ROWEROWE
PRZYGODY

22.-

Torba rowerowa

25.-

Blokada rowerowa
ze światłem
(2 kolory)
wym. 12×100 cm
1 szt.

> instrukcja ustawiania
szyfru na opakowaniu

LED

światło LED

wym. 12,5×23 cm
1 szt.

kieszeń
z okienkiem
na telefon

17.-

Nakładka żelowa
na siodło
rowerowe
(różne rodzaje)
wym. 27×24 cm
lub wym. 27×17 cm
1 szt.

29.-

Siodło rowerowe
wym. 25,2x21,5 cm
1 szt.

> pasuje do rowerów
o średnicy rury 22,2 mm
> tradycyjny montaż
na śrubę

17.-

Torba rowerowa
z miejscem na bidon
wym. 20×18×5 cm
1 szt.

35.-

Torba rowerowa

wym. całkowite: 26×18×18 cm
wym. dużej komory: 18×18×9 cm
wym. małej komory: 12×8×3 cm
1 szt.
> montowana na bagażniku
> odblaski na bocznych kieszeniach

17.Torba rowerowa
pod siedzenie
wym. 12×17×10 cm
1 szt.

> odblask między kieszeniami
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ZŁAP
FORMĘ

22.-

Wodoodporny uchwyt
na telefon

> suwak
z uszczelnieniem
> do zamontowania
na kierownicę
> obrotowa głowica
360°

wym. etui: 16×10×3 cm
wym. wewnętrzne etui: 15,5×8,6×2 cm
przekątna: 5,3 cala
1 kpl.

12.-

15.-

Skuwacz
rowerowy

Lampa rowerowa

1 szt.

(2 kolory)
1 szt.

drugi kolor

12.-

17.-

Pokrowiec
na rower

Zestaw lampek
rowerowych

wym. 200×110 cm
1 szt.

1 kpl.

> wbudowane 5 sztuk LED
Zestaw zawiera:
> lampkę białą przednią
> lampkę czerwoną tylną
> obejmę montażową

19.-

3 tryby
świecenia

Zestaw zawiera:
> śrubokręt płaski
> śrubokręt krzyżakowy
> 6 kluczy sześciokątnych
> 1 nasadka
> 5 kluczy płaskich
> 3 klucze do szprych
> 2 łyżki do opon
z mocnego tworzywa
sztucznego
> 2 zapasowe powłoki
na zawory Dunlop
> 9 wulkanizowanych łatek
rowerowych
> 1 przyrząd
do szorstkowania
> 1 tubka roztworu
wulkanizującego
> praktyczna torba
z paskiem

Zestaw kluczy
rowerowych
1 kpl.

9.-

Zestaw lampek
rowerowych
1 kpl.

> oświetlenie rowerowe
2 LED

10.-

Pompka rowerowa
1 kpl.

15.-

Dzwonek
rowerowy
(2 kolory)
1 szt.

drugi kolor

12.-

Filtr
węglowy

(różne kolory)
1 szt.

2

19.-

Butelka z filtrem
węglowym
(różne kolory)
poj. 0,5 l
1 szt.

10.-

NA WIOSNĘ

Opaska
wielofunkcyjna

19.LEGINSY ZA

(2 kolory)
1 szt.

> Leginsy
damskie CAPRI
(2 rodzaje)
rozm. S-XXL
1 szt.

> Leginsy damskie
rozm. S-XXL
1 szt.

drugi kolor

15.-

5-pak stopek męskich
i damskich
(2 kolory)
rozm. uniwersalny
5 par 1 kpl.

przykładowe
sposoby noszenia
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PAR

ze ściągaczem

19.-

Bokserki Kappa
rozm. M-XXL
1 szt.

17.-

32.-

Wkładki żelowe
do butów
rozm. 35,5-40,5,
38-46
1 para

Spodenki do spania
2-pak Loved

35.-

> wygodny i swobodny krój
> elastyczna talia
ze ściągaczem

rozm. S-XL
2 szt. 1 kpl.

Trampki damskie
(różne kolory)
rozm. 38-41
1 para

inne kolory
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39.-

ZŁAP FORMĘ

35.-

NA WIOSNĘ

Inteligentna bransoletka
Tracer T-Band Libra S5 v2

Drążek rozporowy
dł. 64-100 cm
1 szt.

1 szt.

> współpraca z systemem
Android i iOS
dł. 64-100 cm

rozdzielczość
160×80 dpi

pulsometr

25.-

Hantla kettlebell

4 kg

1 szt.

35.-

ekran LCD 0,69

ciśnieniomierz

wodoodporna
IP54

krokomierz

Hula hop
z masażem

17.-

Skakanka z licznikiem
mechanicznym
dł. max 3 m
1 szt.

16.-

ø98 cm
1 szt.

Rękawice żelowe
uniwersalne
rozm. XL
1 para

19.-

Wałek do ćwiczeń
1 szt.

129.-

> wzmacnia mięśnie,
spala tkankę
tłuszczową
oraz poprawia
sylwetkę

39.-

Głośnik bezprzewodowy
BT Tracer 20 W
1 szt.

radio FM

tryb karaoke

Mata piankowa
wym. 121×121 cm
4 elem. 1 kpl.

4
szt.

