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OFERTA OD 1 MARCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

22.-
Taca rozsadowa  
na sadzonki
wym. tacy 31×50 cm 
doniczka ø6 cm, 1 kpl.

wym. tacy 37×59 cm

doniczka ø6,8 cm 25.-
1 kpl.

ZESTAW ZAWIERA: 2×duże pojemniki papierowe; 
20×kubki papierowe; 10×etykiety białe „T”; 
10×etykiety białe; długopis; pikownik; widelec; 
tacę o wym. 37×23×5,5 cm; pokrywkę

Zestaw  
do rozsad 
47 elementów
1 kpl.

15.- Zestaw 
pojemników  
do rozsad 
wym. 56,6×24,2×13 cm
1 kpl.

17.-

iosna

Nasiona
(różne rodzaje) 
1 opak.

Ziemia 
kwiatowa
10 l
0,25/1 l

od 079 249



 > podwijana płachta 
zamykana na zamek 
błyskawiczny

 > idealna do kiełkowania 
ziaren, ukorzeniania 
sadzonek, hodowli 
roślin i ekspozycji

 > wytrzymała konstrukcja 
z metalu

 > prosty montaż

59.-
3 poziomowa  
szklarnia 
wym. 70×46×120 cm 
1 kpl.

drugi kolor

Doniczka 
balkonowa
(2 kolory)
wym. 38×26×26 cm 
1 szt.

10.-
Spryskiwacz 
ogrodowy 
poj. 3,5 l
1 szt.

15.- 3,5 l
POJ.

Solarny 
odstraszacz 
gryzoni
1 szt.

19.-

 > powierzchnia 
działania 500 m2

 > generuje dźwięk  
o częstotliwości  
400 Hz i drgania 

 > zapewnia ciągłą 
ochronę twojego 
trawnika, ogrodu  
czy podwórka  
przed kretami, 
susłami, borsukami  
lub myszami

12.-
Zestaw  
sznurków 
jutowych 
wym. każdego  
sznurka  
1,5 mm×100 m
1 kpl.

dodatkowa 
szpulka

w zestawie

Mini szpadel  
lub łopata 
ogrodowa
1 szt.

13.-

27.-
Zestaw  
2 sekatorów 
ogrodowych
2 elem. 1 kpl.

2 SZT.
KOMPLET

dł
. 3

3 
cmdł. 19 cm

Teleskopowe 
nożyce  
do żywopłotu
1 szt.

39.-

> Teleskopowy  
   sekator  
   do gałęzi  
   1 szt.

dł. 64-86 cm

dł. 62,5-77 cm

 > eliminuje wzrost 
chwastów 

 > umożliwia 
przenikanie wilgoci 
i substancji 
odżywczych 

Agrowłóknina 
ogrodowa
wym. 10×1 m
1 szt.

19.-
Mata 
przeciw 
chwastom
wym. 5×2 m
1 szt.

22.-

 > idealnie sprawdza się 
pod chodnikami, 
ścieżkami  
lub nawierzchniami  
z kamienia 
naturalnego

 > prosta instalacja  
z możliwością 
docięcia  
do odpowiednich 
rozmiarów

Chroni przed szkodnikami  
i przymrozkami, ogrzewa rośliny.

Tunel ogrodowy 
wym. 300×65×45 cm 
1 szt.37.-

grubość  
maty  

100 g/m2

Ogród NISKICH CEN NETTO
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do uprawy roślin
przez cały rok

wytrzymały, 
metalowy stelaż

rolowane drzwi  
z podwójnym zamkiem

przestronnaokna z dodatkową
moskitierą

fartuch
do obsypania ziemią

Szklarnia ogrodowa  
- namiot
wym. 3×2×2 m
1 szt.

239.-

Ogród NISKICH CEN NETTO
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Dekoracja solarna
wym. 13×13×82 cm
1 kpl.

39.-

w zestawie

1×AA

brak
w zestawie

1×AA

czas świecenia 
do 8 godzin

PRAKTYCZNE akcesoria

Lampa LED
na piku
wym. 43,5×14,4×3,8 cm 
1 szt.

