
PRZYGOTOWANIA

Świąteczne

dwustronny wskaźnik 
poziomu wody 

antypoślizgowe nóżki

taca zasypowa

popychacz

automatyczne 
wyłączanie  
po zagotowaniu 
wody

obrotowa 
podstawa

pokrywa  
z zatrzaskiem

Czajnik 2200 W 
Zelmer
poj. 1,7 l, 1 kpl.

Blender 
ręczny  
800 W 
Zelmer
1 kpl.

79.-
KAŻDY 

PRODUKT

2 ustawienia
prędkości

2 noże

Maszynka  
do mielenia 1300 W  
Zelmer
1 kpl.

219.-

dwustronny
nóż

wydajność
mielenia

1,5
kg/min

 > sprzęgło zapobiegające 
uszkodzeniu silnika 

pojemność
1,7 l

moc 
1850-2200 W

moc 
1300 W

funkcja 
TURBO

sito 7 mm

sito 3 mm

dwustronny nóż

W zestawie:

OFERTA OD 29 MARCA 
DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

MOC
800 W



Szklanka  
z podwójnymi  
ściankami  
poj. 260 ml
1 szt.

12.-

Naczynie 
ceramiczne
z podgrzewaczem 
1 kpl.49.-

Naczynie ceramiczne
z podgrzewaczem 
1 kpl.59.-

Komplet 
szklanek
poj. 420 ml
1 kpl.

24.-

poj. 360 ml 14.-

Ceramiczne naczynie umożliwia zapiekanie  
dań w wysokiej temperaturze w piekarniku  
oraz w mikrofalówce. 

6 SZT.
KOMPLET

stabilny stojak 
wykonany  

ze stali 
chromowanej 

Wałek do ciasta 
bambusowy
dł. 44 cm
1 szt.

19.-

Stolnica 
silikonowa
wym. 40×50 cm
1 szt.

19.-

Przesiewacz 
do mąki
1 szt.

12.-

Dekorator 
do ciasteczek 
z wymiennymi 
końcówkami
1 kpl.

10.-

9 wymiennych 
końcówek

pojemność
2,3 l

pojemność
1,4 l
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Podkładka  
bambusowa 
wym. 17,5×18×1,1 cm 
1 szt.

5.-

Krajalnica  
do jajek 
wym. 26×8 cm
1 szt.

12.-

Suszarka do naczyń 
wym. 43×32×12 cm
1 kpl.49.-

Wkład 
Aquaphor 
B100-25 
Maxfor
3 szt. 1 kpl.

29.-

Dzbanek filtrujący 
Compact + wkład 
Aquaphor B100-25 
Maxfor
(2 kolory)
poj. 2,4 l
1 kpl.

26.-

Elektryczna 
ostrzałka  
do noży 20 W
1 szt.

39.-
 > dwustopniowy system 
ostrzenia

 > prowadnice ostrzy 

wym. 27,5×26,5×4 cm 

 wym. 28×11,8×6 cm 

ø23×10 cm 

ø29,5×6 cm 

Silikonowa  
forma  
do ciasta 
(różne rodzaje)
1 szt.

16.-

Młynek 
elektryczny
1 szt.

25.-

pojemność
70 ml

światło LED 
w podstawie
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Blender  
kielichowy  
300 W
1 szt.69.-Mikser z misą 

150 W 
1 kpl.69.-

dodatkowe 
końcówki

2 prędkości

7 ustawień 
prędkości

pojemność
dzbanka 

1,5 l

pojemność
misy 2 l

misa ze stali 
nierdzewnej

Kubek
dla dziecka
(różne wzory), 1 szt.

Sztućce
dla dziecka
(2 wzory)
 2 elem. 1 kpl.

akcesoria
wykonane
z melaminy

Talerzyk
3-komorowy
dla dziecka
1 szt.

8.-

Mata do odsączania naczyń 
wym. 40×50 cm
1 szt.

10.-Komplet ręczników 
kuchennych 
wym. 40×60 cm
1 kpl.

10.- Komplet  
ściereczek 
z mikrofibry 
wym. 30×30 cm
1 kpl.

12.-

2 SZT.
KOMPLET 5 SZT.

KOMPLET

6.-6.-

ARANŻ

Patera 
obrotowa
ø30 cm
1 szt.

24.-

W zestawie haki  
do ciasta i ubijaczki.

praktyczna 
podstawa

funkcja 
miksowania 
impulsami

Forma do pieczenia 
muffinek 
wym. 36×26,5 cm, 1 szt.16.-

3-poziomowa 
patera na ciasto 
wys. 34 cm
1 kpl.

36.-

Pojemnik na ciasto 
wym. 35×25×6,7 cm
1 kpl.

Pojemnik  
na ciasto keks
wym. 36×16×14 cm
1 kpl.

16.-
16.-

Pojemnik GEMA
(2 rodzaje)
1 szt.

3.-
poj. 300 ml

poj. 400 ml

ø15 cm 

ø19 cm 

ø22,9 cm 
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Szatkownica 
do warzyw 150 W
1 kpl.99.-

Piekarnik 1400 W
1 szt.

