
carrefour.pl

W DNIACH 9.03-13.03.2021  
PRZY ZAKUPIE POŚCIELI I PRZEŚCIERADŁA 
DRUGI TAŃSZY PRODUKT KUPISZ

50% TANIEJ
komplet

Komplet wkładów 
do fi ltrowania wody

AQUAPHOR MAXFOR
6 szt.

dzbanek bez wkładów
- 24,99 zł/szt. 4999

kpl.

komplet 
wkładów

oferta handlowa ważna 
od 9.03 do 20.03.2021

DOM
ożywa 

na wiosnę

POŚCIEL
ZAPROJEKTOWAŁ

Łukasz 
Jemioł

Filiżanka 
JUMBO

poj. 430 ml
z podstawką wym. 10 x 10 cm 

i złotą łyżeczką w pudełku 
- 39,99 zł/opak.

kolory: czarny, biały
1999

szt.

na stopce,
poj. 350 ml

* rabat jest naliczany przy kasie

Kup komplet 6 wkładów
do filtrowania wody,
a dzbanek AQUAPHOR
FRESH o poj. 2,8 l otrzymasz za  1zł*

Komplet pościeli 
satynowej
wym. 220 x 200 cm 
+ 2 x 70 x 80 cm
- 99,99 zł  109,99 zł8999

9999

wym. 160 x 200 cm
+ 2 x 70 x 80 cm
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2

kompletkomplet

komplet

komplet

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

Świeca 
zapachowa

BOLSIUS
różne rodzaje

cena za szt. 
lub opak.Kieliszek do 

wina, szampana
do martini

poj. 260 ml - 5,99 zł
kieliszek XXL

poj. 700 ml - 6,99 zł 349
szt.

poj. 
180 - 330 ml

799
cena od

Salaterka
ze złotym 
obrzeżem

linia VENUS GOLD
Ø 17,5 cm - 14,99 zł

talerz ze złotym 
obrzeżem

Ø 15,2 cm - 10,99 zł
Ø 25 cm - 17,99 zł

899
szt.

ø 12,5 cm

Komplet
szklanek

6 szt.
poj. 250 - 350 ml

799
kpl.

cena od

6999
kpl.

Komplet sztućców
FUTURE,
 COSMO

24 elementy

Filiżanka na stopce
poj. 430 ml

filiżanka poj. 430 ml
z podstawką 

wym. 9,5 x 9,5 cm
i łyżeczką

- 39,99 zł/opak. 1999
szt.

filiżanka
na stopce

Kubek
linia dekorowana złotem

filiżanka poj. 350 ml - 19,99 zł
kubek poj. 300 ml z podstawką 
i zaparzaczem - 34,99 zł/opak.

różne rodzaje 1299
szt.

poj. 300 ml

Naszymi dostawcami są: FLORENTYNA, ALTOM, BOLSIUS.

Komplet 
obiadowy*

linia MOSS
18 elementów

komplet kawowy
12 elementów 

- 99,99 zł

komplet obiadowy

29900
kpl.

Komplet obiadowy
PRIMA BORMIOLI
18 elementów
48 elementów - 99,99 zł5999

kpl.

STÓŁ 
ZAPRASZA

piękną 
oprawą

NAKRYCIA I DEKORACJE

NOWOŚĆ

Świecznik,
latarenka
różne rodzje 1599

szt.

cena od

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

*  w sprzedaży są dostępne pojedyncze artykuły 
z kolekcji
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Naczynia
z włókna 
bambusowego 
linia ORGANIC
różne rodzaje0000

szt.

cena od

PRZERWA 
NA KAWĘ
w ślicznych 

kubkach

naczynia eko

3

NAKRYCIA I DEKORACJE

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

Szklanki 
z podwójną 

ścianką
2 szt., różne rodzaje 1999

opak.

cena od

999
szt.

kubek prostyKubek prosty
linia EXOTIC NATURE

poj. 300 ml 
filiżanka na stopce poj. 430 ml - 24,99 zł

różne rodzaje

129
szt.

cena od

Kubek szklany
poj. 220 - 390 ml

różne rodzaje

Zastawa porcelanowa 
z dodatkami z bambusa

różne rodzaje 1499
opak.

cena od

Kubek prosty
poj. 380 - 440 ml

różne rodzaje 699
szt.

cena od

Szklanka
do whisky

poj. 300 ml
szklanka long drink TRUVA

poj. 350 ml - 4,99 zł 399
szt.

szklanka
do whisky

Kubek prosty
ze złotym uchem

poj. 300 ml 
różne rodzaje

komplet kubków 
na złotym stojaku 4 szt., 

poj. 300 ml - 69,99 zł/kpl. 1799
szt.

kubek prosty

Naczynie
z włókna 
bambusowego 
linia ORGANIC
różne rodzaje449

szt.

cena od

Salaterka
kolekcja AKWARELE

ø 13 cm
kubek poj. 460 ml - 14,99 zł

filiżanka ze spodkiem
poj. 220 ml - 17,99 zł/kpl. 1099

szt.

salaterka

Naszymi dostawcami są: FLORENTYNA, ALTOM.