29.-

brak 
w zestawie

4×AA

wodoodporna
IP 54

wodoodporna
IP 54

2 poziomy 
natężenia
jasności

2 poziomy 
natężenia
jasności

czujnik
ruchu  

po zmierzchu

czujnik
ruchu  

po zmierzchu Lampa solarna 
(2 rodzaje)
1 szt. 

wym. ø7,5×50 cm

wym.  
5,8×5,8×28,5 cm

Lampa 16 SMD 
wym. 15×15×16,2 cm  
1 szt.

49.- brak 
w zestawie

4×typ D

 > strumień świetlny  
570 lm

moc 
8 W

moc 
2 W

regulacja kąta
nachylenia

Z
M

IE

NIA KOLOR

Clogi ogrodowe
(różne kolory) 
damskie rozm. 37-40
męskie rozm. 41-46
1 para

26.-

Zegar ścienny 
z termometrem 
i higrometrem
wym. ø32,5×4,5 cm, 1 szt.

29.-

 > strumień świetlny  100 lm

montaż  
na ścianie  
lub na piku  

Płotek  
ogrodowy  
wym. 68,5×38,5 cm 
4 szt. 1 kpl. 

19.-

4 
szt.

Stojak na worki 
do segregacji  
śmieci 
wym. 36×98×75 cm 
1 szt.

69.- do worków  
o wym. min. 
ø40×100 cm

12.-
SUPEROFERTA

S
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KĄCIK

Mata  
antypoślizgowa  
pod miskę 3 szt.
wym. 44×24 cm
3 szt. 1 kpl.

19.-

Zabawka 
dla psa 
(różne rodzaje)
1 szt. lub 1 kpl.

od12.- Zabawka 
dla kota 
(różne rodzaje)
1 szt. lub 1 kpl.

od10.-

Smycz zwijana
wym. 8×11×3,2 cm
1 szt.

19.-

Legowisko 
dla psa
rozm. S
wym. ø45 cm
1 szt.

29.- rozm. M, wym. ø57 cm 34.-
rozm. L, wym. ø70 cm 39.-

Krawat  
lub mucha 
dla psa
(2 wzory)
1 szt.

5.- Kamizelka  
dla psa
rozm. S-L
1 szt.

28.-

Legowisko 
dla psa
wym. 40×44×20 cm
1 szt.

26.-

Drapak  
dla kota
wym. 38,5×14,5×8,5 cm
1 szt.

14.-

Tunel dla kotów  
z piłeczkami 
wym. 50×25×25 cm
1 szt.

16.-

 > podwójne włosie
 > ocierak, masażer i drapak w jednym 

29.- Ocierak  
dla kota
wym. 36×28×34 cm
1 kpl.

miejsce
na przysmaki

15.-
Zestaw misek  
dla zwierząt 
ø14 cm, wys. 5,5 cm, 1 kpl.

ø22 cm, wys. 8 cm 18.-

19.-
Pojemnik  
na karmę  
z łopatką
(2 rodzaje)
poj. 6 l, wym. 6×20×7,5 cm, 1 kpl.

drugi wzór

Zawieszane 
legowisko na 
kaloryfer dla kota
wym. 45×31×24 cm, 1 szt.

34.-

otwór 
na smycz

 > długość smyczy 5 m

Idealne dla kotów lubiących się wygrzewać. 

 pupila
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Lokówko-suszarka  
800 W
1 kpl.

Prostownica 
ceramic 215 
1 szt.

Lokówka stożkowa 
42 W
1 kpl.

płytki 
z powłoką 

ceramiczną 

funkcja 
chłodnego  
nawiewu

2-stopniowa 
regulacja 

temperatury 

przewód 
obracający się 

o 360o

360°

przewód 
obracający się 

o 360o

360°

maks.  
temperatura  

215°C

W zestawie:
 > etui odporne  
na wysokie  
temperatury

 > rękawica

bezpieczna, 
nienagrzewająca 

sie końcówka 

OFERTA OD 4 MARCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

KAŻDY 
 PRODUKT 

79.-

2-stopniowa  
regulacja  

siły nawiewu 

gładkie,  
śliskie płytki 
ceramiczne  

z turmalinem 

Suszarka Power 
Volume 2000 W
1 szt.

