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1 199.-

Taniej o 500.-

Obudź do życia wiosnę!
Teraz nic Cię nie powstrzyma
przed pracami w ogrodzie!
Szklarnia 4,5 m²
Piękna klasyczna szklarnia! Konstrukcja składa się z odpornego
na promieniowanie UV poliwęglanu, galwanizowanego
cokołu, ramy aluminiowej i drzwi lewych/prawych.
Dł. 248 x szer. 185 x wys. 209 cm. Waga: 41 kg.
716-025 Cena reg. 1 699.Automatyczny otwieracz okna
Odporny na działanie warunków
automatyczny atmosferycznych
otwieracz okna, który nadaje się
doskonale do szklarni 716-025
i 716-013. 716-023 129.Szklarnia Miniszklarnia
do podkiełkowywania i uprawy
na przykład kwiatów, ziół
i warzyw. Wkład doniczkowy
ma 24 miejsca do sadzenia
o wymiarach 48 x 48 x 50 mm
każde. Produkt wykonany z polistyrenu
i PVC. Dł. 39 x szer. 25 cm. 013-749 9,99

Wytrzymałość na obciążenie
do 265 kg na półkę

1 199.-

Taniej o 300.-

Ergonomiczne wkrętaki
wysokiej jakości!

Samoostrzące ostrza
– dłuższa trwałość!

99.-

Taniej o 50.-

39

Pilarka ukosowa i stół roboczy
230 V, 1500 W, Ø216 mm
Regał metalowy
Do przechowywania ciężkich przedmiotów! Wytrzymała
konstrukcja z proili stalowych, wyposażona w pięć
regulowanych półek z MDF. Bardzo prosty i szybki montaż!
Szer. 90 x wys. 180 x głęb. 45 cm. Waga: 22 kg.
Maks. obciążenie na półkę: 265 kg. 006-210 Cena reg. 149.-

Prawdziwa pilarka z podwójną tarczą doskonała
do wszystkich prac związanych z cięciem! Pilarka oraz
stół roboczy marki Metabo są idealnymi produktami
do intensywnego, częstego użytku! Moc: 1500 W. Prędkość
obrotowa: 5000/min. Wymiary tarczy tnącej: 216x30 mm.
Długość kabla: 2 m. 230 V. Waga: 13,5 kg.
008-175 Cena reg. 1 499.-

99

Taniej o 10.-

Zestaw wkrętaków 4 części
Wysokiej jakości wkrętaki z ogumowaną, dwuczęściową
rękojeścią oraz grotem z utwardzanymi i oksydowanymi
na czarno końcówkami. Zestaw zawiera dwa wkrętaki płaskie
(3/4 mm) oraz dwa wkrętaki krzyżakowe (PH1/PH2). Rodzaj
stali: Chromowo-wanadowa. 006-868 Cena reg. 49,99

Przestrzegamy zaleceń w celu ograniczania ryzyka zarażenia poprzez
mycie i dezynfekcję rąk, zachowanie dystansu i działanie w przypadku
symptomów. Zapraszamy do zakupów w sklepie internetowym na jula.pl
Oferta obowiązuje od 19.03.2021 do 07.04.2021 lub do wyczerpania zapasów. DM-Mar-2.

5999

Niska Cena

Maszynka do strzyżenia włosów
Trymer do włosów z samoostrzącymi ostrzami. Do użytku
bezprzewodowego lub podłączenia do prądu. Dwie nasadki
umożliwiają wybór spośród 15 długości. Długość kabla: 183 cm.
Typ akumulatora: NiMH. Pojemność akumulatora: 730 mAh.
Czas pracy akumulatora: 30 min. Czas ładowania: 14-16 h. 230 V.
Wymiary: Dł. 185 x szer. 45 x gł. 40 mm. Waga: 248 g. 003-563

139.-

Taniej o 40.-

99.-

Taniej o 20.-

Taczka 90 l
012-652 Cena reg. 179.- TERAZ 139.-

Szpadel
009-800 Cena reg. 119.- TERAZ 99.-

A teraz - wszyscy do ogrodu!
Wreszcie czas siać! Wszyscy, którzy nie mogli
się doczekać: teraz jest dobry czas, aby siać
- lub sadzić, aby uzyskać wspaniałe zbiory kwiatów
i warzyw. W Jula znajdziesz wszystko, od worków
na nasiona i poręcznych łopatek do sadzenia
po stabilne inspekty i szklarnie; rzeczy, które
pomogą Ci obudzić do życia wiosnę.
Teraz nic Cię nie powstrzyma!

99
4
5

Taniej o 5.-

89.Niska Cena

Szklarnia

Regał cieplarniany

004-955 89.-

716-001 Cena reg. 59,99 TERAZ 54,99

Sprawdź
dostępne akcesoria
do inspektów
ogrodowych
w multimarketach
i na jula.pl

Od

32

99

Taniej o 12.-

Inspekt
009-368 Dł. 80 x szer. 60 cm. Cena reg. 44,99 TERAZ 32,99
009-367 Dł. 120 szer. 80 cm. Cena reg. 54,99 TERAZ 49,99

12 99

19 99

Taniej o 7.-

Mata na chwasty 5x1,6 m, 50 g/m²

Mata podkładowa 1x12 m

99 99

Zwiększa stabilność i zapobiega nierównościom przy układaniu
płyt ogrodowych i kostki brukowej np. w altanach, na tarasach
i ścieżkach. Dł. 12 x szer. 1 m. 013-818 Cena za m2 8,33
Mocowanie do maty podkładowej
Solidne gwoździe z tworzywa
do mocowania maty podkładowej
do ziemi. Odporne na niskie temperatury.
012-982 Dł. 125 mm. 11,99/10 szt. Cena za szt, 1,20
012-983 Dł. 200 mm. 14,99/10 szt.

