
U nas 
już lato!

Fotel wiszący  
ŁEZKA

54900
szt.
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layout w opracowniu

wielkieNO TO JAZDA!

ogrodowe

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

2499
szt.

okrągła

Huśtawka 
okrągła

prostokątna - 26,99 zł
bezpieczna - 34,99 zł

ze stolikiem - 44,99 zł

atrakcje

4999
szt.

Namiot 
ogrodowy
różne rodzaje

6999
szt.

mała

Zjeżdżalnia mała
ze ścianką 

wspinaczkową
- 199,00 zł

dł. 140 cm - 99,99 zł

3999
szt.

cena od

Bramka
piłkarska

Domek 
na palach

116900
szt.

3999
szt.Tunel3999

szt.

piaskownicaPiaskownica
MUSZELKA 

2-częściowa
- 64,99 zł

Domek
KUCHNIA SZEFA

wym. 124,5 x 132 x 135,7 cm 107900
szt.

2
Naszymi dostawcami są: KETER, SIMBA, MOCHTOYS, EURO TRADE.
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layout w opracowniu

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

6499
szt.

Jeździk
STRAŻ 

POŻARNA
różne rodzaje 7999

szt.

Jeździk
RIDE-ON

różne rodzaje

3499
szt.

dł. 70 cm

Taczka
dł. 70 cm

z łopatką i grabkami
STOKROTKA

- 19,99 zł/opak.

8999
szt.

Hulajnoga
3-kołowa

różne rodzaje 

1999
opak.

cena od

Bańki 
mydlane

FRU BLU

3999
szt.

Kosiarka robiąca 
bańki mydlane

PSI PATROL - 59,99 zł
kosiarka do trawy

 - 22,99 zł

2499
szt.

wózek z rączką

Wózek z rączką
z akcesoriami

- 59,99 zł/opak.

Samochód wywrotka
XXL - 64,99 zł 2499

szt.

S

4999
szt.

cena od

Bujak
różne rodzaje

Jeździk
KOPARKA 
SPYCHACZ5999

szt.

8999
opak.

Grill
TOPAZ

ECCOIFFIER
23 elementy

3
Naszymi dostawcami są: MARMAT, SIMBA, TM TOYS, VOG, MOCHTOYS.

2021-H19 bazar_s02-05d.indd   3 29/04/2021   16:35



4

layout w opracowniu

W RAZIE POGODY...

HOP DO WODY!

Naszymi dostawcami są: CARREFOUR, HH POLAND, MIRPOL, BESTWAY, KATHAY-HASTER, EUROHIT.

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

8999
szt.

Plac zabaw
STATEK PIRACKI

wym. 190 x 140 x 96 cm

2499
szt.

Basen 
dziecięcy 

wym. 122 x 25 cm

5999
szt.

Materac dmuchany
łabędź, wyścigówka

Materac 
plażowy

różne rodzaje

1299
szt.

cena od

Basen 
nadmuchiwany

różne rodzaje

1999
szt.

cena od

Kółko 
do pływania 

różne rodzaje

699
szt.

cena od

Materac  
różne kształty

4499
szt.

cena od

2299
szt.

Kółko 
do pływania 

Ø 98 cm
 flaming, lama, 

jednorożec

Basen rodzinny
wym. 262 x 175 x 51 cm 
- 99,99 zł
wym. 305 x 183 x 46 cm 
- 129,99 zł5999

szt.

wym. 

197 x 143 x 49 cm*

* produkt dostępny 
od 15.05

4
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layout w opracowniu

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

Naszymi dostawcami są: JUMI, MAXIMA TRADING, JMS, KABEX, CARREFOUR, MIRA-LUX, MIRPOL.

Basen rozporowy
wym. 300 x 76 cm
- 169,00 zł 
wym. 300 x 76 cm 
z pompą - 229,00 zł9999

szt.

wym. 244 x 66 cm

Osprzęt 
basenowy
różne rodzaje

599
szt.

cena od

Parasol 
plażowy 

różne rodzaje

2999
szt.

cena od

Łóżko 
ogrodowe 

plażowe 

7999
szt.

cena od

Chemia 
basenowa
różne rodzaje

2499
opak.

cena od

Krzesełko
z wysokim 
oparciem

3999
szt.

cena od

Krzesełko
z niskim 

oparciem

3499
szt.

cena od

3999
szt.