Mata stołowa z PVC
wym. 28 x 43 cm

mata dwustronna - 7,99 zł 
nieregularny kształt

wym. 44 x 37 cm 
podkładka pod talerz

Ø 33 cm, kolor złoty - 10,99 zł

mata stołowa 
z PVC

249
szt.
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KUCHENNE AKCESORIA

4

ŚWIETNE
wyposażenie
w przyjaznej 

cenie

komplet

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

Naszymi dostawcami są: GROUPE SEB, LOVEA, FLORENTYNA, TADAR, VETRO PLUS, CARREFOUR.

komplet

Komplet patelni
TEFAL SIMPLE COOK

3 szt.
0 20, 24, 28 cm 9999

11900

8999
kpl.

Komplet 
chlebak

+ 3 pojemniki

999

naczynie lub 
komplet naczyń

Naczynie 
do zapiekania 

z pokrywą
wym. 12 x 10 x 7 cm

lub

komplet naczyń
2 szt., wym. 9,5 x 5,5 cm

Carrefour 
naczynie żaroodporne 

TERMISIL poj. 5,2 l
- 29,99 zł

cena za szt. lub kpl.

Komplet 
akcesoriów

kuchennych
7 elementów

łyżka do lodów
- 6,99 zł

wyciskacz 
do cytrusów

- 9,99 zł
cena za kpl. 

lub szt.

3999
4999

komplet 
akcesoriów

komplet

Komplet 
garnków 
nierdzewnych
ZWIEGER PRACTI 
PLUS
8 elementów
cena za kpl.33900

39900

komplet

Butelka termiczna
poj. 0,5 l

kubek termiczny, termos 
- cena od 19,99 zł

różne rodzaje 1999
szt.

butelka

Akcesoria 
do parzenia kawy

różne rodzaje 1499
szt.

cena od

Komplet desek 
na stojaku

3 szt. 
6 szt. - 29,99 zł 3999

kpl.

komplet 
3 szt.

899
1299

pojemnik
szklany

Pojemnik szklany
Carrefour

poj. 0,9 l 
komplet pojemników 

szklanych 4 szt. - 39,99 zł
komplet pojemników  

szklanych 8 szt. - 69,99 zł
szkło żaroodporne

cena za szt. lub kpl.
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5

KUCHENNE AKCESORIA

komplet

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

Naszymi dostawcami są: CARREFOUR, DAJAR, FLORENTYNA, MAKAMAKA, ROTHO.

Czajnik
BENIAMIN

poj. 1,5 l
różne kolory 1999

szt.

Wirówka 
do sałaty

1199
szt.

Garnek
VASO

z funkcją 
odcedzania

0 20 cm 

4499
szt.

Akcesoria kuchenne
linia CAPRI

różne rodzaje 

099
szt.

cena od

Wkład 
modułowy 

do szufl ady
wkład 

rozsuwany, 
2-poziomowy

- 14,99 zł

Pojemnik 
do żywności

SISTEMA
różne rodzaje 1799

szt.

cena od399
szt.

cena od

Pojemnik 
z ceramiczną 

pokrywką
poj. 1,3 l - 8,99 zł

młynek - 44,99 zł 799
szt.

poj. 1 l

Wszystko
ma

SWOJE
MIEJSCE

999
szt.

poj. 1 l
Pojemnik 

do przechowywania
ROTHO

poj. 1,5 l - 12,99 zł 
poj. 2 l - 14,99 zł 

poj. 3,2 l - 17,99 zł 

Naczynie z powłoką 
granitową
linia ROSE
pokrywa 3-stopniowa
ø 18, 20, 22 cm - 19,99 zł
ø 24, 26, 28 cm - 27,99 zł2999

szt.

cena od

Komplet 
garnków

SAONA
12 elementów

cena za kpl.

16900
21900
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CZYSTOŚĆ W EKOSTYLU

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

Szczotka
 do szorowania

ECONATURAL   899
szt.

Szczotka
 do naczyń 

ECONATURAL

899
szt.

Chusteczki 
do czyszczenia kokpitu

NATURAL
różne rodzaje 899

opak.

PORZĄDEK
w domu 

naturalnie!

Zmywaki kuchenne 
ECONATURAL

 2 szt. 299
opak.

Zmywaki 
uniwersalne

 JAN NIEZBĘDNY
ZIELONY DOM

2 szt. 249
opak.

Ścierka 
z mikrofi bry

 JAN NIEZBĘDNY
ZIELONY DOM 499

szt.

Worki na śmieci 
biodegradowalne

 PACLAN 
FOR NATURE 
poj. 12 l, 15 szt.

499
opak.

Worki na śmieci 
biodegradowalne

 PACLAN 
FOR NATURE

papierowe
poj. 10 l, 10 szt.

399
opak.

Ściereczki
bambusowe 

domowe
 JAN NIEZBĘDNY

ZIELONY DOM
2 szt. 399

opak.

Mop płaski
ECONATURAL

1899
szt.

Zmiotka
 z szufelką 

ECONATURAL 1899
opak.

Zapas
 do mopa

ECONATURAL

999
szt.

Ściereczki
bambusowe 

na rolce
 JAN NIEZBĘDNY

ZIELONY DOM
35 szt.

999
opak.

Ściereczki
bambusowe 

perforowane
 JAN NIEZBĘDNY

ZIELONY DOM
3 szt. 499

opak.