3-stopniowa 
regulacja 

temperatury 

8 MARCA

dodatkowe końcówki
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OFERTA OD 4 MARCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Dwustronny 
roller  
do twarzy
1 szt.

29.-

Zestaw  
2 pęset
lub zalotka  
do rzęs
1 kpl. lub 1 szt.

8.-

Kosmetyczka 
(2 rodzaje)
1 szt.

10.-

Zestaw 
szczotek  
do włosów  
+ stojak
5 szt. 1 kpl.

20.-

Zestaw  
6 pędzli  
do makijażu
6 szt. 1 kpl.

19.-

Zestaw  
do manicure
i pedicure  
z etui 
(2 rodzaje)
1 kpl.

20.-

Lusterko 20 LED 
składane 
wym. 15,5×29,5 cm  
1 kpl.

24.-
Lusterko 12 LED 
wym. ok. 8,5×8,5×2 cm 
1 szt.

14.-

Kuferek 
na kosmetyki 
wym. 25×17×17 cm
1 szt.

79.-

podświetlenie LED  
wokół tafli lustra

podświetlenie 
LED po obu 

stronach 

dwustronne

imitacja 
skóry 
węża

imitacja skóry 
węża

brak
w zestawie

3×AAA

brak
w zestawie

4×AA

Kuferek
na biżuterię
wym. 22×16,5×13 cm
1 szt.

59.-

Praktyczne zapięcie 
zapewnia komfort podczas 

noszenia. Guma wszyta  
w obwodzie umożliwia 
dopasowanie ręcznika  

do sylwetki.

Ręcznik SPA
1 szt.

45.-

różowy kwarc 

2 poziomy 
natężenia
jasności

PRZEWÓD 
USB

możliwość 
złożenia

wym. 25×16,5×6,5 cm 

wersja mini  
do torebki

W zestawie:
 > etui odporne  
na wysokie  
temperatury

 > rękawica

wym. 28,5×15,5×8 cm
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OFERTA OD 4 MARCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

69.-
Torebka  
z uchwytem 
(2 kolory) 
1 szt.

Torebka  
(2 kolory) 
1 szt.

59.-
Plecak
(2 kolory) 
1 szt.

59.-

Torebka 
listonoszka 
(2 kolory) 
1 szt.

59.-

Torebka 
z metalowym 
uchwytem  
1 szt.

59.-

Torebka 
(2 kolory)
1 szt.

59.-

Torebka 
1 szt.

59.- Torebka 
1 szt.

59.-

Kielich szklany
(różne rodzaje)
poj. 580 ml 
1 szt.

14.-

Kubek ceramiczny 
(różne rodzaje)
poj. 500 ml, 1 szt.

12.-Kubek szklany 
(różne rodzaje)
poj. 400 ml, 1 szt.

8.-

Kubek  
ceramiczny 
(różne rodzaje)
poj. 300 ml
1 szt.

8.-

wym. 35×30×8 cm, wym. uchwytu 45 cm

wym. 19×24 cm 
wym. uchwytu 4 cm

wym. 19×19 cm, wym. uchwytu 13 cm

wym. 16×18,5 cm, wym. uchwytu 7,2 cm

wym. 22×14×5,5 cm, dł. paska 130 cm

wym. 23×19×8 cm 
 dł. paska 130 cm 

wym. 20×16×8 cm 
dł. paska 115 cm

wym. 22×22×4,5 cm, dł. paska 120 cm

Oferta handlowa na tydzień 9/21. Ważna od 01.03 do 06.03.2021 r. oraz od 04.03 do 06.03.2021 r. włącznie lub do wyczerpania 
zapasów. Za zmiany ceny i błędy drukarskie wynikłe z przyczyn niezależnych od Netto - nie odpowiadamy.  
Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. Wszystkie ceny  
w PLN zawierają podatek VAT. Następnej ulotki szukaj w swojej skrzynce od 04.03.2021 r. Zapraszamy do Netto!

imitacja 
skóry węża



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

