
18.02.20–24.02.21  NonFood Top Artykuł

Sprzedaż w ilościach detalicznych. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
 Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy. Za błędy w druku nie odpowiadamy.

OD CZWARTKU 25.02.2021
DO ŚRODY 3.03.2021

Poduszka
różne wielkości

wym. 40 x 40 cm

wym. 70 x 80 cm

wym. 50 x 60 cm

9,999,99
cena od



18.02.21–24.02.21  NonFood Vorwerbeplakat

Sprzedaż w ilościach detalicznych. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
 Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy. Za błędy w druku nie odpowiadamy.

OD CZWARTKU 25.02.2021
DO ŚRODY 3.03.2021

89,99
tylko

MY PROJECT®

Ostrzałka uniwersalna
diamentowa ściernica o śr. 51 mm,
bezstopniowa regulacja kąta szlifowania 15–45°,
prędkość 6700 obr./min

OSTRZENIE

noży

wierteł

dłut

MY PROJECT®

Wiertarka udarowa
prędkość biegu 
jałowego 
50–3000 obr./min,
maks. moment 
obrotowy 10 Nm

moc 750 W

walizka 
w zestawie

79,9079,90
-46%

149,90

WEJŚCIA

złącze AUX

złącze USB

slot kart 
pamięci 
MicroSD

PLATINET
Lampa 
biurkowa LED PDL20
z funkcją lampki nocnej,
barwa biała chłodna,
3 stopnie świecenia,
kąt świecenia 120°

moc 7 W

139,90139,90
tylko

99,99
tylko

1,49
cena od

PLATINET
Głośnik 
Bluetooth PMGQ15
2 głośniki o łącznej mocy 10 W RMS,
wbudowana bateria 
o poj. 3600 mAh,
ładowarka bezprzewodowa,
zegar z alarmem

Kołonotatnik 
A7
40 kartek
lub Zeszyt A5
w linie lub kratkę,
16 kartek

15,99
cena od

LIV & BO®

Komplet pościeli
różne kolory

wym. 160 x 200 cm

2 x 70 x 80 cm

39,9939,99
tylko

wym. 160 x 200 cm

Kołdra

OYANDA®

Podkoszulki 
damskie rozm. 36–46
lub TOWNLAND®

męskie rozm. M–XXL,
różne kolory 2

sztuki

OYANDA®

TOWNLAND®

HIP & HOPPS®

KUNIBOO®

Stopki 
damskie rozm. 35–42
męskie rozm. 39–46
lub dziecięce 
rozm. 19–38

TOWNLAND®

10
par

19,9919,99
tylko

59,9959,99
tylko



Więcej gazetek
promocyjnych tej

i innej sieci
znajdziesz na
ding.pl

https://ding.pl

