
PEŁNA SMAKU

OFERTA OD 22 MARCA 
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

9.-
Złoty zajączek 
wym. 5,5×5,5×10 cm
 1 szt.

wym. 7×7×13 cm 12.-

12.-
Dekoracja
zajączek
wys. 18 cm
1 szt.

wys. 25 cm 19.-

19.-
Dekoracja 
zajączek
wys. 25,5 cm
1 szt.

16.-
Zajączek  
w skorupce 
(różne rodzaje)
wym. 10×9,5×15 cm
wym. 7,5×7,5×19 cm 
lub wym. 9,5×12,5 cm
1 szt. 

19.-
Doniczka 
z zajączkiem
(2 kolory)
wym. 12,5×10,5×6,5 cm
1 szt.  

19.-
Doniczka 
z zajączkiem 
(2 kolory)
wym. 12,5×10,5×6,5 cm
 1 szt.  

*doniczki są sprzedawane  
bez kwiatka

*doniczki są sprzedawane bez kwiatka



16.-
Ceramiczny zajączek flokowany 
(różne kolory)
wym. ø9,5×18 cm
1 szt.

wym. ø11,5×19,5 cm 19.-

Ceramiczny zajączek 
flokowany
(różne kolory)
wym. 11,5×19,5 cm
1 szt.

Ceramiczny zajączek  flokowany  
(różne kolory), wym. 7×8×19 cm, 1 szt.

Łańcuch 12 LED 
króliki 
dł. całkowita 140 cm
1 szt.

brak 
w zestawie2×AA

Pisanki 
na patyku
wym. 4×31 cm
9 szt. 1 kpl.15.-

Gałązka 16 LED
(różne rodzaje)
wys. 45 cm
1 szt.

brak 
w zestawie

3×AA

16.-
Bukiet 
dekoracyjny  
z tulipanów 
(różne kolory)
wys. 35 cm 
1 kpl.

Świeca 
żółte jajko
1 szt.

Serwetki wielkanocne 
3-warstwowe 
(różne rodzaje) 
wym. 33×33 cm
20 szt. 1 opak.

9
szt.

299 149

19.- 16.-

16.-

19.-

komplet
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Ceramiczny zajączek 
flokowany
(różne kolory)
wym. 11,5×19,5 cm
1 szt.

Łańcuch 12 LED 
króliki 
dł. całkowita 140 cm
1 szt.

Pisanki 
na patyku
wym. 4×31 cm
9 szt. 1 kpl.

Łańcuch  
12 LED jajka 
dł. całkowita 195 cm
1 szt.

19.-
Drzewko 18 LED
wys. 47,5 cm 
1 szt. 

Zajączek wielkanocny 
(różne kolory)
wym. 13,5×2×29 cm 
1 szt. 24.-

Zajączek  
z zawieszką 
(różne kolory)
wym. ø7×18,5 cm 
1 szt. 

Jajko porcelanowe 
(różne kolory)
wym. 9×11 cm 
1 szt. 10.-

brak 
w zestawie

2×AA

brokat

brak 
w zestawie2×AA

14.-

16.-

27
Poduszka 3D
(2 wzory)
wym. 40×40 cm
1 szt.

.-

wym. 29×29×22 cm
wym. 28×28×22 cm 

Krzesełko drewniane 
(2 rodzaje)
1 szt. 49.-
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16.-
Dekoracja drewniana 
(2 rodzaje)
wym. 12,5×3,5×15 cm
1 szt.

16.-
Dekoracja 
jajko 
wym. 10,5×14,5 cm
1 szt.

29.- Dekoracja
z półką
(2 kolory)
wym. 17×48 cm
1 szt.

32.-
Dekoracja na drewnianej 
podstawce
wym. 39×5×10,5 cm 
1 szt. 

Baranek 
wielkanocny 
wys. 12 cm

1 szt. 

Firanka okienna
wym. 250×150 cm
1 szt.

49.-

INSPIRACJE

10.-

zdobieniesposób zaczepienia 
na karnisz lub żabki

4



6.-
Bańki mydlane 
6 szt. 1 kpl. 

12.-
Pistolet  
do baniek 
mydlanych
1 kpl.

25.-
Pompka do balonów
+ 250 balonów
1 kpl.

19.-
Plecak 
z pistoletem 
na wodę 
(2 rodzaje) 
1 kpl. 

10.-
Pistolet na wodę
dł. 31,5 cm 
1 szt.

17
Pistolet  
na wodę
dł. 46 cm 
1 szt.

19.-
Pistolet 
na wodę
dł. 47 cm 
1 szt.

39.-
Samochód wywrotowy 
zdalnie sterowany 
(2 rodzaje)
1 kpl. 

19.-
Zestaw 
do robienia 
baniek 
1 kpl.

19.-

ZABAWA

 > w zestawie pistolet  
i pojemnik z płynem  
do baniek

250 
szt.