Do użytku na rabatach, pod inspektami i w innych miejscach
upraw. Może być z powodzeniem stosowana pod korą
sosnową. Przepuszcza powietrze, wodę i składniki odżywcze.
Zachowuje ciepło i wilgotność. Należy zakryć w ciągu 14 dni,
aby zabezpieczyć przed działaniem promieniowania UV.
Dł. 5 x szer. 1,6 m. Waga: 50 g/m².
014-166 Cena reg. 16,99 TERAZ 12,99 Cena za m2 1,62

9 99

Taniej o 10.-

Mata ściółkująca 8x1 m, 100 g/m²
Do użytku podczas sadzenia, układania żwiru lub płyt
ogrodowych, aby zapobiec wyrastaniu chwastów. Chroni
przed promieniowaniem UV, ale przepuszcza wodę, powietrze
i składniki odżywcze. Dł. 8 x szer. 1 m. Waga: 100 g/m².
014-164 Cena reg. 29,99 TERAZ 19,99 Cena za m2 2,50

9 99

Agrowłóknina 120x80cm

Taniej o 8.-

Agrowłóknina (23 g/m²) odporna na promieniowanie UV
z wszytym ściągaczem. Rozmiar dopasowany do inspektów
(120 x 80 cm). Chroni warzywa, zioła i owoce przed
oddziaływaniem czynników atmosferycznych, wiatrem
i insektami. Dł. 120 x szer. 80 cm. Waga: 23 g/m².
014-165 Cena reg. 17,99 TERAZ 9,99 Cena za m2 10,41

Taniej o 5.-

Szpilki do maty podkładowej 20 szt.
Praktyczne szpilki, które są pomocne podczas
mocowania na ziemi maty podkładowej lub
ściółkującej. Szpilki mają długość 10 cm i są wykonane
ze stali lakierowanej proszkowo. Dł. 10 x szer. 3,7 cm.
709-121 Cena reg. 14,99 TERAZ 9,99/20 szt.
Cena za szt, 0,50

49 99

Taniej o 20.-

Od

19 99

Agrowłóknina

Ochrona upraw przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi oraz głodnymi zwierzętami i owadami.
Przepuszcza światło i wodę.
013-939 Dł. 10 x szer. 1 m. 19,99 Cena za m2 2,00
013-940 Dł. 5 x szer. 3 m. 29,99 Cena za m2 2,00

Tunel ogrodowy 3,1 m

59 99

Tkanina polietylenowa odporna na promienie UV umieszczona
na pałąkach ze stali galwanizowanej. Utrzymuje wilgotność
powietrza i ciepło oraz chroni przed mrozem, niesprzyjającymi
warunkami atmosferycznymi i szkodnikami. Pokrowiec
do przechowywania i dwa śledzie w zestawie.
Dł. 310 x szer. 50 x wys. 50 cm. 013-026

Koszula flanelowa męska
Miękka i wygodna koszula z klasycznym wzorem w kratę,
wyposażona w dwie zapinane na guzik kieszonki z klapkami
na piersiach, długie rękawy z mankietami i ozdobną łatkę
z poliuretanu. Materiał: Bawełna organiczna 100%. Dostępna
w rozmiarach S–XXXL. 009-243 Zielona/niebieska.
009-249 Czerwona/biała/szara. Cena reg. 69,99

149.-

149.Zestaw doniczek 3 szt.

Taniej o 50.-

Trzy doniczki wykonane z cementu wzmocnionego włóknem
szklanym, o wymiarach: 21 x 41 cm, 30 x 52 cm i 41 x 61 cm.
000-772 Cena reg. 199.-

Łuk

Taniej o 80.-

Praktyczny łuk, który umożliwia przykrycie inspektów
o wymiarach 120 x 80 cm agrowłókniną. 715-193

Męskie/Damskie
spodnie turystyczne

14

Wzmocnione spodnie trekkingowe
z wentylowanymi wstawkami
ze stretchu. Kieszenie zapinane
na zamek błyskawiczny, zamki
wentylacje na udach, regulowane
nogawki (zatrzaski) i haczyk
do butów. Można woskować,
aby zwiększyć odporność na wodę.
Czarne. Materiał: 65% poliester,
35% bawełna. Wstawki ze
stretchu: nylon 93%, spandex 7%.
008-887 Męskie spodnie
turystyczne. Dostępne
w rozmiarach 46–60.
Waga: 620 g (size 52).
008-879 Damskie spodnie
turystyczne. Dostępne
w rozmiarach 34–48. Waga:
580 g (size 40) Cena reg. 229.-

9 99

99

Taniej o 10.-

Doniczka do uprawy ziemniaków
Obserwuj wzrost ziemniaków i zbieraj plony, kiedy osiągną
oczekiwane rozmiary! Czarna. Wys. 26 x Ø 30 cm.
009-788 Cena reg. 24,99