Worki na śmieci
JAN NIEZBĘDNY

 z taśmą ściągającą
poj. 35 l, 15 szt.
poj. 60 l, 10 szt.

599
opak.

 Trzonek 
bambusowy
ECONATURAL

 dł. 120 cm

999
szt.

Preparat 
do wnętrza 

samochodu, 
mleczko 

do kokpitu
NATURAL

0,5 l
25,98/l

1299
szt.

Miotła
ECONATURAL

999
szt.

Worki na śmieci
PACLAN

 FOR NATURE
MULTITOP

 100% z recyklingu
 poj. 35 l, 10 szt.
poj. 60 l, 16 szt.

499
opak.

Naszymi dostawcami są: SARANTIS, YORK, CEDO.
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7

OFERTA SPECJALNA

OFERTA SPECJALNA

1999
szt.

Kosz 
dekoracyjny

MADEI
poj. 13 l

różne kolory

7999
szt.

Kosz 
do segregacji 

śmieci
DUO

poj. 20 l
2-komorowy

1999
szt.

Wiadro 
do kompostu

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

Kosz 
na śmieci

PASO
poj. 40 l

- 99,99 zł

7999
szt.

poj. 20 l

Kosz na śmieci
TWIST

poj. 50 l - 39,99 zł
różne rodzaje

2499
szt.

poj. 25 l

Zestaw koszy 
ECO FRIENDLY

3 szt., poj. 10 l
dostępny również 

zestaw 3 szt.
poj. 25 l - 55,99 zł 2499

zestaw

Kosz 
do segregacji śmieci

ESSENTIALS
poj. 20 l 2999

szt.

Naszymi dostawcami są: KETER, ROTHO.

POJEMNIKI 
DEKORACYJNE 

INFNITY 
wybrane rodzaje 

i rozmiary

CENA NA ETYKIECIE 
ZAWIERA OBNIŻKĘ.

30%DO

ORGANIZERY 
DO SZUFLAD 

INFI NITY 
różne rodzaje 

CENA NA ETYKIECIE 
ZAWIERA OBNIŻKĘ.

30%DO
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ŁAZIENKA I SYPIALNIA

8  * produkt jest dostępny od 11.03

komplet

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

Komplet 
podkładek 
fi lcowych*

125 szt.
różne rodzaje

499
kpl.

Taca 
z wysuwaną 

szufl adą 2799
szt.

Bambusowy 
kosz

składany  
z pokrywą
wym. 60 x 29 

x 40 cm

5999
szt.

Organizer 
na kosmetyki 

z lusterkiem

2499
szt.

Wieszaki 
drewniane
z poprzeczką

6 szt.
1199

opak.

Stojak 
na wino, 

skarbonka

1999
szt. Wieszaki 

plastikowe
10 szt.

różne kolory

599
opak.

Regał
COUNTRY ROTHO

wym. 71 x 32,5 x 37,5 cm
3 kolory 9999

szt.

Siatka 
do prania bielizny, 

zestaw worków 
do prania bielizny* 

2 szt.
cena za szt. lub zestaw 499

Toaletka
LARA

wym. 75 x 40 x 141 cm
+ taboret GRATIS!

wym. 37 x 28 x 45 cm
dostępna również 
toaletka Laura III 

- 299 zł

29900
szt.

19900
szt.

Lustro 
z szafk ą 

na biżuterię
wym. 36,5 x 36 x 140 cm

Garderoba,
SYPIALNI
OZDOBA

Naszymi dostawcami są: HOME INVEST, JUMI, INTER POINT, MTM, ROZENBAL.
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Naczynia
z włókna 
bambusowego 
linia ORGANIC
różne rodzaje0000

szt.

cena od

PIĘKNO 
DOMU

tkwi
w detalach

ŁAZIENKA I SYPIALNIA

9 * produkt jest dostępny od 11.03

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

25%DO
AKCESORIA 

ŁAZIENKOWE 
Z LINII: SNOW, 

SHINE, PURE
CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.

Mydelniczka
bambusowa*

kubek 
kosmetyczny

- 12,99 zł
dozownik
- 15,99 zł

999
szt.

mydelniczka
Organizer 

bambusowy
na kosmetyki* 2499

szt.

Półka 
bambusowa 

na wannę* 2499
szt.

Pojemnik 
bambusowy 

na chusteczki*

2499
szt.

Dekoracja 
ścienna

różne rodzaje 599
szt.

cena od

Dywanik 
sztuczna trawa

wym. 1 x 2 m

2499
szt.

Wianek 
dekoracyjny 

sztuczny 1299
szt.

cena od Figurka 
dekoracyjna 
ceramiczna

różne rodzaje 1499
szt.

cena od

Dywan
ACAPULCO

wym. 120 x 160 cm
- 89,99 zł

wym. 160 x 220 cm
- 129,00 zł 3999

szt.

wym. 
60 x 120 cm

Trawa sztuczna
różne rodzaje
monstera sztuczna 
w doniczce - 29,99 zł2999

szt.

trawa sztuczna
cena od

Kwiat sztuczny 
piankowy

różne rodzaje 1299
szt.

cena od

Naszymi dostawcami są: INTER POINT, BISK, KNOR, OTARO.
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10

PRZYJEMNYCH
SNÓW

w najlepszej 
pościeli!