Parawan
różne rodzaje

6999
szt.

Leżak
BAHAMA

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

Fotel
MALAGA, 

MALAGA PLUS, 
GALAXY, 

GALAXY PLUS

11900
szt.

cena od

Naszymi dostawcami są: DAJAR, OŁER, JMS, MAXIMA TRADING, CARREFOUR.

84900
szt.

Fotel wiszący
ARIZONA

Parasol 
ogrodowy

Ø 3 m 11900
szt.

cena od

Huśtawka 
ogrodowa
VIP26900

szt.

6

3699
szt.

Krzesełko 
kapitańskie

8499
szt.

Fotel 
2-pozycyjny

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

zestaw

z kawą w ogrodzie
LETNIE SPOTKANIA

Naszymi dostawcami są: BICA, HOME INVEST, CARREFOUR, VOG.

14900
szt.

Fotel
T-RATTAN

Zestaw 
jadalniany
CASA LOMA 199900

zestaw

Mebel plastikowy
krzesło z wysokim oparciem 
- 34,99 zł
stół - cena od 119,00 zł2999

szt.

krzesło z niskim 

oparciem

7

Doniczka
LAVA

3999
szt.

cena od

Zestaw mebli 
ogrodowych 
z parasolem

4 krzesła 
+ stół + parasol 

dostępne kolory: 
szary, brązowy

89900
zestaw

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

MAŁE I DUŻENA WSZYSTKIE PODRÓŻE

Naszymi dostawcami są: KREDANIA, OTCF, SEMI LINE, CARREFOUR.

Plecak
różne rodzaje

6999
szt.

cena od

Walizka 
hybrydowa

wys. 68 cm
- 179,00 zł

wys. 78 cm
- 229,00 zł

11900
szt.

wys. 58 cm

6999
szt.

Torba 
podróżna

Walizka
EVA
wys. 64 cm - 49,99 zł
wys. 75 cm - 59,99 zł

3999
szt.

wys. 54 cm

8

Walizka
 ABS

wys. 80 cm
- 169,00 zł

9999
szt.

wys. 51 cm

Walizka
 ABS

wys. 61 cm
- 119,00 zł

wys. 71 cm
- 149,00 zł

7999
szt.

wys. 50 cm

Walizka
wys. 60 cm

- 89,99 zł
wys. 60 cm

- 119,00 zł 6999
szt.

wys. 50 cm

2021-H19 bazar_s06-09d.indd   8 29/04/2021   16:34



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

Oświetlenie 
kempingowe 

LED
różne rodzaje 399

szt.

cena od

Naszymi dostawcami są:  CARREFOUR, DANCOAL, FIRE FAMILY, FLORALAND, GREENFIRE, GRILEX, 
IMT, JMS SPORTS, SPOKEY.

Grill
 jednorazowy 

piknikowy 
nie wymaga węgla 

ani podpałki

699
szt.

999
opak.

Węgiel drzewny 
ekologiczny, 

brykiet grillowy 
ekologiczny

NATURAL
2,5 kg

4,00/kg

Naturalna 
świeca 

ogrodowa,
ogień

 szwedzki
pochodnia

 wys. 120 cm - 5,99 zł 999
szt.

naturalna 
świeca

Grill węglowy 
kompaktowy35900

szt.

5999
szt.

Grill okrągły
Ø rusztu 40 cm,

 stalowa misa 
i owiewka

3299
szt.

Śpiwór letni 
SUMMERTIME

typ koperta
wym. 190 x 75 cm

śpiwór
MONSOON

typ koperta/mumia 
wym. 220 x 75 cm, 150 g - 39,99 zł

GLOBTROTTER
typ mumia 

wym. 220 x 85 cm - 44,99 zł 499
szt.

gr. 6 mm

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

Namiot  2-osobowy
wym. 200 x 120 x 195 cm

3-osobowy z daszkiem
 wym. 205 x 205 x 130 cm - 89,99 zł

4-osobowy z daszkiem
wym.  210 x 240 x 130 cm - 119,00 zł 4699

szt.

2-osobowy

9

2021-H19 bazar_s06-09d.indd   9 29/04/2021   16:34



Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.
10

Carrefour Sponsorem Głównym

32900
szt.