Haczyki i dwie wyjmowane
półki w środku

Tunel ogrodowy

49 99

Agrowłóknina na pałąkach ze stali galwanizowanej. Pomaga
stworzyć korzystne warunki do upraw, chroni przed
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznym i szkodnikami.
Pokrowiec do przechowywania i dwa śledzie w zestawie.
Dł. 310 x szer. 50 x wys. 50 cm. 013-025

3 99

Taniej o 3.-

Ziemia uniwersalna 10 l
Do wszystkich rodzajów kwiatów.
Ziemia zapewnia szybszy wzrost
roślin i nie zawiera nawozów
sztucznych. 10 l. 014-866

319.-

Taniej o 30.-

99

7

Niska Cena

Lampa solarna LED 3 szt.
Energooszczędne diody LED emitujące
światło o barwie ciepło-białej. Przezroczysta
soczewka i grot z tworzywa. Automatyczne
włączanie dzięki czujnikowi zmierzchu.
Temperatura barwowa: 2700 K. Odcień:
Ciepłobiały. IP44. Typ akumulatora: NiMH.
Pojemność akumulatora: 4 mAh. 1,2 V.
Wys. 36 x Ø 4,7 cm. 010-587

199.Buty trekkingowe

Taniej o 100.-

Dla osób marzących o wygodnych wędrówkach! Wodoodporne
i wentylowane buty ze skóry. Stabilna podeszwa zapewniająca
dobrą przyczepność. Waga: 1100 g (size 43). Dostępne
w rozmiarach 41–47. 009-414 Cena reg. 299.Buty trekkingowe damskie
Wodoodporne, wentylowane
buty ze skóry dla osób marzących
o wygodnym wędrowaniu. Stabilna
podeszwa zapewniająca dobrą
przyczepność. Waga: 910 g (size 39).
Dostępne w rozmiarach 36–41.
009-421 Cena reg. 299.- TERAZ 199.-

Idealny na przyjęcia!
JulaClub

799.-

Taniej o 150.-

Schowek na narzędzia 149x164x78 cm
Nie wymaga wiele przestrzeni, a mimo to pomieści niemal
wszystko. W środku znajdują się haczyki i dwie wyjmowane
półki, które kryją się za parą praktycznych drzwi z zasuwami.
Dostarczany w dwóch częściach. Wykonany z drewna i pokryty
wodorozcieńczalnym olejem gruntującym. Szer. 149 x
wys. 164 x gł. 78 cm. Waga: 48 kg. 716-027 Cena reg. 949.-

499.Luksusowy pawilon ogrodowy
3,3x3,3 m
Łatwy do zmontowania pawilon ze stalową ramą
i materiałem poliestrowym, który chroni przed
promieniowaniem ultraioletowym, lekkim deszczem
i wiatrem. Suit z wentylacją. Materiał: Poliester 100%.
Dł. 3,3 x szer. 3,3 x wys. 2,83 m. Waga: 27 kg. 012-374

Rozdrabniacz do kompostu 2,5 kW, 230 V
Z kółkami transportowymi i dwoma obrotowymi nożami,
dzięki którym przygotujesz do kompostowania gałęzie i gałązki.
Moc: 2,5 kW. Zakres cięcia: 40 mm. 230 V. Waga: 10,5 kg.
010-260 Cena reg. 349.-

189.-

Taniej o 110.-

x0

BATTERY
INCLUDED

Klucz udarowy 18 V, 250 Nm, 1/2”
Zasilany akumulatorowo klucz udarowy, który doskonale nadaje się do dokręcania
śrub mocujących koła i dużych śrub do drewna. Jest wyposażony między innymi
w bezszczotkowy silnik, bezstopniową regulację prędkości i oświetlenie LED.
Akumulator i ładowarka do kupienia osobno. Czop napędowy: 1/2”.
Moment obrotowy: 250 Nm. Prędkość obrotowa: 0-2200 /min. 18 V. Waga: 1,18 kg.
012-587 Cena reg. 299.-

449.-

Podnośnik jest podłączany do zwykłego gniazda
– nadaje się do niemal każdego garażu!

Taniej o 50.-

JulaClub

Kompresor 24 l, 1800 W, 240 l/min
Smarowany olejem kompresor z silnikiem o dużej mocy i pojemnym zbiornikiem!
Wyposażony w dwa manometry. Łatwy do przemieszczania dzięki dużym kółkom
oraz poręcznemu uchwytowi. Wydajność efektywna: 240 l/min. Maks. ciśnienie
robocze: 10 bar. Moc: 1800 W. Pojemność zbiornika: 24 l. Napięcie: 230 V.
Waga: 30,6 kg. 012-512 Cena reg. 499.-

4 999.-

Narzędzie pneumatyczne Zestaw wysokiej jakości,
który zawiera trzy dysze, pistolet do przedmuchiwania,
pistolet do pompowania z manometrem oraz wąż
spiralny o długości 5 m ze złączkami pneumatycznymi.
004-352 Cena reg. 79,99 TERAZ 59,99

Taniej o 500.-

Przenośny podnośnik samochodowy
2250 kg, 230 V, 542 mm

Wyposaż swój warsztat!