W DNIACH 9.03-13.03.2021  
PRZY ZAKUPIE POŚCIELI I PRZEŚCIERADŁA 
DRUGI TAŃSZY PRODUKT KUPISZ

50% TANIEJ

Kołdra
 THE FIRST

wym. 220 x 200 cm
- 44,99 zł  49,99 zł

poduszka
wym. 50 x 60 cm

- 16,99 zł  19,99 zł
wym. 70 x 80 cm

- 24,99 zł  29,99 zł 3499
3999

wym. 
160 x 200 cm

Kołdra
wym. 220 x 200 cm - 64,99 zł  79,99 zł

poduszka
wym. 40 x 40 cm - 12,99 zł  14,99 zł
wym. 50 x 60 cm - 16,99 zł  19,99 zł
wym. 70 x 80 cm - 24,99 zł  29,99 zł

cena za szt. 4499
4999

wym. 
155 x 200 cm

LINIA PROCOMFORT 

• wyrób medyczny, przyjazny dla alergików
• innowacja - prostokątne narożniki, które 

idealnie dopasowują się do poszwy

Poszewka 
na poduszkę

wym. 50 x 60 cm
- 5,99 zł  6,99 zł 

wym. 70 x 80 cm
- 8,99 zł  9,99 zł 

różne wzory
cena za szt.

399
499

wym. 
40 x 40 cm

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Bydgoszcz GALERIA POMORSKA
, Opole Opole CH TURAWA PARK, 

Poduszka biała
wym. 40 x 40 cm
wym. 45 x 45 cm
- 8,99 zł  9,99 zł
cena za szt.699

899

LINIA PODUSZEK I KOŁDER
4 PORY ROKU
•  wyrób medyczny o właściwościach 

antyalergicznych, materiał odprowadzający 
wilgoć, ciepły, delikatny, miękki i sprężysty

LINIA PODUSZEK I KOŁDER
ALOE VERA

• poznaj lecznicze 
właściwości aloesu, 

który zapobiega 
rozwojowi bakterii 

i grzybów znajdujących 
się w pościeli, 

działa bakteriobójczo, 
kojąco wpływa 

na skórę

Kołdra
wym. 220 x 200 cm
- 69,99 zł  79,00 zł

poduszka
wym. 50 x 60 cm

- 19,99 zł  24,99 zł
wym. 70 x 80 cm

- 29,99 zł  34,99 zł
cena za szt. 4999

5999

wym. 
160 x 200 cm

Kołdra
wym. 200 x 220 cm - 69,99 zł  79,99 zł

poduszka 
wym. 50 x 60 cm - 24,99 zł  29,99 zł
wym. 70 x 80 cm - 34,99 zł  39,99 zł

cena za szt. 4999
5999

wym. 
155 x 200 cm

OFERTA POŚCIELI
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11

W DNIACH 9.03-13.03.2021  
PRZY ZAKUPIE POŚCIELI I PRZEŚCIERADŁA 
DRUGI TAŃSZY PRODUKT KUPISZ

50% TANIEJ

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Bydgoszcz GALERIA POMORSKA
, Opole Opole CH TURAWA PARK

Kołdra
wym. 220 x 200 cm
- 149,00 zł  169,00 zł
poduszka
wym. 40 x 40 cm - 12,99 zł  14,99 zł
wym. 50 x 60 cm - 19,99 zł  24,99 zł
wym. 70 x 80 cm - 29,99 zł  39,99 zł
cena za szt.10900

12900

wym. 155 x 200 cm

LINIA PODUSZEK 

BLOMMENSLYST

• szary nadruk 
kwiatowy

• dostępne w kolorach 
białym i różowym

• kołdry obszyte bizą 
dekoracyjną

Kołdra
wym. 220 x 200 cm
- 79,99 zł  89,99 zł

poduszka
wym. 50 x 60 cm 

- 24,99 zł  29,99 zł
wym. 70 x 80 cm 

- 34,99 zł  39,99 zł
cena za szt. 5999

6999

wym. 
155 x 200 cm

Kołdra
wym. 220 x 200 cm
- 79,99 zł  89,99 zł

poduszka
wym. 50 x 60 cm 

- 24,99 zł  29,99 zł
wym. 70 x 80 cm 

- 39,99 zł  44,99 zł
cena za szt.

5999
6999

wym. 
155 x 200 cm

LINIA PODUSZEK I KOŁDER
FAGRIK
• kołdra i poduszka 

z nadrukiem 
w delikatny 
geometryczny wzór 
w pastelowych kolorach

• lekkie i puszyste 
wypełnienie zapewnia 
komfort termiczny przez 
cały rok

• gęste pikowanie 
zapewnia trwałość 
i funkcjonalność

• można prać 
wielokrotnie 
w domowych 
pralkach, bez obawy 
o spieranie się kolorów 

Kołdra
wym. 200 x 220 cm
- 69,99 zł  79,99 zł

poduszka 
wym. 50 x 60 cm

 - 24,99 zł  29,99 zł
wym. 70 x 80 cm

 - 34,99 zł  39,99 zł
cena za szt.