139.-

jajowar  
na 7 jaj

7 

timer
60 min

Funkcje:
 > drobne lub grube szatkowanie 
 > cięcie w kostkę
 > cięcie na cienkie lub grube plastry

Waga kuchenna
1 szt.

33.-

max 
do 5 kg

5 kg

funkcja
tarowania

automatyczny
wyłącznik

Jajowar 380 W
1 szt.

39.-

Dzbanek 
do miksowania
z pokrywką
poj. 3,3 l, 1 kpl.

17.- Miska
(różne kolory) 
poj. 3 l
1 szt.

4.-
Dzbanek  
z miarką
poj. 1 l
1 szt.

10.-

Piekarnik elektryczny 
pozwala na przygotowanie 
mięs pieczonych, ciast, 
zapiekanek oraz innych 
potraw wymagających 
wysokiej temperatury.

16 l

pojemność regulacja 
temperatury 

100-230°C
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Owalna mata  
podłogowa kolorowa
(2 wzory)
wym. ok. 50×75 cm
1 szt.

27.-

Serwetka 
lub nakładka
do koszyczka
1 szt.

7.-

Obrus z gipiurą 
wym. 130×180 cm
1 szt.

69.- Obrus świąteczny
(różne wzory)
wym. 130×155 cm
1 szt.

29.-

Serwetka świąteczna
(różne rodzaje)
1 szt.od7.- Świeca 

słupek
ø7 cm  
wys. 11 cm
1 szt.

999

Firanka okienna
wym. 150×400 cm 
1 szt.

49.-

drugi 
wzór

ozdobna gipiura

ozdobna gipiura

ręcznie  
malowane

inne wzory

wym. 220×155 cm 39.-

ø7, wys. 16 cm 1299

ø30 cm

wym. 30×45 cm

DLA TWOJEGO domu

6



OFERTA OD 1 KWIETNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Owalna mata  
podłogowa kolorowa
(2 wzory)
wym. ok. 50×75 cm
1 szt.

Nakładka na schody
wym. ok. 64×25 cm
1 kpl.

32.-

Dywan Shaggy
Santorini
(różne kolory)
wym. 60×100 cm
1 szt.

39.-

Elastyczny
pokrowiec  
na krzesło 
wym. 48×39×28,7 cm
1 szt.

19.-

Wycieraczka 
z nadrukiem
wym. 45×75 cm
1 szt.

24.-

Lampa
na biurko  
COB
wym. 13×10,5×42 cm  
1 szt.

Lampa 18 LED  
regulowana 
dotykiem 
(2 kolory)
wym. 12×12×35,5 cm
1 kpl.

długość 
przewodu USB

ok. 80 cm

brak
w zestawie

3×AA

brak
w zestawie

3×AA

elastyczne  
ramię 

przewód
USB

w zestawie

Poduszka
(2 kolory)
wym. 40×40 cm 
1 szt.27.-

3 SZT.
KOMPLET

natlenienie  
krwi

puls

ekran LCD

LCD

pomiar
w 7 sekund

odległość 
pomiaru: 5-15 cm

zapisanych danych 
temperatury

30

3 kolory 
podświetlenia

wynik widoczny  
po 1 sekundzie

1
sek.

ekran LCD

LCD

Pulsoksymetr
1 szt.

59.-Termometr 
bezdotykowy
1 szt.59.-

drugi kolor

W TROSCE O zdrowie

DLA TWOJEGO domu

zdobienie

19.-
KAŻDY 

PRODUKT

1 m
AŻ

DŁUGOŚCI
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OFERTA OD 1 KWIETNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

WEEKEND OD CZWARTKU

Oferta handlowa na tydzień 13/21. Ważna od 29.03 do 03.04.2021 r. oraz od 01.04 do 03.04.2021 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 01.04.2021 r. Zapraszamy do Netto!

Antyalergiczna  
poduszka Paradise  
wym. 40×40 cm, 1 szt. 

wym. 50×60 cm  24.-
wym. 70×80 cm  29.-

Antyalergiczna 
kołdra Paradise
wym. 160×200 cm
1 szt.

69.-

10.-

Pościel z kory  
(różne wzory)
wym. poszewki na kołdrę  
160×200 cm
wym. poszewki na poduszkę  
2 × 70×80 cm
3 elem. 1 kpl.

59.- inne wzory

Stolik nocny 
wym. 40×30×59 cm 
1 szt.

79.-

antyalergiczna prać w 40°C mikrofibra tłoczona

inne wzory

Prześcieradło  
z gumką Jersey 
(różne kolory)
wym. 140×200 cm
1 szt.

29.-
wym. 160×200 cm 32.-
wym. 200×200 cm 39.-

%-50do

Oferta obowiązuje od 1.04.2021 r. do wyczerpania zapasów.
*Ze względu na charakter wyprzedaży, uprzejmie informujemy, iż dostępność niektórych produktów, 
wzorów i kolorów może być ograniczona. Nie wszystkie produkty znajdą Państwo w każdym sklepie Netto.

OZDÓB WIELKANOCNYCH



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