Zamów
w multimarkecie
lub na jula.pl

Przenośny podnośnik samochodowy, który łączy w sobie zalety
tradycyjnego podnośnika i podnośnika dwukolumnowego.
Produkt jest podłączany do zwykłego gniazda ściennego
i podnosi samochód w czasie 15–30 sekund. 8 nakładek ochronnych w zestawie.
Maks. obciążenie: 2250 kg. Wysokość podnoszenia: 542 mm. Moc: 750 W.
Pojemność zbiornika oleju: 1,8 l. Napięcie: 230 V. Dł. 1778 x szer. 278 mm.
009-452 Cena reg. 5 499.-

JulaClub
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699.99

Taniej o 100.-

999.-

Taniej o 500.-

Uchwyt na papier
Duży stojak podłogowy z uchwytem na małe i duże rolki papieru. Ząbkowany
element przylegający ułatwia oderwanie papieru. Z uchwytem
do przenoszenia. Szer. 40 x wys. 100 cm. 353-053

Prasa warsztatowa 10 t

Wózek narzędziowy 167 elementów

Hydrauliczna prasa idealnie nadaje się do warsztatów samochodowych, silnikowych,
rolnych i naprawczych. Wyposażona w solidną dźwignię sterującą oraz ciśnieniomierz.
Zakres pracy: 160-330 mm. Maks. obciążenie: 10000 kg. Szer:54xWys:76xGł:16 cm.
Waga: 46 kg. 619-550 Cena reg. 799.-

Solidny wózek narzędziowy z dużym blatem i sześcioma zamykanymi szuladami.
Jest wyposażony między innymi w zestawy nasadek 1/2” i 1/4”, klucze, wkrętaki
i szczypce – łącznie 167 elementów! Szer. 77 x wys. 90 x głęb. 46 cm. Waga: 54 kg.
012-304 Cena reg. 1 499.-

Ręczniki papierowe Szwedzkie ręczniki papierowe w wymiarze
odpowiednim do uchwytu na rolkę 353-052 i 353-053. Dł. 500 m.
Waga: 4 kg. 860-860 49,99 Cena za kg 12,50

Gniazdo
230 V i wiele
akcesoriów

349.-

Odkurzacz przemysłowy 30 l, 1600 W

99.Zestaw narzędziowy 79 elementów

Taniej o 40.-

Przydatny zestaw dostarczany w praktycznej walizce z osobnym przegrodami.
Narzędzia są wykonane ze stali węglowej, poddanej obróbce cieplnej, i stali
chromowo-wanadowej. 012-102 Cena reg. 139.-

Niska Cena

Solidny odkurzacz przemysłowy o doskonałym zasięgu. Wyposażony w zbiornik,
funkcję dmuchawy, wyjście z funkcją automatycznego uruchamiania i zatrzymywania
oraz nadający się do prania iltr do pracy na mokro i sucho. W zestawie cztery
końcówki, iltr i worek. 30 l. Moc: 1600 W. Zasięg: 8,6 m. Poziom hałasu: 90,5 dB.
Długość kabla: 5 m. 230 V. Szer. 61 x wys. 50 x głęb. 61 cm. Waga: 9,6 kg. 000-781
Worki z iltrem Pasują do odkurzaczy przemysłowych SXVC30XTDE
(000-781) i SXVC25PTDE (005-271) marki Stanley.
001-842 54,99/5 szt. Cena za szt, 11,00
Filtr Nadający się do prania iltr, który pasuje do odkurzaczy
przemysłowych SXVC30XTDE (000-781), SXVC50XTDE (001-749)
i SXVC25PTDE (005-271) marki Stanley. 000-788 54,99

Dołącz do JulaClub i zbieraj punkty przy każdym zakupie!

3499

Niska Cena

499.-

Taniej o 200.-

Wkręty tarasowe 500 szt. 4,2x55 mm
Z powłoką antykorozyjną (C4), dzięki czemu nadają się do użytku zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz pomieszczeń. Samowiertne końcówki, łby stożkowe i nacięcie Torx
T20. W zestawie końcówki. Wym: 4,2x55 mm. 013-949

249.-

Taniej o 20.-

Spawarka inwerterowa 130 A

Drabina wielofunkcyjna 3,3 m
Uniwersalna, stabilna drabina aluminiowa, której można używać w pozycji prostej,
pod kątem lub jako platformy roboczej. Atest Szwedzkiego Instytutu Badań
Technicznych (RISE/SP). Maks. obciążenie: 150 kg. Wys. 336 cm.
008-808 Cena reg. 269.Podest Solidny podest pasujący do drabiny wielofunkcyjnej 340-191 i 008-808.
Podest składa się z dwóch części i jest wykonany z ocynkowanej
blachy. Maks. obciążenie: 120 kg.
Dł. 82 + 55 x szer. 30 cm. Waga: 3,8 kg.
340-192 49,99

Funkcja
dmuchawy

Kompaktowy i prosty w rozruchu model, którego można używać z elektrodami
w rozmiarach 1,6–3,25 mm. Urządzenie jest dostarczane wraz z przewodem
spawalniczym i powrotnym, przyłbicą spawalniczą i młotkiem spawalniczym/szczotką.
Prąd spawania: 130 A. Sprawność: 10 %@130 A. Napięcie obwodu otwartego:
60 V. Długość kabla: 2 m. IP21S. Bezpiecznik: 10 A. 230 V. Waga: 3,1 kg.
013-294 Cena reg. 699.-

Przyłbica spawalnicza Lekka przyłbica z regulacją
czasu ściemniania i czułości, stopnia zaciemnienia
DIN 9–13 oraz paska na szyję i wysokości. Zasilana
ogniwami słonecznymi / dwoma akumulatorami
AAA, wyłącza się automatycznie po 15 min. Pole
widzenia: 95x45 mm. Waga: 440 g. 212-061 149.-

Niezwykle kompaktowy po złożeniu!