5999
6999

wym. 
155 x 200 cm

Kołdra
wym. 220 x 200 cm
- 69,99 zł  79,99 zł

poduszka
wym. 70 x 80 cm

- 29,99 zł  39,99 zł
cena za szt. 4999

5999

wym. 
160 x 200 cm

LINIA ECOLITE 

• produkty przyjazne środowisku wykonane 
z surowców recyklowanych

• mikrofibra niebielona
• produkty medyczne, przyjazne alergikom

Kołdra
wym. 220 x 200 cm
- 79,99 zł  89,99 zł
poduszka
wym. 40 x 40 cm
 - 14,99 zł  16,99 zł
wym. 50 x 60 cm
 - 19,99 zł  24,99 zł
wym. 70 x 80 cm
 - 29,99 zł  39,99 zł
cena za szt.

5999
6999

wym. 
155 x 200 cm

KOŁDRY
I PODUCHY
miękkie jak 

ze snu

• wyrób medyczny, polecany dla alergików 

• ANTIBACTTM – specjalnie opracowane 
przeciwbakteryjne włókno stanowiące 
wypełnienie kołder i poduszek

• poszycie kołdry minimalizuje rozwój roztoczy 
i alergenów

• puszyste wypełnienie i gładka mikrofi bra 
gwarantują komfort snu

LINIA PODUSZEK 
I KOŁDER EKO
• komfortowe kołdry 

i poduszki wykonane 
w 100% 
z materiałów 
z recyklingu

• gęste pikowanie 
zapewnia 
równomierną 
grubość kołdry 
na całej powierzchni 
i odpowiednią 
izolację

• przyjazne alergikom, 
minimalizują 
rozwój roztoczy kurzu 
domowego

• możliwość prania 
w pralce 
w temp. do 60°C

• wyrób medyczny

OFERTA POŚCIELI

2021_H10_DOM_s10-13_H poo.indd   11 01/03/2021   14:09



12

v

DOBRA 
BAZA

to podstawa

1499
1999

Prześcieradło 
kora

wym. 160 x 200 cm
cena za szt.

1699
1999

Prześcieradło 
z dodatkiem lnu

wym. 160 x 200 cm
cena za szt.

Prześcieradło
wym. 200 x 220 cm 
- 29,99 zł  39,99 zł
cena za szt.1999

2499

wym. 155 x 200 cm

Prześcieradło
 z gumką

TEX
różne kolory

dostępne wym.: 
90 x 190 cm, 140 x 190 cm, 

160 x 200 cm, 180 x 200 cm 2499
szt.

cena od

Prześcieradło z gumką
TEX

jersey, policotton
różne kolory

dostępne wym.:  
90 x 200 cm, 140 x 200 cm, 
160 x 200 cm, 180 x 200 cm 1999

szt.

cena od

1299
szt.

cena od
Prześcieradło 

z gumką
jersey, różne kolory

dostępne wym.: 
90 x 200 cm, 140 x 200 cm,

160 x 200 cm, 220 x 200 cm

Prześcieradło z gumką
mikrofibra, różne kolory

wym. 160 x 200 cm
cena za szt. 2499

2999

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Bydgoszcz GALERIA POMORSKA
, Opole Opole CH TURAWA PARK, 

• produkt polski

• 100% bawełny

• produkt polski

• 100% bawełny

• 100% bawełny

Prześcieradło
policotton

wym. 200 x 220 cm 
- 16,99 zł  19,99 zł

cena za szt. 1299
1499

wym. 
160 x 200 cm

Prześcieradło 
z gumką

jersey, frotté
wym. 90 x 200 cm 
- 19,99 zł  24,99 zł

wym. 220 x 200 cm 
- 29,99 zł  34,99 zł

cena za szt. 2499
2999

wym. 
160 x 200 cm

OFERTA POŚCIELI

W DNIACH 9.03-13.03.2021  
PRZY ZAKUPIE POŚCIELI I PRZEŚCIERADŁA 
DRUGI TAŃSZY PRODUKT KUPISZ

50% TANIEJ
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13

komplet

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Bydgoszcz GALERIA POMORSKA
, Opole Opole CH TURAWA PARK

