
CIEPŁ , CIEPLEJ
OGRÓD, TARAS I BALKON 
GOTOWE NA MAJÓWKĘ

OFERTA HANDLOWA WAŻNA OD 20.04 DO 8.05.2021

34900
zestaw

Zestaw
COFFE SET
2 krzesła 1-osobowe,
krzesło 2-osobowe, stolik

carrefour.pl
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ogród jak
UDEKORUJ

z bajki

2

zestaw

Huśtawka 
ogrodowa

VIP 27900
szt.

Figurka
 ogrodowa
różne rodzaje
ptaki na pniu

 - 89,99 zł

1199
szt.

ptak
pojedynczy

cena od

Zestaw 
balkonowy 
drewniany

2 krzesła + stół

26900
zestaw

Zestaw
RESTON
2 krzesła 1-osobowe
+ krzesło 2-osobowe + stół39900

zestaw

Oświetlenie 
ogrodowe 

solarne
pochodnia 1099

szt.

Pochodnia 
solarna LED

różne wysokości 2499
szt.

cena od

zestaw

Naszymi dostawcami są: CARREFOUR, CORTINA, OK, JMS, KABEX.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.
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3

4499
szt.

Stolik
TOPAZ

Ø 65 cm
dostępne kolory:  

szary, zielony, 
bordowy

11900
szt.

Fotel 
pozycjonowany

różne wzory

19900
szt.

Parasol 
ogrodowy

Ø 3 m

Fotel
MALAGA PLUS

- 129,00 zł 11900
szt.

MALAGA

Fotel 2-osobowy
1-osobowy - 699,00 zł

poducha do fotela 
1-osobowego - 99,99 zł

2-osobowego - 149,00 zł

89900
szt.

2-osobowy

Meble plastikowe
krzesło z wysokim oparciem
- 34,99 zł
stół - cena od 119,00 zł2999

szt.

krzesło z niskim 
oparciem

Naszymi dostawcami są: DAJAR, JMS, OŁER, BICA, CARREFOUR.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.
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599
opak.

Ziemia 
do pelargonii, 

 surfi nii
20 l

0,30/l

799
szt.

Krzew
 ozdobny

różne rodzaje

Konewka 
z sitkiem

poj. 5 l - 12,99 zł
poj. 10 l - 18,99 zł

999
szt.

poj. 2 l

Nawóz 
do roślin 

różne rodzaje
cena za szt.

 lub opak.

499
cena od

Doniczka
 na balustradę

różne rodzaje 1199
szt.

cena od

Donica 
terakotowa
różne rodzaje

999
szt.

cena od

Podpórka 
do roślin 799

szt.

cena od

Kwietnik
BEGONIA
dł. 56 cm

uchwyt metalowy
 - 13,99 zł

plastikowy
- 5,99 zł

3499
szt.

kwietnik

Pelargonia 
w doniczce
6-pak - 12,99 zł

649
szt.

w doniczce

Naszymi dostawcami są: DAKO, AGRECOL, EKODARPOL, BROS, GARTENLAND, LAMELA, CERMAX, VOG JUMI,
 HRS DAWIDY, TOMASZEWSKI, INCO, OK, PLANTA, VILMORIN GARDEN.

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

praktycznie
URZĄDŹ SIĘ

i wygodnie

Materac welurowy 
1-osobowy
wym. 185 x 76 x 22 cm
2-osobowy
wym. 191 x 137 x 22 cm 
- 52,99 zł
pompka nożna
poj. 5 l - 14,99 zł
pompka elektryczna 
do materaca
AC 230 V - 69,99 zł3299

szt.

1-osobowy

Koc piknikowy 
wym. 150 x 180 cm

 - 39,99 zł 3699
szt.

wym.
130 x 150 cm

Lodówka 
turystyczna

lodówka z funkcją 
grzania

poj. 30 l
12 V + 230 V

- 179,00 zł 11900
szt.

poj. 24 l 12 V

Karimata
gr. 8 mm - 6,99 zł

gr. 6 mm z powłoką aluminiową - 7,99 zł
gr. 8 mm z powłoką aluminiową EIGER

 - 12,99 zł
gr. 10 mm z powłoką aluminiową - 11,99 zł

gr. 8 mm sieciowana - 6,99 zł 499
szt.

gr. 6 mm

Hamak
różne rodzaje

 wym. 80 x 200 cm 
zestaw montażowy 

do hamaka
 - 29,99 zł/zestaw

2799
szt.

cena od

Kuchenka
turystyczna

gazowa
kuchenka gazowa 

1-palnikowa - 49,99 zł
dostępny również 
gaz do kuchenek

6999
szt.

turystyczna

Hamak siedzisko
wym. 100 x 130 cm

 - 74,99 zł
wym. 100 x 130 cm

 + 2 poduszki w zestawie
 - 109,00 zł 4999

szt.

wym.
80 x 100 cm

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

Naszymi dostawcami są: EUROHIT, CEGECO, VOG, SPOKEY, MAXIMA TRADING, SAM PARTNER, JMS.
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dla
MIEJSCE

najmłodszych

6

2299
szt.