JulaClub

329.-

109.-

Taniej o 60.-

Pilarka szablasta 230 V, 1200 W

2 za

99

Odkurzacz przemysłowy 12 l, 800 W
Superkompaktowy odkurzacz do pracy na mokro wyposażony w zbiornik 12 l
ze stali nierdzewnej (nie ma potrzeby stosowania worków), funkcję dmuchawy, iltr
i trzy końcówki. Długość węża: 1,5 m. 12 l. Moc: 800 W. Zasięg: 6,5 m. Przepływ
powietrza: 1700 l/min. Poziom hałasu: 85 dB. Długość kabla: 5 m. 230 V.
Szer. 29 x wys. 45 x głęb. 29 cm. Waga: 3,1 kg. 009-640 Cena reg. 169.Worki do odkurzacza Trójpak poliestrowych worków
do odkurzacza wielokrotnego użytku. Pasują do produktu
002-368. 003-959 46,99/3 szt. Cena za szt, 15,66

99

Taniej o 270.-

Ta pilarka szablasta odznacza się funkcją oscylacji, oświetleniem LED i bezstopniową
regulacją prędkości. Oferuje także regulowaną stopę ślizgową i beznarzędziową
wymianę ostrza. Moc: 1200 W. Prędkość obrotowa: 0-2800/min. Skok: 30 mm.
230 V. 012-745 Cena reg. 599.-

74,99/szt.

Kozioł roboczy
Wyjątkowo szeroki kozioł roboczy z powierzchnią roboczą pokrytą gumą EVA,
wyjątkowo kompaktowym rozmiarem po złożeniu i wbudowanym uchwytem
do przenoszenia. Produkt wykonano ze stali lakierowanej proszkowo. Maks.
obciążenie: 120 kg. Wymiary po złożeniu: szer. 99 x wys. 6 x gł. 10. Szer. 99 x wys.
77 x głęb. 48 cm. Waga: 4,6 kg. 342-036 74,99/szt. 2 za 99,99

219.-

Taniej o 180.-

Szlifierka kątowa 230 V, 1200 W, 125 mm

399.-

Szliierka kątowa o dobrej wentylacji, wyposażona w antywibracyjny uchwyt
pomocniczy, który można zamocować w dwóch położeniach. Dostarczana z dwiema
szybko regulowanymi osłonami tarczy – jedną do cięcia i jedną do szlifowania.
Moc: 1200 W. Prędkość obrotowa: 10000 /min. Średnica tarczy: 125 mm. 230 V.
012-773 Cena reg. 399.-

Do stali

1 99

Niska Cena

Taniej o 1,50

Podnośnik garażowy 2,5 t, 75-510 mm
Podnośnik garażowy o niskoproilowej konstrukcji. Wyposażony w podwójne tłoki
do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia. Okładzina gumowa na ramieniu
podnoszącym i powłoka antyzadrapaniowa, która zabezpiecza karoserię samochodu.
Produkt wykonany ze stali. Maks. obciążenie: 2,5 t. Wysokość podnoszenia: 75-510 mm.
Dł. 724 x szer. 342 x wys. 153 mm. Waga: 30 kg. 012-148

Program
dla irm

Nakładka na podnośnik Solidna nakładka na podnośnik
z bieżnikowanym wierzchem, zwiększa stabilność. Produkt
wykonany z bardzo mocnej gumy. Wys. 3 x Ø 9,5 cm.
002-678 12,99

Tarcza tnąca 125x2,5x22,2 mm
Do stali. Wym: 125x2,5x22,2 mm. 013-072 Cena reg. 3,49

Zawsze 3% rabatu na całe zakupy • Zarządzanie zakupami
na koncie na jula.pl • Jedno konto - kilku użytkowników

Więcej informacji na jula.pl

Odkurzy wszystko,
od piwnicy
aż po strych!

279.-

Od

349.-

Taniej o 100.Pakiet paneli słonecznych 12 V

Taniej o 50.-

Kompletny pakiet paneli słonecznych do przyczepy kempingowej, kampera
i łodzi. Z ogniwami polikrystalicznymi i regulatorem do paneli słonecznych
wyposażonym w port USB. Montaż na płaskiej powierzchni (uchwyty montażowe
w zestawie).
013-669 Moc: 110 W. Prąd: 10 A. 12 V. Dł. 1005 x szer. 665 mm.
Cena reg. 399.- TERAZ 349.013-670 Moc: 160 W. Prąd: 20 A. 12 V. Dł. 1480 x szer. 665 mm.
Cena reg. 599.- TERAZ 499.-

