,8 kg

nasiona traw
4 kg - 59,99 zł

15,00 - 16,24/kg

1599
zestaw

Zestaw 
do wysiewu

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.
Naszymi dostawcami są: CARREFOUR, FLORALAND, GARTENLAND. GOSP. M. PRZYBYLSKA, MULTI-FLORA, OK, VILMORIN GARDEN.

Miniszklarnia
różne rodzaje

1199
szt.

cena od

499
opak.

cena od

Krzew 
jagodowy 

XXL  
w kartonie

różne rodzaje
róża XXL 

w kartonie
- 10,99 zł

różne rodzaje

1199
szt.

krzew

1299
opak.

0,8 kg

zestaw
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Narzędzia
i nawozy

4
Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

5499
szt.

Taczka
poj. 50 l 27900

szt.

Wózek 
ogrodowy

799
opak.

Nawóz
BIOPON 

1 kg
różne rodzaje 

1299
opak.

Nawóz 
AGRECOL

1,2 kg
różne rodzaje

10,83/kg

Narzędzie 
ogrodowe 
FLORALAND
różne rodzaje

cena za szt. lub 1 parę

2299
opak.

Nawóz 
granulowany

AZOFOSKA 
FLOROVIT

3 kg

nawóz 
mineralny 

do roślin 
iglastych
FLOROVIT 

3 kg  

nawóz do roślin 
kwaśnolubnych 

FLOROVIT 
3 kg 

7,66/kg

599

cena od

Nawóz
BIOBEST

2 kg
10 kg - 24,99 zł 

BIOBEST 
GUANO 

10 kg - 29,99 zł
2,50 - 5,00/kg

999
opak.

BIOBEST
2 kg

2999

cena od

Narzędzie 
ogrodowe

FISKARS
różne rodzaje

cena za szt. 
lub 1 parę

Naszymi dostawcami są: AGRECOL, BROS, CARREFOUR, FISKARS, FLORALAND, INCO, VILMORIN GARDEN.

7999
szt.

Nożyce 
elektryczne

akumulator 
litowo-jonowy 

1300 mAh, 3,6 V
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Dobra
ziemia

PIĘKNY EFEKT

5
Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Konewka
poj. 5 l - 12,99 zł

poj. 12 l - 18,99 zł

2299
szt.

Pojemnik
poj. 50 l

Skrzynia 
balkonowa

SHERWOOD  
poj. 270 l

skrzynia balkonowa 
GLENWOOD

poj. 390 l - 399,00 zł

699
opak.

Torf kwaśny, 
ziemia do róż

20 l, 0,35/l

Ziemia 
uniwersalna

5 l
10 l - 2,49 zł 
20 l - 3,99 zł 
0,20 - 0,26/l

1299
opak.

Kora 
sosnowa

60 l
0,22/l

399
szt.

Spryskiwacz
poj. 600 ml

999
szt.

poj. 2 l

Obrzeże ogrodowe
wym. 15 cm x 9 m - 16,99 zł

wym. 20 cm x 9 m  - 21,99 zł 1099
szt.

wym. 
10 cm x 9 m

129
opak.

5 l

Rękawice 
ogrodowe
różne rodzaje 499

1 para

cena od

11900
szt.

SHERWOOD

Naszymi dostawcami są: CARREFOUR, DAKO, FLORALAND, KEEEPER, OK, VILMORIN GARDEN.

899
szt.

Roślina 
zielona

różne rodzaje

cena od
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Piękna 
oprawa 

TWOICH ROŚLIN

6

Donica 
plastikowa

MALWA
Ø 30 cm - 39,99 zł

różne kolory

2999
szt.

Donica 
wisząca

JERSEY
Ø 30 cm 

Donica 
ceramiczna

GALLICUS
różne rodzaje

Ø 25 cm
- 34,99 zł

Ø 29 cm
- 44,99 zł

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Skrzynka 
balkonowa

JERSEY
różne kolory

podstawka
- 4,99 zł
uchwyt  

do skrzynki 
- 15,99 zł

Naszymi dostawcami są: LAMELA, CERMAX, OK.

Skrzynka 
balkonowa

AZTEK
dł. 60 cm - 44,99 zł 2999

szt.

dł. 40 cm

Skrzynia 
balkonowa

BEGONIA DŁUTO 
dł. 56 cm

uchwyt metalowy 
do skrzyni BEGONIA

- 13,99 zł 3499
szt.

skrzynia 1599
szt.

skrzynka

2999
szt.

Ø 25 cm

2499
szt.

Ø 20 cm1999
szt.

Donica 
ceramiczna

TAJSKA
Ø 32 cm - 39,99 zł
Ø 38 cm - 59,99 zł

dostępne kolory: 
biały, szary, brązowy

Ø 22 cm
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NIEZBĘDNE

wiosenne 
porządki

7

19900
szt.

Odkurzacz
KÄRCHER
WD 2.200

kompaktowy, 
wielofunkcyjny

39900
szt.

Myjka ciśnieniowa
KÄRCHER K219900

szt.

Myjka 
do okien
KÄRCHER

WV 52+

36900
szt.

Parownica
KÄRCHER KST2

999
szt.

Miotła
HOF, GARDEN

1699
opak.

Worki ogrodowe 
na odpady zielone

JAN NIEZBĘDNY 
poj. 120 l/8 szt. 

Worki 
do segregacji 

śmieci
JAN NIEZBĘDNY 

różne rodzaje
4 x 120 l/10 szt.

- 19,99 zł

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.
Naszymi dostawcami są: SARANTIS, MS POLAND, CASA SI.

Detergenty, 
akcesoria

KÄRCHER
różne rodzaje

3399
szt.

cena od

Stojak 
do segregacji 

odpadów
różne rodzaje 2999

szt.

cena od

1500 W
moc grzałki

3,2 bara
ciśnienie pary

czas 
podgrzewania 

6,5 min

1299
opak.

4 x 35 l/120 szt.
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WYRUSZ
na spotkanie 

wiosny 

Lista sklepów dostępna na CARREFOUR.PL
CARREFOUR NIE PROWADZI SPRZEDAŻY HURTOWEJ DOŁĄCZ 

DO NAS:

carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu

Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej ani akwizycji. Zdjęcia niektórych produktów mogą 
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Podane ceny zawierają VAT. 1H09Cv1

RAMA

stalowa

BIEGI

1

KOŁO

12”

RAMA

stalowa

BIEGI

1

KOŁO

24”

64900
szt.

Rower składany 24”
hamulce V-brake 10900

szt.

Rowerek 
biegowy 12”

2 WAY NEXT 
KINDERKRAFT

opony piankowe, 
wys. siedziska 

31 - 40 cm, 
szer. kierownicy 

36 cm

29900
szt.Rower dziecięcy 12”

Kask 
rowerowy

KELLYS

2999
1 para

Rękawice 
rowerowe

KELLYS

1399
szt.

Licznik 
rowerowy 

przewodowy
14 funkcji

5499
szt.

cena od

799
szt.

cena od

Akcesoria 
do czyszczenia 

rowerów
różne rodzaje

99900
szt.

Rower 
MTB 27,5”

hamulec przedni
tarczowy, amortyzator 

przedni SR Suntour, 
przerzutka 

tylna Shimano Altus

Naszymi dostawcami są: 4KRAFT, KIMET, SUWANO, BOTTARI, GREEN BIKE, INTERTEC, JUMI.

RAMA

aluminiowa

BIEGI

21

KOŁO

27,5”

RAMA

stalowa

KOŁO

12”
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Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
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