Kosiarka
do trawy

kosiarka 
robiąca bańki

- 39,99 zł

2499
szt.

Taczka solo
żółw ogrodnik - 29,99 zł

dł. 70 cm - 34,99 zł

2499
szt.

Wózek 
z rączką

5999
szt.

Koń 
na biegunach

bujak FOKA - 49,99 zł
TOBI - 49,99 zł

5999
szt.

Jeździk 
koparka,

jeździk
 z pojemnikiem 

9999
szt.

wym. 262 x 
175 x 51 cmBasen 

nadmuchiwany
wym. 305 x 183 x 46 cm

- 129,00 zł9999
szt.

wym.
244 x 66 cmBasen rozporowy

wym. 300 x 76 cm
 - 149,00 zł

wym. 305 x 76 cm
 z pompą - 229,00 zł

Basen ze stelażem
z pompą
wym. 366 x 76 cm
z pompą - 499,00 zł

wym. 305 x 76 cm

39900
szt.

Naszymi dostawcami są: CARREFOUR, HH POLAND, MIRPOL, BESTWAY,
 ARTYK, MARMAT, MOCHTOYS, SIMBA, 4KIDZ, EURO HIT, VOG.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.
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Piaskownica
MUSZELKA 3999

szt.

Piaskownica 
z przykrywką

SŁONIK 

9999
szt.

Domek ogrodowy
MAGIC VILLA

wym. 169 x 110 x 126 cm

39900
szt.

Zjeżdżalnia duża 
dł. 2 m

z licencją - 119,00 zł

19900
szt.

6499
szt.

Piaskownica 
2-częściowa

MUSZELKA

Domek z kuchnią
FRIENDS HOUSE

wym. 217 x 155 x 172 cm 119900
szt.

Domek ogrodowy mały
ze stolikiem
wym. 120 x 122 x 120,5 cm37900

szt. Namiot tipi
różne rodzaje 4999

szt.

cena od

109900
szt.

Domek ogrodowy
na palach

dł. zjeżdżalni 150 cm,
wym. 260 x 160 x 197 cm

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

Naszymi dostawcami są: HH POLAND, KETER, MOCHTOYS, SIMBA, IMT.
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Carrefour Sponsorem Głównym

27900
szt.

Rower 
dziecięcy

 12”

32900
szt.

Rower 
dziecięcy 16”

37900
szt.

Rower 
dziecięcy 20”

Dekoracje 
na koła

różne rodzaje 399
opak.

cena od

Zapięcie 
rowerowe
różne kolory

 wym. 60 cm x 4,5 mm 

499
szt.

cena od

Rowerek 3-kołowy
plastikowy

 regulowana wysokość 
kierownicy i regulowany 

rozstaw siedzenia
3 kolory 8999

szt.

Rowerek 
biegowy 10”

koła piankowe

7999
szt.

Rower dziecięcy 12”34900
szt.

RAMA

stalowa

BIEGI

112”

RAMA

stalowa

BIEGI

116”

RAMA

stalowa

BIEGI

620”

RAMA

stalowa

KOŁO

10”

RAMA

stalowa

BIEGI

112”

Naszymi dostawcami są: BOTTARI, INTERTEC, SPOKEY, CARREFOUR, KIMET, MARMAT, MIDEX, ROMET.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.
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Carrefour Sponsorem Głównym

RAMA

stalowa

BIEGI

1

KOŁO

20”

Rower miejski 24”
hamulce V-brake94900

szt.

Dostępne kolory:

94900
szt.

Rower trekkingowy 
damski 28”

hamulce V-brake84900
szt.

Rower trekkingowy 28”
wersja damska i męska

Zestaw 
lampek 

rowerowych
różne rodzaje

999
zestaw

cena od

57900
szt.

Rower dziecięcy 20”
CITY

Koszyk 
rowerowy

metalowy
mocowany na klik

2499
szt.

RAMA

stalowa

BIEGI

628”

RAMA

aluminiowa

BIEGI

624”

rodzinne wycieczki
BEZPIECZNE

RAMA

stalowa

BIEGI

126”, 28”

52900
szt.

Rower miejski 26”, 28”
hamulec tylny Torpedo, 

metalowy przedni koszyk, lampka 
przednia LED, bagażnik

RAMA

aluminiowa

BIEGI

2128”
Dzwonek 

rowerowy
różne rodzaje

299
szt.

cena od

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

Naszymi dostawcami są: BOTTARI, GREEN BIKE, INTERTEC, JUMI, SEVEN POLSKA, ROMET.
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wsparcie w drodze
ELEKTRYCZNE

10

2799
zestaw

Zestaw 
ochraniaczy

na kolana, łokcie, 
nadgarstki
rozm. S, M

699
zestaw

cena od

Zestaw
do badmintona
2 rakietki + lotka

12900
szt.