Odkurzacz ręczny 2 w 1 25,2 V
Możliwość przełączania między odkurzaczem ręcznym a stojącym. Z dyszą turbo
z oświetleniem LED i dyszą wielofunkcyjną 3-w-1. Zbieranie kurzu bez użycia worka
i iltr HEPA zapewniają świeże powietrze w domu. Moc: 140 W. Poziom dźwięku:
74 dB. Typ akumulatora: Li-Ion. Czas pracy akumulatora: 25 min. Czas ładowania:
5 h. 25,2 V. Szer. 25 x wys. 115 x gł. 22 cm. Pojemność akumulatora: 2200 mAh.
005-359 Cena reg. 379.-

Ścierki z mikroibry Wydajne ścierki z mikroibry
o dobrej chłonności. Odpowiednie do większości
zadań związanych z czyszczeniem! Dł. 40 x szer. 30 cm.
629-248 Cena reg. 13,99 TERAZ 9,99/5 szt.
Cena za szt, 2,00

Wiosenne porządki w niskiej cenie!

Stojąca suszarka
ogrodowa 50 m
Suszarka o dużej ilości miejsca
do suszenia i łatwa do schowania,
gdy nie jest używana. Stabilna stalowa
konstrukcja z czterema ramionami i linką
o długości 50 m do rozwieszenia prania.
Długość żyłki: 50 m. Wys. 180 cm.
Waga: 3,3 kg. 000-663 Cena reg. 79,99
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Taniej o 20.-

Z ładną i praktyczną kieszenią na brzuchu!
Dwa urządzenia
w jednym!

549.-

Niska Cena

99
9
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899.-

Taniej o 10.-

Taniej o 50.-

Myjka wysokociśnieniowa 150 bar, 2200 W
Myjka wysokociśnieniowa o zasięgu 13 m. Usuń zaschnięty brud z samochodu,
łodzi i domu. W zestawie z przyrządem do czyszczenia tarasów, szczotką, butelką
ze spryskiwaczem i dyszą turbo. Długość węża: 8 m. Ciśnienie pompy: 150 bar.
Ciśnienie robocze: 115 bar. Przepływ: 440 l/h. Moc: 2200 W. Długość kabla: 5 m.
230 V. Waga: 8,8 kg. 006-464 Cena reg. 699.-

Bluza z kapturem męska
Wysokiej jakości bluza z kapturem z paskiem w kontrastującym, żółtym kolorze
i z elementami odblaskowymi. Zapinana na zamek błyskawiczny, ma kieszeń
na rękawie zapinaną na zamek i praktyczną kieszeń na brzuchu. Czarna. Materiał:
Poliester 100%. Dostępna w rozmiarach S–XXXL. 004-286 Cena reg. 99,99

Odkurzacz piorący 4+4 l, 1400 W
Przy użyciu modelu SE 4002 marki Kärcher skutecznie wyczyścisz wykładziny
dywanowe i meble, a także umyjesz i wytrzesz gładkie podłogi. Końcówki, worek
iltrujący i środek czyszczący w zestawie. 4+4 l. Moc: 1400 W. Zasięg: 10,4 m.
Przepływ powietrza: 4200 l/min. Poziom hałasu: 73 dB. 230 V.
Dł. 39 x szer. 39 x wys. 50 cm. 230-084 Cena reg. 949.-

89.-

10 99

Taniej o 50.-

Taniej o 7.-

Myjka do okien 3-w-1 50 cl
Zoptymalizuj proces mycia okien! Wbudowana butelka
ze spryskiwaczem powoduje, że zawsze masz środek
do okien pod ręką. 50 cl. Dł. 29 x szer. 25 x wys. 9 cm.
009-408 Cena reg. 17,99

Kontener do segregacji odpadów 3 szt. 47 l
Trzy praktyczne pojemniki do segregacji odpadów, z pokrywami w różnych kolorach.
Wykonane z polipropylenu. 47 l. Szer. 38 x wys.52 x gł. 37 cm.
662-111 Cena reg. 139.-

Worki na śmieci Worki na śmieci nadające się do
recyklingu. Każdy worek mieści aż 30 litrów odpadów.
30 l. Szer. 45 x wys. 57 cm.
009-920 Cena reg. 2,99 TERAZ 2,49/20 szt.

Odkryj nasz szeroki asortyment na jula.pl!
15 000 produktów do domu, ogrodu i wypoczynku.

Ławki po rozłożeniu pokrywy

Stojak na rower
Solidny stojak na rower z miejscem na cztery rowery.
Produkt wykonany ze stali galwanizowanej.
Szer. 123,5 x wys. 25 x głęb. 40 cm. Waga: 6,35 kg. 639-184

99.Niska Cena
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Taniej o 5.-

199.-

Miara taśmowa 3 m
Do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych, z funkcją zaznaczania. Mierzenie
średnicy za pomocą podziałki na spodzie taśmy. Funkcja cyrkla do zaznaczania
okrągłych kształtów. Końcówka miary daje się łatwo wyciągać i zwijać. Dł. 3 m.
161-009 Cena reg. 69,99

Regulowana rękojeść z możliwością dokładnego
dopasowania do Twoich potrzeb!

99
4
6

Niska Cena

Piaskownica
Praktyczna piaskownica z pokrywą na całej powierzchni, którą można łatwo zamienić
w dwie ławki! Produkt wykonany z surowego drewna. Pojemność: 288 l.
Dł. 120 x szer. 120 x wys. 20 cm. 010-916

W zestawie akumulator i ładowarka!