 > jazda do przodu
 > obraca się na nodze 
 > walczy 
 > zdejmowane nogi 

Interaktywny 
robot
1 kpl.

.-

wywrotowy samochodzik 

5



Książeczki 
i kolorowanki 
dla dzieci
(różne rodzaje)
1 szt. Kolorowanki

składanki
wys. +/- 32 cm
(różne rodzaje)
1 szt.

19.-
Magiczna mata 
do malowania wodą 
wym. 70×50 cm
1 kpl.

miękki materiał 

849

45.-
Laleczka L.O.L.
1 kpl.

39.-
Gra bitewna 
Super Zings 
1 kpl.

39.-
Super Zings
1 kpl.

19.-
Gra Moji 
Pops 
1 kpl.

799od
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Gra Moji 
Pops 
1 kpl.

39.-
Mata muzyczna 
wym. 100×36 cm
1 szt.

13.-
Wesoły bączek 
ø12,5 cm 
wys. 13 cm
1 szt.

22.-
Telefonik edukacyjny 
1 szt. 

> mówi i śpiewa po polsku

29.- Labirynt 
drewniany
z koralikami
1 kpl.

10.-
Puzzle 
drewniane
(różne rodzaje) 
1 kpl. 

35.-

> po dotknięciu odtwarza melodię 
> rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie
> rozwija zmysł słuchu i rozpoznawania dźwięku 

brak 
w zestawie3×AA

Wesołe piosenki, edukacyjne 
wierszyki, zabawne dźwięki.

 interaktywne 
przyciski 

efekty
świetlne

efekty
dźwiękowe

3+ efekty
dźwiękowe 

39.-
Zabawne 
zwierzątka 
naśladujące 
mowę
(2 rodzaje) 
1 szt. 

39.-
Zwierzaczek
muzyczny 
(2 rodzaje)
1 szt. 

efekty
świetlne

efekty
dźwiękowe 

12.- Słodka laleczka 
niespodzianka 
(2 kolory)
1 szt.

3+

Lalka Natalia 
Rodzice 
z dzidziusiem 
1 kpl. 
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44.-
Garnek z pokrywką
poj. 2,1 l, ø20 cm
1 kpl.

ceramiczna indukcyjna elektryczna gazowa

39.- Patelnia głęboka 
typu wok 
ø26 cm 
1 szt.

49.-
Patelnia z pokrywką 
ø26 cm 
1 kpl. 
 

26.-
Patelnia 
ø20 cm
1 szt. 

ø24 cm  34.-
ø28 cm  39.-

poj. 2,9 l, ø22 cm 49.-
poj. 3,9 l, ø24 cm  59.-

Domowa 
nastrzykiwarka
1 kpl.

Nici wędliniarskie 
bawełniane białe
100 g
1 szt.

Woreczki
do szynkowaru
poj. 1,5 kg
wym. 18×32 cm
1 kpl.

Szynkowar
1 kpl.

69.-
 > w zestawie 2 igły

 > przeznaczony do wyrobu  
wędlin, golonek  
i mielonek domowym  
sposobem

mieści 
1,5 kg mięsa

1,5 kg

łatwy
w użyciu

stal 
nierdzewna

20 
szt.

19.-

10.-

Termometr 
do mięsa
1 szt.14.- 129.- Nadziewarka do kiełbasy 

poj. 3 l 
1 kpl. 

 > drewniana rączka 
 > w zestawie lejki  
do nadziewania  
ø15, ø19, ø22, ø25 cm 

10.-
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Moździerz 
do przypraw 
wym. 10,5×10×9,5 cm 
1 kpl. 

Mikser ręczny 
300 W
1 kpl.

Toster  
700 W
1 szt.   

49.-

Czajnik  
bezprzewodowy  
2200 W
poj. 1,8 l
1 szt. 

Opiekacz 
do kanapek 
750 W
1 kpl.

Zestaw 3 desek
do krojenia
3 szt. 1 kpl.

16.-

wym. 38×29 cm

wym. 30×22 cm

wym. 20×15 cm

24.-
Deska do krojenia
1 szt.

 > w zestawie mieszadła 
hakowe i trzepakowe 

 > przycisk zwalniający 
końcówki 

5 prędkości 
pracy + TURBO

230 V

kratka do podgrzewania 
pieczywa i taca na okruchy 

podstawa 
obrotowa

360°

220-240 V

uchylne wieczko 
z zatrzaskiem 

220-240 Vstała 
temperatura 

pieczenia 

kontrolka
grzania 

bambus 

bambus 

 > odpowiedni  
do panini, kanapek,  
ryb oraz mięs

 > dopasowany 
 do grubych  
kawałków 

Grill 
multifunkcyjny  
750 W
1 szt.

lampka
kontrolna

płyty grzejne  
z powłoką  

antyadhezyjną 

uchwyt z powłoki 
termoizolacyjnej 

moc 
750 W

59.-
Czajnik 
1 szt.

pojemność 
3 l

KAŻDY PRODUKT ZA

29.-

wym. 49,5×35,5×1,5 cm

wym. 38×29×3 cm

od
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Naczynia żaroodporne 
(różne rodzaje)
1 szt.od

79.- 3-poziomowy garnek 
do gotowania na parze 
z pokrywką 
ø24 cm
1 kpl.

od7
Noże
(różne rodzaje)
wym. 19×2×2 cm 
wym. 24×2×2 cm
wym. 33×3×3 cm 
wym. 33×4×2,5 cm
1 szt.