SYPIALNIA 
TĘTNI

wzorami 
i kolorami

Komplet pościeli
mikrofibra
różne wzory
wym. 160 x 200 cm 
+ 2 x 70 x 80 cm2499

2999

komplet

• kora bawełniana

• 100% bawełny

Komplet 
pościeli

różne wzory
wym. 160 x 200 cm 

+ 2 x 70 x 80 cm

4999
5999

Komplet pościeli
mikrofibra

różne wzory 
wym. 160 x 200 cm 

+ 2 x 70 x 80 cm 2999
3999

komplet

komplet

Komplet pościeli
satyna

różne wzory 
wym. 160 x 200 cm 

+ 2 x 70 x 80 cm

4999
7999

Komplet 
pościeli 

dwustronnej
wym. 220 x 200 cm 

+ 2 x 70 x 80 cm 
- 59,99 zł  69,99 zł 4999

5999

wym. 
160 x 200 cm

+ 2 x 70 x 80 cm

Komplet pościeli
kolekcja FARO

satyna 
wym. 220 x 200 cm 

+ 2 x 70 x 80 cm 
- 79,99 zł  89,99 zł

cena za kpl. 6999
7999

wym. 
160 x 200 cm

+ 2 x 70 x 80 cm

komplet

komplet

• 100% bawełny

• 100% bawełny

Komplet pościeli
bawełna

wym. 220 x 200 cm 
+ 2 x 70 x 80 cm 

- 69,99 zł  79,99 zł 4999
5999

wym. 
160 x 200 cm

+ 2 x 70 x 80 cm

OFERTA POŚCIELI

W DNIACH 9.03-13.03.2021  
PRZY ZAKUPIE POŚCIELI I PRZEŚCIERADŁA 
DRUGI TAŃSZY PRODUKT KUPISZ

50% TANIEJ

2021_H10_DOM_s10-13_H poo.indd   13 01/03/2021   14:11



TEKSTYLIA ŁAZIENKOWE

14

LINIA RĘCZNIKÓW 
BATH

LINIA RĘCZNIKÓW 
SAMBA

MIŁE DLA 
SKÓRY,
ładne 

dla oka

Ręcznik
frotté

wym. 50 x 100 cm
wym. 70 x 140 cm
- 14,99 zł  19,99 zł

różne kolory
cena za szt.

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Bydgoszcz GALERIA POMORSKA
, Opole Opole CH TURAWA PARK, 

Ręcznik
SAMBA, MIA

TEX
wym. 70 x 140 cm

- 26,99 zł  29,99 zł
wym. 100 x 150 cm
- 36,99 zł  39,99 zł

różne kolory
cena za szt.

1299
1499

wym. 
50 x 90 cm

Ręcznik
BATH

TEX
wym. 70 x 140 cm

- 24,99 zł  29,99 zł
wym. 100 x 150 cm
- 34,99 zł  39,99 zł

różne kolory
cena za szt.

1299
1499

wym. 
50 x 90 cm

2999
3499

Piżama 
damska

TEX
rozm. S - XL
cena za kpl.

3999
4999

Piżama 
męska

TEX
rozm. S - 3XL

cena za kpl.

1699
1999

Koszula 
nocna damska

TEX
rozm. S - XL
cena za szt.

6999
7999

Szlafrok 
damski, męski

TEX
rozm. S/M, L/XL

różne kolory
cena za szt.

Ręcznik bio
TEX
wym. 2 x 30 x 50 cm
różne kolory
dostępne inne wym.:
50 x 100 cm,
70 x 140 cm, 
100 x 150 cm
cena za 2-pak lub szt.1299

cena od

Kapcie 
damskie, 

męskie
TEX

rozm. 36 - 46

999
1 para

cena od

LINIA RĘCZNIKÓW 
WYKONANYCH Z BAWEŁNY 
POCHODZĄCEJ 
ZE ZRÓWNOWAŻONYCH 
UPRAW EKOLOGICZNYCH

699
999

wym. 
50 x 100 cm
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TEKSTYLIA DOMOWE

15

komplet

PRZYTULNA 
ATMOSFERA

tuż pod 
ręką

Pled
mikrofibra
różne kolory
wym. 130 x 170 cm 
cena za szt.

1999
2499

Koc
mikrofibra

różne kolory
wym. 220 x 200 cm
- 59,99 zł  69,99 zł

cena za szt. 4999
5999

wym. 
160 x 200 cmNarzuta

różne kolory
wym. 220 x 240 cm
- 49,99 zł  59,99 zł

cena za szt. 3999
4999

wym. 
160 x 220 cm

Koc
mikrofibra 

różne kolory
wym. 220 x 200 cm
- 39,99 zł  49,99 zł

poszewka
wym. 40 x 40 cm
- 9,99 zł  12,99 zł

cena za szt. 2999
3999

wym. 
160 x 200 cm

Koc
SOFT

różne kolory
wym. 150 x 200 cm 6999

7999

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Bydgoszcz GALERIA POMORSKA
, Opole Opole CH TURAWA PARK

Poszewka dekoracyjna
różne wzory

wym. 40 x 40 cm 
cena za szt. 999

1299

Poduszka dekoracyjna
WENDRE 

różne wzory, wym. 30 x 60 cm
cena za szt. 1499

1999

Koc
SHERPA

różne kolory
wym. 180 x 200 cm
- 69,99 zł  79,99 zł

cena za szt. 4999
5999

wym. 
150 x 200 cm

3999
4999

Koc
mikrofibra

drukowany
różne wzory 

wym. 150 x 200 cm
wym. 220 x 200 cm
- 49,99 zł  59,99 zł

cena za szt.

wym. 
150 x 200 cm
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DOMOWY WARSZTAT

16
Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

19900
szt.

Myjka do okien
KÄRCHER WV 52+

Wiosenny
domowy
AUTO- 

SERWIS

999
szt.

Żarówka LED
PHILIPS E27 

9W - 60W PH MAT

2499
opak.

Baterie 
AA, AAA
DURACELL

10 szt.499
opak.

Ścierki 
z mikrofi bry

5 szt.

szer. 45 cm

w
y
s
.
3

5
c
m

g
ł. 35

cm

Skrzynka narzędziowa
TOOL BOX HD PATROL

WHEEL BOX HD PATROL - 79,99 zł 3999
szt.