Niska Cena

Sekator

Piasek do piaskownicy Łatwy do formowania piasek, który
jest przeznaczony specjalnie do piaskownicy i doskonale nadaje
się do zabawy. Wym: 0-4 mm. Waga: 20 kg. 005-887 19,99
Cena za kg 1,00

Trzonek teleskopowy
– przystosuj długość
do wysokości gałęzi!

Ergonomiczny sekator z ostrzami ze stali nierdzewnej i regulowanym uchwytem,
który umożliwia dopasowanie chwytu do wielkości dłoni, dzięki czemu praca jest
wygodniejsza. Zakres cięcia: 24 mm. Dł. 22 cm. Waga: 250 g. 004-198

199.-

Niska Cena

x1
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Niska Cena

Piła ręczna 550 mm
Piła z potrójnie szlifowanymi zębami. Gumowany uchwyt zapewnia wygodne
i bezpieczne użytkowanie. Ostrze ze stali SK5. Wymiary ostrza: 22” / 550 mm.
Liczba zębów na cal: 7 . Rodzaj stali: SK5. 012-501

899.-

BATTERY
INCLUDED

Taniej o 300.-

Piła do gałęzi 750 W, 230 V
Uniknij niewygodnej wspinaczki na drabinę
lub na drzewo! Elektryczna piła do gałęzi
z aluminiowym trzonkiem teleskopowym i odchylaną
głowicą (0–40°), która umożliwia sięgnięcie
do trudnodostępnych gałęzi. Moc: 750 W. Zasięg:
185-240 cm. Długość prowadnicy/ostrza: 8”. Długość
kabla: 35 cm. 230 V. Waga: 3,5 kg. 004-841

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
40 V, 5 Ah, 14”/36 cm
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z silnikiem bezszczotkowym oraz prowadnicą
i łańcuchem marki Oregon. Akumulator 5 Ah i ładowarka w zestawie. Pojemność
zbiornika oleju: 180 ml. Długość prowadnicy/ostrza: 14”/36 cm. Prędkość łańcucha:
19 m/s. Szerokość ogniwa prowadzącego: 1,1 mm. Podziałka: 3/8”. Typ akumulatora:
Li-Ion. Pojemność akumulatora: 5 Ah. Czas ładowania: 2 h 27 min. 40 V.
Waga: 3,9 kg. Ogniwa prowadzące: 52 szt. 011-229 Cena reg. 1 199.-

279.-

Niska Cena

899.-

Taniej o 400.-

Łuparka do drewna 7 t, 2,3 kW
Wertykulator/aerator 1300 W, 32 cm, 230 V
Wyposażony w oś wertykulatora i oś aeratora, więc można go używać zarówno
do napowietrzania i nawadniania korzeni trawy, jak i usuwania mchu. Regulacja
wysokości roboczej w czterech położeniach i składany uchwyt. Moc: 1300 W.
Wysokość cięcia: -10 - 5 mm. Szerokość cięcia: 32 cm. 230 V. Waga: 9 kg. 014-438

Mocna łuparka do drewna o wysokiej sile rozłupywania, z tłokiem hydraulicznym
i funkcją automatycznego powrotu. Obsługa urządzenia nie stwarza zagrożeń,
ponieważ łuparkę należy użytkować oburącz. Klatka ochronna w zestawie. Ciśnienie
robocze: 24 MPa. Moc: 2,3 kW. Siła rozłupywania: 7 t. Długość łupania: 520 mm.
Średnica łupania: 25 mm. Pojemność zbiornika oleju: 2,4 l. 230 V.
009-968 Cena reg. 1 299.-

Teraz zakupy u nas są jeszcze prostsze!
Drive in

Zrób zakupy online i odbierz w Jula bez wchodzenia do sklepu. Więcej na jula.pl

jula.pl

JulaClub

1 399.-

199.-

Taniej o 500.-

Taniej o 150.-

Myjka wysokociśnieniowa 125 bar, 1500 W
Wygodna w obsłudze myjka z wężem wysokociśnieniowym 5 m, pompą aluminiową,
funkcją automatycznego włączania/wyłączania i jedną dyszą z regulacją ciśnienia.
Długość węża: 5 m. Ciśnienie pompy: 125 bar. Ciśnienie robocze: 95 bar. Przepływ:
408 l/h. Moc: 1500 W. Długość kabla: 5 m. 230 V. Szer. 25 x wys. 60 x gł. 30 cm.
Waga: 7,7 kg. 009-874 Cena reg. 349.-

699.-

Zestaw mebli 2 części
Kanapa narożna i stół z technorattanu ze stelażami ze stali lakierowanej proszkowo
i szklanym blatem. Poduszki w zestawie. Całkowite wymiary sofy: Wys. 73 x szer.
178/169 x głęb. 67 cm. Całkowite wymiary stołu: Wys. 67 x szer. 145 x głęb. 74 cm.
Wysokość siedziska: 40 cm. Głębokość siedziska: 57 cm. Szerokość siedziska:
160/160 cm. Czarny. 013-728 Cena reg. 1 899.-

Taniej o 300.-

Zestaw doniczek Zestaw dwóch ładnych
doniczek w rozmiarach 35 x 35 x 34
i 43 x 43 x 41 cm. Produkt wykonany z żywicy
ekologicznej. Szary. 013-732 199.-

Zestaw do wymiany kół 4 części 1/2” , 400 Nm, 18 V
Porządny zestaw narzędzi, który ułatwi wymianę kół! W zestawie klucz udarowy,
minikompresor, akumulator, ładowarka i nasadki. Czop napędowy: 1/2” . Moment
obrotowy: 400 Nm. Prędkość obrotowa: 0-2900/min. Prędkość obrotowa:
0-3200/min. Pojemność akumulatora: 1,5 Ah. 18 V. 010-363 Cena reg. 999.-

Podaruj coś sobie tej wiosny!

