
OFERTA OD 8 MARCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

W DOBRYM SMAKU

TWOJA KUCHNIA

Zestaw 3 patelni
3 szt. 1 kpl.

79.-

Garnek ze szklaną 
pokrywką
ø20 cm
2 elem. 1 kpl.42.-

Garnek ze szklaną 
pokrywką
ø24 cm, 2 elem. 1 kpl.

49.-

ceramiczna

indukcyjna

elektryczna

gazowa

ø20 cm

ø26 cm

ø30 cm

Automatyczne  
wykrywanie naczynia.

8 poziomów
temperatury

8 poziomów
mocy

sterowana
dotykowo

Płyta indukcyjna 
2000 W
wym. 33×28 cm, 1 szt. 

99.-



Półka kuchenna 
z relingiem
wym. 36×12×18 cm
1 kpl.34.-

Pojemnik 
(2 rozmiary)
1 szt.OD14.-

poj. 1100 ml

Smaczna
i zdrowa
kuchnia

poj. 2100 ml

Toster 700 W
1 szt.

Gofrownica
750 W 
1 szt. 

Frytownica beztłuszczowa 
1000 W
1 szt. 

129.-
 > szybkie nagrzewanie dzięki cyrkulacji 
powietrza 

 > oszczędność energii 
 > zdrowy sposób smażenia  

timer
30 min

wyjmowany 
pojemnik 
z powłoką 

antyadhezyjną 

lampka  
grzania  

i przyłączenia  
do sieci 

uchwyt z powłoki 
termoizolacyjnej

2 lampki
kontrolne

regulowany  
termostat  

80°C-200°C

1,8 l

pojemność

zasilanie 230-
50 Hz

nóżki 
antypoślizgowe

akcesoria
w zestawie

Elektryczna maszyna
do mielenia mięsa
600 W
(2 kolory)
1 kpl.

99.-

automatyczna 
regulacja 

temperatury

Opiekacz
do kanapek 
1000 W
1 kpl.

7 stopni ustawień 
intensywności 

opiekania

Kosz przystosowany 
do mycia w zmywarce.

45.-
KAŻDY 

PRODUKT
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Czajnik elektryczny
1500 W
poj. 1,7 l, 1 szt.

55.-

Podświetlenie
LED podczas 
gotowania wody.

Funkcja
pulsacyjna.

Pojemnik szklany
na żywność
z pokrywką 
(2 kolory)
poj. 600 ml
2 elem. 1 kpl.

12.-

poj. 1 l 16.-

Zestaw 5 szklanych 
misek z pokrywkami 
1 kpl. 

16.-

Waga 
kuchenna
1 szt.33.-

Młynek do kawy
100 W
1 szt. 

35.-

Kosz składany
na odpadki 
wym. 25,3×17,5×29 cm
1 szt.16.-

składany 

Podkładki
filcowe 
pod patelnie 
ø20-43 cm 
5 szt. 1 kpl.

12.-

brak 
w zestawie

1×CR2032

dokładność

1 g

max
5 kg

Czajnik
poj. 3 l
1 szt.35.-Stojak na ręcznik

kuchenny
wys. 33 cm, 1 szt.

14.-

ceramiczna

indukcyjna

elektryczna

gazowa

Z nami
urządzisz
kuchnię

Mata
antypoślizgowa
do szuflady
wym. 50×150 cm
1 szt.

12.-

Toster 700 W
1 szt.

Mikser z misą 
150 W
1 kpl. 

65.-
220-240 V

7 prędkości

pojemność 
2.5 l

timer
30 min

Elektryczny 
młynek  
do pieprzu i soli 
1 szt.

22.-
drugi kolor

5  
szt.

3



Chlebak 
z bambusową 
pokrywką
wym. 35,5×20×14,5 cm
2 elem. 1 kpl.

49.-

Stojak na wino
wym. 40×11×11 cm
1 szt.

19.-

Deska bambusowa  
z nożykiem do sera
wym. 19,5×12×1 cm
2 elem. 1 kpl.

10.-

Bambusowy
organizer
kuchenny 
wym. 29,5×20×4,5 cm
1 szt.

17.-

Bambusowa deska
do krojenia
wym. 38×29×0,7 cm
1 szt.

16.-

Wózek
z trzema koszami
wym. 35×32×78 cm
1 kpl.

119.-
Deska okrągła  
bambusowa 
z pokrywką
wym. ø28×28×9,5 cm 
2 elem. 1 kpl.

24.-

Materiał
MDF.

Funkcja deski
do krojenia.

wielokierunkowe 
koła

Podstawka
pod garnek
rozsuwana 
wym. 23,5×1,5×20,5/40 cm
1 szt.

17.-Postaw na stylowe i praktyczne akcesoria kuchenne, które umilą czas
podczas przygotowywania smacznych posiłków.

Dobre
zorganizowanie 

Półka kuchenna
wym. 43×42,5×38 cm 
1 szt.

49.-

3-poziomowy
wózek kuchenny 
wym. 40×26×62 cm
1 kpl.39.-
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Miska
składana 3w1
wym. 40×30×14 cm
1 szt.

Stojak na wino
wym. 40×11×11 cm
1 szt.

Deska bambusowa  
z nożykiem do sera
wym. 19,5×12×1 cm
2 elem. 1 kpl.

Suszarka do naczyń
składana
wym. 36×31,5×13 cm, 1 szt.

Ochraniacz na materac
wym. 90×200 cm, 1 szt.

32.-

Koc
(różne kolory)
wym. 150×200 cm
1 szt.