TOOL BOX

Drabina 
aluminiowa

różne rodzaje

5999
szt.

cena od

Akcesoria 
montażowe

TESA
różne rodzaje

1499
szt.

cena od

Myjka ciśnieniowa
KÄRCHER K3
z dodatkowymi akcesoriami 
pozwalającymi czyścić rury 
i przewody oraz ułatwiającymi 
czyszczenie powierzchni płaskich 
za pomocą końcówki T150
dostępna również 
KÄRCHER K2 - 399,00 zł

45900
szt.

K3

Odkurzacz
KÄRCHER
WD 2.200

kompaktowy, 
wielofunkcyjny

19900
szt.

             20             min
czas pracy na 

jednym ładowaniu 
akumulatora

wydajność
powierzchniowa

60 m2

1600 W
moc

120 barów
ciśnienie

2021_H10_DOM_s14-17_H.indd   16 01/03/2021   09:36



AGD DO KUCHNI
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19900
24900

Maszynka 
do mielenia mięsa

ZELMER ZMM1010B
wydajność mielenia 

1,3 kg/min, antypoślizgowe 
gumowe nóżki, 2 metalowe 

sitka, przystawka do wyrobu 
kiełbasy, ostrze jednostronne, 

taca zasypowa, włącznik/
wyłącznik z funkcją cofania

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

funkcja
TURBO

800 W
moc

800 W
moc

800 W
moc

4 l
pojemność

450 W
moc

ZROBISZ 
WSZYSTKO

smacznie 
i na czas

Mikser z misą
SCARLETT
SC-HM40B01
5-stopniowa regulacja 
prędkości, misa 
o poj. 2,5 l, funkcja turbo, 
w zestawie misa i dwie 
końcówki miksujące
dostępny również
mikser ręczny
SC-HM40S15 - 39,99 zł8999

9999

30 l
pojemność

20 l
pojemność

9999
11900

Blender z akcesoriami
BLUESKY MHB1200-20

6999
7999

Blender ręczny
ZELMER ZHB4550I/L/S

stopa mieszająca z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego, 2 noże 

o wysokiej wydajności, 
ergonomiczny kształt, konstrukcja 

zapobiegająca rozpryskiwaniu
dostępne również:

ZHB4552I/L/S - 119,00 zł 
ZHB4551I/L/S - 89,99 zł

cena za szt.

Robot kuchenny
MPM KASIA PLUS MRK-11

misa malaksera poj. 1,5 l, misa 
blendera poj. 1 l, funkcja pulse 34900

39900

2200 W
moc

1000 W
moc

800 W
moc

3 tryby
prędkości

Mikser 
planetarny

ESPERANZA EKM024
funkcje: ubijanie, ucieranie, 

zagniatanie, mieszanie, 
tryb turbo, ochrona przeciw 

rozbryzgom

19900
22900

Kuchenka 
mikrofalowa
SHARP R204W 21900

24900

Grill elektryczny
ZELMER ZPR 2000

5 poziomów grillowania, płytki 
nieprzywierające z kamienną 

powłoką, tacka na tłuszcz, 
powierzchnia grillowania 

29 x 23 cm, obudowa 
wykonana z wysokiej jakości 

tworzywa sztucznego i stali 
nierdzewnej, antypoślizgowe 

gumowe nóżki, 
nienagrzewający uchwyt 

cena za szt.

20900
26900

Minipiekarnik 
wolno stojący

MANDINE MTO30HP-20
2 płyty grzewcze, regulowany 

termostat od 100 do 230°C, minutnik
 60 min, podwójnie oszklone drzwi 26900

31900
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AGD DO KUCHNI
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MOCNE 
WSPARCIE
w zdrowym
gotowaniu

Mikser ręczny
BLUESKY BHM150-20

3499
3999

regulacja 
temperatury

40oC
100oC

1,7 l
pojemność

2400 W
moc

1,8 l
pojemność

2200 W
moc

1,7 l
pojemność

8999
11900

Sokowirówka
MANDINE

MJE516S-17
poj. naczynia na sok 
0,45 l, poj. zbiornika 

na odpady 1,4 l, stopki 
antypoślizgowe

dostępna również 
wyciskarka MCJ50-18

- 39,99 zł

400 W
moc

2 poziomy
prędkości

6999
szt.

Blender
kielichowy

BLUESKY BBL500-13
dostępny również 

BBL300-20 - 49,99 zł
BBL500-20 - 59,99 zł

900 W
moc

2999
3499

Waga
 kuchenna
BOTTI PT893

cena za szt.

regulowanie 
grubości 
mielenia

1599
1999

Młynek 
do przypraw

ESPERANZA
MALABAR EKP 001

stalowy
dostępny również 
EKP002 - 19,99 zł

cena za szt.

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Bydgoszcz FORDON, Jastrzębie-Zdrój, Kędzierzyn-Koźle, Kutno, Mińsk Maz., Olkusz CH ECHO, 
Opole CH TURAWA PARK, Jaworzno GALERIA GALENA, Warszawa GALERIA WILEŃSKA, Łódź BAŁUTY, Warszawa GALERIA PÓŁNOCNA.

4999
5999

Czajnik 
plastikowy

MANDINE
MWK8818-17
automatyczne 

wyłączanie 
po zagotowaniu,

 baza obrotowa 360°
dostępny również 

czajnik MWK 18P-17 
- 39,99 zł

750 W
moc

1000 W
moc

7999
szt.

