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Oferta ważna od 25.02.2021 do 3.03.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Zdjęcia produktów zamieszczone 
na naszych stronach reklamowych mogą się nieznacznie różnić od towarów znajdujących się w sprzedaży. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. 
Sprzedaż w ilościach detalicznych. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły prezentowane w gazecie reklamowej oznaczone są 
w sklepie hasłem Promocja. Pełna oferta na naszej stronie www.kaufland.pl
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do pomieszczeń 
do 15 m²

aluminiowa
śr. 28 cm

wys. 4,8 cm

śr. 24 cm

śr. 24 cm
poj. 4,4 l

śr. 20 cm
poj. 2,5 l

3 strefy masażu
pilot

timer: 5/10/15 minut
4 obrotowe głowice 
masujące

z wyjmowanym uchwytem

z odlewu aluminiowego

Mata 
masująca 
na fotel

Nóż

Nóż Szefa Kuchni

Patelnia

Garnek 
z pokrywką

Oczyszczacz 
powietrza LR 200
trójwarstwowy system 
filtrów: wstępny, 
z węglem aktywnym, 
EPA

do obierania 11 cm

do skrobania 7 cm

do pomidorów 12 cm

OFERTA WAŻNA OD CZWARTKU 25.02 DO ŚRODY 3.03
KRAKÓW, UL. WIELICKA 259
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Warszawa, Stalowa 60/64
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Oferta ważna od 25.02.2021 do 3.03.2021, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania 
zapasów. Sprzedaż w ilościach detalicznych. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Artykuły promocyjne, ze względu 
na ograniczoną ilość zapasów, mogą zostać wyprzedane już w pierwszym dniu promocji. Niektóre artykuły mogą nie być 
dostępne we wszystkich marketach. W zależności od marketu produkty mogą różnić się wzorami, rozmiarem i kolorem.
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. Pełna oferta na naszej stronie www.kaufland.pl

Darmowy 
INTERNET
w markecie
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VANS
Plecak

Masażer żył 
SFM 90

Torba sportowa
medium, 
różne kolory

Poduszka 
rozgrzewająca rogal

Fotelik samochodowy
gr. 1/2/3, zgodny z normą 
ECE R44/04, łatwy montaż

Masażer do stóp SFB07
zdejmowana osłona przeciw-
bryzgowa, maks. rozmiar stopy 50

wym. 39,5 x 28 x 2 cm

masaż wibracyjny

9–36 kg

5–punktowy pas
regulowana wysokość zagłówka

masaż bąbelkowy
kontrola temp. wody

wym. 42 x 31 x 12 cm
poj. 20 l
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• ODZIEŻ 
• AKCESORIA
• ARTYKUŁY 
   PRZEMYSŁOWE
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Fotelik samochodowy

ECE R44/04, łatwy montaż

regulowana wysokość zagłówka

OKAZJI
regulowana wysokość zagłówka

%%OKAZJI



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
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