Rower dziecięcy 16”
hamulec przedni V-brake, 

hamulec tylny Torpedo

49900
szt.

Rower MTB 
24”, 26”

amortyzator 
przedni i tylny, 

hamulce V-brake

RAMA

stalowa 

BIEGI

1

KOŁO

16”

Dostępne kolory

amortyzator 
tylny

Naszymi dostawcami są: GREEN BIKE, KIMET, MIDEX, ROMET, MARMAT. 

Rower miejski 26”, 28”
hamulec tylny Torpedo, 
metalowy przedni koszyk, 
lampka przednia LED, 
bagażnik

52900
szt.

Dostępne kolory:

RAMA

stalowa

BIEGI

18

KOŁO

24”, 26”

RAMA

stalowa

BIEGI

1

KOŁO

24”

RAMA

stalowa

BIEGI

1

KOŁO

16”

31900
szt.

Rower
 dziecięcy 14”

RAMA

stalowa 

BIEGI

1

KOŁO

14”

RAMA

stalowa

BIEGI

126”, 28”

Rowerek 
3-kołowy

plastikowy
 regulowana wysokość 

kierownicy i regulowany 
rozstaw siedzenia

3 kolory

8999
szt. 39900

szt.

Rower
 dziecięcy 16”

hamulec tylny 
bębnowy

z aluminiową ramą
- 529,00 zł

Rower 
składany 24”
hamulec przedni 

V-brake, hamulec 
tylny Torpedo

64900
szt.
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Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.
11Naszymi dostawcami są: BOTTARI, CARREFOUR, C-O, JMS SPORTS, SPOKEY.

Hulajnoga stalowa
koła PVC Ø 120 mm,

łożyska ABEC5
aluminiowo-stalowa

koła PU Ø 125 mm
łożyska ABEC5

- 89,99 zł

7499
szt.

stalowa

Rolki regulowane
płoza aluminiowa,

łożyska ABEC9 Carbon, 
kółka PU 82A,

maks. waga użytkownika 
60 kg,

rozm. 33 - 36, 37 - 40, 
40 - 43 16900

1 para37900
szt.

Hulajnoga elektryczna
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

kask 
w zestawie

7999
szt.

Deskorolka
materiał 

7-warstwowy klon 
chiński,

łożyska ABEC-3,
wym. 78,7 x 20 cm,

kółka 52 x 32 mm 
PU

8999
1 para

Wrotki 
regulowane

koła PCV,
łożyska 608Z,

rozm. S (31 - 34), 
M (35 - 38), L (39 - 42)

Okulary 
przeciwsłoneczne

różne rodzaje 1799
1 para

cena od

Hulajnoga 
elektryczna
koła Ø 8”,
silnik 250 W,
bateria 5 Ah 36 V,
maks. prędkość 
ok. 20 km/h,
maks. zasięg ok. 15 km99900

szt.

zestaw

Zestaw ochraniaczy
na łokcie, kolana, nadgarstki

rozm. XS, S, M 1999
zestaw

cena od

3499
szt.

Kask dziecięcy
rozm. 46 - 53, 52 - 56

Pohulaj sobieMAŁE KÓŁKA, DUŻO ZABAWY

latem!

Carrefour Sponsorem Głównym

5999
szt.

Hulajnoga 
2-kołowa

SPIDER-MAN
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OFERTA SPECJALNA

Naszymi dostawcami są: JUMI, NAXON, EUROHIT, CARREFOUR.

9999
19900

Lalka
BARBIE 

DREAMTOPIA
GJK53

1699
3400

Gra
UNO

 STAR WARS
GPP00

14900
26900

Zestaw
HOT WHEELS

MONSTER TRUCK
TOR SKORPION

GNB05

1699
6299

Pojazd
 KOLOROWE 

ZWIERZĄTKA
FISHER-PRICE

GJW12

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 zł 3299
szt.

1-osobowy

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. 1H19Cv1

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

DO NAS:

Basen na stelażu 
z pompą
wym. 366 x 76 cm - 499,00 zł

39900
szt.

wym. 305 x 76 cm

100 zł TANIEJ

49900
szt.

59900
szt.

Trampolina 
ogrodowa 

z siatką
ø 244 cm

2021-H19 bazar_s10-12d.indd   12 30/04/2021   10:18
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