349.-

Taniej o 50.-

129.-
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Taniej o 70.-

Grill kulisty Ø53,5 cm

Taniej o 20.-

Solidny grill z uchwytami ze stali
nierdzewnej, wbudowanym
termometrem w pokrywie,
dwoma zaworami do regulacji
dopływu powietrza oraz
zdejmowanym popielnikiem.
Dwa kółka ułatwiają
przemieszczanie grilla.
Powierzchnia grillowania
(węgiel): 53,5 cm.
Szer. 65 x wys. 108 x głęb. 65 cm.
010-391 Cena reg. 399.-

Spodnie robocze

Ładowarka do akumulatora 1,2-150 Ah, 8 A, IP65
W pełni automatyczne ładowanie większości akumulatorów 1,2–150 Ah
6 lub 12 V. Podświetlany ekran LCD. Prąd ładujący: 8A. Ładowność
akumulatora: 1,2-150 Ah. IP65. 230 V. 008-908 Cena reg. 199.-

Spodnie robocze o wzorze maskującym
wyposażone w uchwyt na młotek, dwie
kieszenie boczne, dwie kieszenie tylne, kieszenie
na nogawkach i wewnętrzne kieszenie
na nakolanniki. Szare. Materiał: Poliester 65%,
bawełna 35%. Dostępne w rozmiarach 46–60.
009-190 Cena reg. 99,99

JulaClub
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Akcesoria do grilla Łopatka do smażenia oraz szczypce do grilla
z długimi trzonkami ze stali nierdzewnej. 012-474 19,99

Bezdźwiękowy
i bezdotykowy
pomiar!

JulaClub

129.-

Taniej o 40.-

8999
Skrzynia na poduszki 280 l

Niska Cena

Pojemna skrzynia, która nadaje się doskonale do przechowywania poduszek,
zabawek i innych przedmiotów. Do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
pomieszczeń. 280 l. Dł. 117 x szer. 45 x wys. 56 cm. 009-931

Taniej o 40.-

Termometr lekarski
Termometr czołowy do bezdźwiękowego i bezdotykowego
pomiaru temperatury w zaledwie 3 sekundy! Podświetlany
wyświetlacz i tryb bezdźwiękowy do praktycznego wykonywania
pomiarów nocą. Tryb do pomiaru temperatury ciała
i powierzchni, funkcja zapamiętywania 10 pomiarów i funkcja
automatycznego wyłączania. Zasilanie dwoma akumulatorami
AAA (w zestawie). Zakres temperatur: 34–43 °C / 0–100 °C.
Dł. 15,3 x szer. 4,1 x wys. 4,4 cm. 013-698 Cena reg. 99,99

Zapraszamy do Jula!
Bielsko-Biała Centrum Handlowe Sarni Stok, ul. Sarni Stok 2 Bydgoszcz Park Handlowy Batory ul. Fabryczna 1B Gdańsk Morski Park Handlowy,
ul. Przywidzka 6 Gliwice Centrum Handlowe Europa Centralna, ul. Pszczyńska 315 Kielce Galeria Echo, ul. Świętokrzyska 20, Lublin Park Handlowy
Tatary, ul. Mełgiewska 2c Łódź ul. Św. Teresy 100 Nowy Sącz Centum Handlowe Gołąbkowice, ul. Prażmowskiego 11 Poznań HOMEPARK Franowo, ul.
Szwedzka 10A Słupsk Centrum Handlowe Jantar, ul. Szczecińska 58 Szczecin MMG Centers Szczecin, ul. Andrzeja Struga 31A Szczecin Park Handlowy
Mieszka, ul. Mieszka l 63, Warszawa HOMEPARK Targówek, ul. Malborska 49 Warszawa HOMEPARK Janki, pl. Szwedzki 3 Wrocław Aleja Bielany, ul.
Czekoladowa 22
Oferta obowiązuje od 19.03.2021 do 07.04.2021 lub do wyczerpania zapasów. Ceny zawierają podatek VAT. Jula Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
do zmiany cen oraz błędów edytorskich. Multimarkety Jula nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Niniejsza oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.

Stojak serwisowy
Stabilny stojak serwisowy, który ułatwia regulację biegów i hamulców, zapewniając
wygodniejszą pozycję pracy podczas naprawy roweru. Stojak jest wyposażony
w trzonek teleskopowy i półkę z magnesem. Waga: 6,45 kg. 639-447 Cena reg. 169.-

Śledź nasz proil i bądź
zawsze na bieżąco!

facebook.com/julapolska
@jula.polska

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