39.-

 > oddychający
 > nie powoduje odparzeń
 > delikatny dla skóry
 > wodoodporny

wym. 160×200 cm 49.-

19.-
KAŻDY 

PRODUKT

119.-
KAŻDY 

PRODUKT

Radio FM
wym. 14×7×4,7 cm
1 kpl.

79.-

Pojemnik
na tabletki  
do zmywarki  
wym. 19×11×17 cm
1 kpl. 

10.-
Odkurzacz 
ręczny 2w1 
600 W 
1 kpl. 

Robot
sprzątający 3 W
1 kpl. 

zasilanie: 
220–240 V, 
50/60 Hz

Pojemnik 
na kurz.

Tabletka Somat
do zmywarki
w zestawie.

3 wymienne końcówki:  
nasadka szczotkowa,  
ssawka szczelinowa,  
szczotka podłogowa.

gniazdo
USB 

czas pracy
80 min

80
min

czas ładowania
3 godziny 

możliwość
ładowania

Idealny do podłóg 
oraz dywanów.

Może służyć jako deska
do krojenia, miska kuchenna 
lub kosz na pranie. 

Funkcjonalny 
dom

 > odtwarzacz  
karty TF

funkcja zestawu 
głośnomówiącego

Słuchaj ulubionej 
muzyki z telefonu 
gdziekolwiek jesteś.  

Poduszka FARGRIK 
produkt medyczny
wym. 50×60 cm, 1 szt.

wym. 70×80 cm 32.-

22.-

produkt 
medyczny

Kołdra FARGRIK 
produkt medyczny
wym. 155×200 cm, 1 szt.

wym. 220×200 cm 59.-49.-

Bluetooth 5.0
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OFERTA OD 11 MARCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

czas pracy 
do 4 godzin

Walizka
rozm. S wym. 34×17×47 cm
1 szt.

49.-
rozm. M wym. 39×19×57 cm 69.-
rozm. L wym. 44×23×67 cm  89.-

Poduszka 
podróżna
wym. 47×30 cm
1 szt.14.-

Kolorowanka
z naklejkami
(różne rodzaje)
1 kpl.

5.-

Organizer podróżny
na kosmetyki i pędzle
do makijażu
wym. 26×19×8 cm, 1 szt.

16.-

Termos 
podróżny
poj. 450 ml
1 szt.

Termos
poj. 1 l
1 szt.

 > udźwig do 40 kg
 > dokładność do 100 g

w zestawie

 
1×CR2032

Cyfrowa waga 
bagażowa
1 kpl.

19.-

Termos posiada
blokadę 
zabezpieczającą
przed rozlaniem 
napoju.

Każda walizka
posiada dwa kółka.

utrzymuje
ciepło

do 6 godzin

pasy 
wewnętrzne

kółka ułatwiające 
przemieszczanie

wysuwana 
rączka

Mata na fotel 
samochodowy
1 szt.

39.-
KAŻDY 

PRODUKT

26.-
KAŻDY 

PRODUKT

Dywaniki 
samochodowe 
wym. przednich 
71×44,5 cm
tylni 43,5×45,5 cm
1 kpl.

39.-

Zestaw pokrowców 
samochodowych
(2 kolory)
9 elem. 1 kpl.

59.-
drugi kolor

Haczyki montażowe
w zestawie. 

6



Tester naładowania 
akumulatora 12 V
1 szt.

17.-
Samochodowy 
odświeżacz
(różne rodzaje)
1 kpl.6.-

Odkurzacz 
samochodowy 
60 W
wym. 33×11,5×9 cm
1 szt.

37.-

Narzędzie ratunkowe
do samochodu 5w1
1 szt.

17.-

Cyfrowy 
manometr  
do opon 
1 szt.

22.-

Ładowarka
samochodowa 3w1
1 kpl.

22.-

OFERTA OD 11 MARCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Zestaw do naprawy
opon
8 elem. 1 kpl. 12.-

W zestawie
dodatkowy
zapas.

Lampa
robocza 
LED 3,7 W
1 kpl.

49.-

czas pracy 
do 4 godzin

3 wymienne
końcówki.

Pasuje do złącz: Apple 
Lightning, Micro USB
oraz Typ C. 

doskonała  
siła ssania

wtyczka 12 V
do gniazda 
zapalniczki

latarka
LED

awaryjne światła 
sygnalizacyjne

wybijak
do szyb

nóż
do przecinania 
pasów

magnes 
w podstawie

Kompresor 
samochodowy 
z latarką
1 kpl.

49.-
zasilanie z gniazda 

zapalniczki 12 V

Poduszka 
podróżna
wym. 47×30 cm
1 szt.

Mata na fotel 
samochodowy
1 szt.
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czujnik ruchuakcelerometr

Oferta handlowa na tydzień 10/21. Ważna od 08.03 do 13.03 i od 11.03 do 13.03.2021 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 11.03.2021 r. Zapraszamy do Netto!

OFERTA OD 11 MARCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Stojak do kół 
z pokrowcem
1 kpl.

59.-

Klucz udarowy
do kół 450 W
1 kpl.

139.-

posiada kamerę
z przodu i z tyłu

W zestawie:
 > 4 klucze 
nasadowe

 > walizka

2600 
obr./min

230–240 V 

50 
Hz

Podpory pod 
samochód 2T
wym. 19,8×26,2×42,5 cm 
1 kpl.

59.-
2000 kg

maksymalne
obciążenie

Podnośnik 
hydrauliczny
wym. 45×20,5×13,5 cm
1 kpl.

89.-
 > zakres podnoszenia 
130 - 335 mm

Kamera 
samochodowa
Tracer FHD
1 kpl.

99.-



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