Hulajnoga stunt
koła PU ø 100 mm, 

łożyska ABEC-5,
maks. obciążenie 100 kg

15900
szt.

Hulajnoga 
aluminiowo-stalowa

koła PU Ø 200 mm,
łożyska ABEC7,

maks. obciążenie 100 kg

7999
szt.

Deskorolka
materiał 

7-warstwowy klon 
chiński,

łożyska ABEC-3,
wym. 78,7 x 20 cm,

kółka 52 x 32 mm 
PU

Rolki regulowane
płoza aluminiowa,

 łożyska ABEC7 Carbon,
kółka PU 82A,

 maks. waga użytkownika 60 kg,
rozm. 33 - 37, 38 - 42 11900

1 para

Trampolina 
ogrodowa
z siatką
ø 360 cm - 749,00 zł

Ø 305 cm

59900
szt.

39900
szt.

Deskorolka elektryczna 6,5”
RAZOR HOVERTRAX 1.0

moc 350 W, udźwig 100 kg, maks. prędkość 12 km/h,
 sterowanie balansem ciała oraz ruchem stóp,

 zasięg 10 km, akumulator Li-Ion 4300 mAh, czas
 działania 60 min, czas ładowania 1 h, rama aluminiowa

kask w zestawie
Gokart

rama stalowa, 
plastikowe koła

 ø 20 cm, 
maks. obciążenie 

30 kg

19900
szt.

39900
szt.

Hulajnoga 
elektryczna

ATIRA
maks. zasięg 8 - 10 km, 

maks. prędkość 12 km/h, 
maks. waga użytkownika 

70 kg, rozmiar kół 138 mm, 
pojemność baterii

 4,5 Ah 24 V, akumulator 
kwasowo-ołowiowy, 

czas ładowania 5 - 8 h, 
moc silnika 120 W

Naszymi dostawcami są: CARREFOUR, EUROHIT, JMS SPORTS, KKS JAKUB SADOWSKI, KOMSA, NAXON, SPOKEY.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.
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Walizka
ABS
RETRO
wys. 65 cm - 149,00 zł
wys. 75 cm - 179,00 zł

wys. 50 cm

12900
szt.

Walizka 
poszerzana

wys. 60 cm - 159,00 zł
wys. 70 cm - 189,00 zł 9999

szt.

wys. 53 cm

Walizka 
poliestrowa

wys. 60 cm 
- 129,00 zł

wys. 70 cm 
- 139,00 zł

9999
szt.

wys. 50 cm

Walizka
ABS

wys. 74 cm 
- 149,00 zł

9999
szt.

wys. 54 cm
Walizka 

poliestrowa
wys. 64 cm 

- 79,99 zł
wys. 74 cm 

- 89,99 zł 5999
szt.

wys. 54 cm

Walizka
ABS

wys. 63 cm 
- 139,00 zł

wys. 73 cm 
- 189,00 zł

8999
szt.

wys. 53 cm

Walizka
 ABS

wys. 80 cm
- 159,00 zł 9999

szt.

wys. 51 cm

Naszymi dostawcami są: CARREFOUR, SEMI LINE, KREDANIA.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.
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Naszym dostawcą jest GREEN BIKE.

koszyk
wiklinowy

Carrefour Sponsorem Głównym
OFERTA SPECJALNA

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. 1H16Dv1

49900
szt.

Rower
 MTB 24”, 26”

amortyzator
 przedni i tylny,

 hamulce V-brake

Fotel
 wiszący

ŁEZKA
poducha do fotela 

 - 99,99 zł

54900
szt.

fotel

9999
19900

Lalka
BARBIE 

DREAMTOPIA
GJK53

1699
3400

Gra
UNO

 STAR WARS
GPP00

1699
6299

Pojazd
 KOLOROWE 

ZWIERZĄTKA
FISHER-PRICE

GJW1214900
26900

Zestaw
HOT WHEELS

MONSTER TRUCK
TOR SKORPION

GNB05

Dostępne kolory:RAMA

stalowa

BIEGI

18

KOŁO

24”, 26”
RAMA

aluminiowa

BIEGI

21

KOŁO

26”

RAMA

stalowa

BIEGI

3 lub 626”, 28”

Rower miejski 26”, 28”
6 biegów Shimano, hamulec 

przedni i tylny V-brake
dostępny również rower

 z 3 biegami Shimano Nexus

150 zł TANIEJ

79900
szt.

94900
szt.

hamulec 
przedni 

tarczowy

TVZ

R E K L A M
Y

PR
ODUKTY TVZ

R E K L A M
Y

PR
ODUKTY

84900
szt.

Rower MTB 26”
hamulec tylny V-brake,

 amortyzator przedni

amortyzator 
tylny
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