Sandwich toster
ZELMER ZSM7850
wskaźnik gotowości, 

wskaźnik pracy, 
nienagrzewający się 

uchwyt, nieprzywierające 
płytki z kamienną powłoką 

dostępny również 
ZELMER ZSM7860

 - 89,99 zł

12900
16900

Czajnik
ZELMER
CK1500/

ZCK1174X INOX
z regulacją 

temperatury

500 W
moc

1,5 l
pojemność

13900
18900

Parowar
ZELMER ZSC 1100V

5 programów, 
minutnik elektroniczny

cena za szt.

13900
16900

Frytownica 
beztłuszczowa

KALORIK FTL1010CW
regulowany termostat 80 - 2000C, 

timer 30 min, wyjmowany pojemnik 
z powłoką antyadhezyjną, kosz 

przystosowany do mycia 
w zmywarce, szybkie nagrzewanie dzięki 

cyrkulacji powietrza, oszczędność energii, 
zdrowy sposób smażenia, lampka grzania 

i przyłączenia do sieci
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AGD DO DOMU
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7999
8999

Żelazko
TEFAL FV1712 

uderzenie pary 80 g, 
ergonomiczny przycisk 

wyzwalający parę, 
nieprzywierająca stopa

Odkurzacz
ELECTROLUX 
EEG41W
regulacja obrotów, 
fi ltr HEPA26900

31900

pojemność
zbiornika

1,2 l

700 W
moc

1800 W
moc

MOCNE 
WSPARCIE

w generalnych 
porządkach

2200 W
moc

5 barów
ciśnienie pary

czas 
nagrzewania 

2 min

150 g/min
wyrzut pary

pojemność
zbiornika

1,2 l

22 v
bateria litowa

1300 W
moc

45 g/min
wyrzut pary

2400 W
moc

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Bydgoszcz FORDON, Jastrzębie-Zdrój, Kędzierzyn-Koźle, Kutno, Mińsk Maz., Olkusz CH ECHO, 
Opole CH TURAWA PARK, Jaworzno GALERIA GALENA, Warszawa GALERIA WILEŃSKA, Łódź BAŁUTY, Warszawa GALERIA PÓŁNOCNA.

pojemność
zbiornika

0,32 l

3499
3999

Waga łazienkowa
ŁUCZNIK BS-973 X

platforma z hartowanego szkła, 
wyświetlacz LCD, maks. pomiar 

150 kg, zasilanie bateryjne 
(baterie w zestawie)

cena za szt.18900
24900

Maszyna do szycia 
BLUESKY

 BSEW20-16
szycie wstecz

19
 programów 

szycia

650 W
moc

klasa 
energetyczna

A+

pojemność 
worka

3l

czas 
nagrzewania 

30 s

zasięg pracy 
5,5 m

29900
34900

Odkurzacz 
pionowy

CANDY CAS10011
szczotka 

z podświetleniem LED, 
odkurzacz pionowy i ręczny 

w jednym, technologia 
cyklonowa, tryb pracy ciągłej

cena za szt.

18900
21900

Odkurzacz bezworkowy
HOOVER LANDER LA11011

szczotka uniwersalna, końcówka 
2 w 1

23900
27900

Generator pary
ROWENTA VR5020

system antywapienny, kompaktowy 
rozmiar, prasowanie w pionie, 

możliwość dolewania wody w trakcie 
pracy, regulacja temperatury

17900
19900

Mop parowy 
POTTI VAPORETTO SV210

21900
24900

Żelazko
PHILIPS GC4533/30

prasowanie w pionie, spryskiwacz, 
samooczyszczanie, pionowy wyrzut 

pary, system antywapienny
dostępne również

GC4567/80 - 259,00 zł
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DOMOWE AGD

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepów: Bydgoszcz FORDON, Jastrzębie-Zdrój, Kędzierzyn-Koźle, Kutno, Mińsk Maz., Olkusz CH ECHO, 
Opole CH TURAWA PARK, Jaworzno GALERIA GALENA, Warszawa GALERIA WILEŃSKA, Łódź BAŁUTY, Warszawa GALERIA PÓŁNOCNA.

promocja obowiązuje 
od 8.03 do 13.03

MOŻESZ 
LICZYĆ

na sprawne
działanie

filtr 
EPA 11

750 W
moc

pojemność 
worka

3l

24900
29900

Odkurzacz
TEFAL TW3907

zasięg pracy 8,8 m,
 skuteczność fi ltracji 99,98%, 
rura metalowa teleskopowa

klasa 
energetyczna

A++

1200/min
obrotów

5 kg
załadunek

22 programy 
szycia

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. 1H10Cv1

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

DO NAS:

44900
szt.

Maszyna do szycia
ŁUCZNIK MILENA 419

ściegi owerlokowe, możliwość haftowania 
dostępne również maszyny: 

ZOFIA II 2015 - 509,00 zł
EVERYDAY 700 - 369,00 zł

klasa 
energetyczna

F

HDMI x 3
złącze

USB x 3
złącze

58”

Smart T
V

134900
159900

Telewizor 58”
KIANO SLIM

Pralka
INDESIT IWSC 51252 C ECO PL

wym. G/S/W 42 x 59,5 x 85 cm 72900
89900
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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
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