59.-
Maszynka 
do makaronu
wym. 14,7×20,5×13 cm
1 szt. 

16.-
Ociekacz  
na sztućce 
wym. 11×12,7×20,5 cm
1 szt.

19.- Dozownik na płyn 
do mycia naczyń 
wym. 21,5×12×13,5 cm
1 szt. 

 > regulowany wałek 
 > do przygotowania makaronu,  
np. spaghetti lub lasagne 24.- Praska  

do ziemniaków  
i sera 
wym. 9,5×26,5×10 cm 
1 szt. 

.-

Garnek z pokrywką 
poj. 13 l
ø30 cm
1 kpl. 69.-

ceramiczna indukcyjna elektryczna gazowa

od7
Pojemnik plastikowy 
(różne rodzaje)
1 kpl.

.-

13 l

29.-
Multifunkcyjny
durszlak
1 kpl.

9.-

W zestawie
do durszlaka:
 > 1×korpus
 > 7×ostrza
 > 1×obieraczka 
 > 1×osłona rąk
 > 1×pojemnik

pojemność 
0,5 l /2 l / 3,5 l

ceramiczna indukcyjna elektryczna gazowa
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OFERTA OD 25 MARCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

89.-
Doniczka 
dekoracyjna 
z solarem  
1 kpl.

79.-
Poidełko 
dla ptaków 
z latarnią 
solarną 
wym. ø50×105 cm
1 kpl.

85.-
Kwietnik 
3-poziomowy 
wym. 50×37×92 cm 
wym. po złożeniu: 
50×6,5×99 cm 
1 szt.  

Maszynka 
do makaronu
wym. 14,7×20,5×13 cm
1 szt. 

zasilanie  
lampki  

solarnej: 
2×bateria 

akumulatorowa 
1,2V 400mAh  
(w komplecie) 

wym. 43×42×122 cm 
wym. kosza:  
ø17×10,5 cm 
wym. doniczki:  
ø30×9 cm

LED 3 szt. 
o białej, 
ciepłej 
barwie 

brak 
w komplecie

3×AAA

 W OGRODZIE

55.-
Donica drewniana 
3-elementowa 
wym. po rozłożeniu: 
42,5×10×52,5 cm 
wym. doniczki: 
34,5×8,5×9,5 cm 
1 szt. 
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Oferta handlowa na tydzień 12/21. Ważna od 22.03 do 28.03 i od 25.03 do 28.03.2021 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 25.03.2021 r. Zapraszamy do Netto!

OFERTA OD 25 MARCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

49.-
Dekoracja 
solarna 
z flamingiem 
wym.
15×13,3×40,5 cm
1 kpl.

39.-
Dekoracja ogrodowa
pies z latarnią solarną
(2 kolory) 
wym. 24×16×26 cm
1 szt.

Łańcuch solarny 
10 żarówek LED 
dł. 300 cm
1 kpl.

29.-

LED 1 szt. 
zimne, białe 

światło 

technologia 
solarna, 

ładowanie 
w dzień 

i automatyczne 
zapalanie 

się po zmierzchu

LED 12000 MCD
białe światło

LED 10 szt.
ciepłe,

białe światło 

Nowóz 
Biopon
(różne rodzaje)
1 kg 
1 opak.

10.-

Kula solarowa 
(różne rodzaje)
1 kpl.

LED 4 szt. 

Z
M

IE

NIA KOLOR

699
Róża
(różne rodzaje)
1 opak.

Owoce
(różne rodzaje)
1 opak.

49.- Łańcuch solarny 
20 żarówek LED 
dł. 580 cm

LED 60 szt.
3 szt.

w każdej
 żarówce

Nowóz 
Biopon
do iglaków
3 kg
1 opak.
6,00/1 kg

699

899 1799

1299 Drzewko 
owocowe 
(różne rodzaje) 
1 szt.

Lampa 
solarna 
wym. ø 11×10 cm 
1 kpl.

8 żarówek 
LED, białe 

światło 

12.-

1499

15.- 20.- 30.-
wym. 
10×10×33 cm
1 kpl.

wym. 
15×15×52 cm
1 kpl.

wym. 
20×20×58 cm
1 kpl.

wym. 
25×25×73 cm
1 kpl.



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