60 cm

LED

> mata do ćwiczeń wykonana
z pianki E.V.A
> idealna na każdą podłogę
> nadaje się do siłowni
> odporna na odkształcenia
> w zestawie obrzeża

4

podświetlenie
multikolor LED

technologia
bezprzewodowa

10 h

10 m

do 10 godzin
pracy na baterii

zasięg
do 10 m

90Hz
-20kHz

5V

pasmo
przenoszenia
90Hz-20kHz

bateria ładowania
z portu USB
napięciem 5 V

60 cm
port USB

99.-

49.-

Moskitiera drzwiowa
z aluminiową ramą
wym. 210×100 cm
1 szt.

Moskitiera okienna
z aluminiową ramą
wym. 100×120 cm
1 szt.

możliwość
indywidualnego
skrócenia ramy
i materiału

wym. 130×150 cm

moskitiera
w praktycznej
regulowanej ramie

zapięcie
na magnes

nowoczesna
tkanina z włókna
szklanego

głębokość
do zabudowy:
19 mm

z najwyższej
jakości materiału

10 mm

19 mm
z najwyższej
skuteczna
jakości materiału ochrona przed
insektami

59.-

skuteczna
nowoczesna
głębokość
ochrona przed tkanina z włókna do zabudowy:
insektami
szklanego
10 mm

łatwy
montaż

MOSKITIERY
SPOSÓB NA WALKĘ
Z NATRĘTNYMI OWADAMI.

10.-

Moskitiera
chroniąca
przed pyłkami
wym. 130×150 cm
1 szt.

> zestaw zawiera
2 wymienne
wkłady chroniące
przed pyłkami
> z taśmą na rzep
o dł. 5,6 m

24.-

Moskitiera drzwiowa
z zamkiem
magnetycznym
(różne wzory)
wym. 230×50 cm
lub wym. 215×50 cm
1 szt.

> łatwy montaż, instalacja
nie wymaga narzędzi

zamykana
za pomocą
18 magnesów

10.-

Moskitiera
do okien
połaciowych

wym. 130×150 cm
1 szt.
> zamek umożliwia
łatwe zamykanie
i otwieranie okna
> z taśmą na rzep
i zamkiem

8.-

Moskitiera
okienna

(2 kolory)
wym. 130×150 cm
1 szt.
> z taśmą na rzep

16.-

Elektryczna
łapka
na muchy
1 szt.

> nie pozostawia
plam
i pozostałości
po insektach
na ścianach

2×AA

brak
w zestawie

dostępne kolory

24.-

Moskitiera lamelowa
do drzwi balkonowych
(2 kolory)
wym. 230×100 cm
1 szt.

dostępne kolory
> montaż wewnątrz
lub na zewnątrz
> wygodne
przechodzenie
> łatwy i szybki montaż

regulowana skuteczna
długość ochrona przed
i szerokość insektami
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22.-

12.-

Dywanik
łazienkowy

Poduszka

(różne wzory)
ø40 cm
1 szt.

(różne kolory)
wym. 40×60
1 szt.

inne kolory

17.-

10.-

9.-

Ozdoba
ogrodowa
Kruk

Ozdoba
ogrodowa
Kruk

Ogrodowa
siatka
ochronna

wym. 80×44×12 cm
1 szt.

wym. 31×13×23 cm
1 szt.

wym. 2×10 m
lub wym. 4×5 m
1 szt.

DLA DOMU I WARSZTATU

69.-

69.-

wym. złożonego
43×17×63 cm

Taboret składany

Drabina
domowa
aluminiowa

1 szt.

max
125 kg

95.-

Regał
warsztatowy
1 szt.

1 szt.

max
150 kg

180 cm

solidna
konstrukcja

79.-

Tablica
warsztatowa
ze skrzynkami

3×uchwyty
na narzędzia

max na każdą
175 kg półkę

2×tablica
ścienna

1 kpl.

16×małe
skrzynki

8×średnie
skrzynki

4×duże
skrzynki

40
cm

16.-

Skrzynka narzędziowa
Herobox 16"
wym. 39×23×22 cm
1 szt.

6

> duża wytrzymałość
> skrzynki w różnych
kolorach i rozmiarach 10×haczyki

90 cm
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33.-

Zestaw 4 reflektorów solarnych
wym. 28×13,5 cm
4 szt. 1 kpl.

Pochodnia
solarna
z efektem
płomienia

wym. 12×79 cm
1 szt.
> LED: 53 szt.

4
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> LED: 3 szt.,
białe światło
> technologia solarna

39.Dekoracja
LED zając

wym. 27×13,5×40 cm
1 szt.

wys. 79 cm

48.-

1×AA

w zestawie

SZT.

22.-

Dekoracja
solarna

(różne rodzaje)
1 szt.

1×AA

1×AA

w zestawie

w zestawie

wym. 10×10×23,5 cm

wym. 14×14×24 cm

wym. 12,5×12,5×25,3 cm

W OGRODZIE

25.-

Ogrodowa
lampa solarna
wym. 17×17×52 cm
1 szt.
> LED: 1 szt.,
ciepłe,
białe światło

(różne rodzaje)
wym.
16,3×7×87 cm
1 szt.

wym.
11,8×11,8×42,7 cm
1 kpl.

12.-

Dekoracja
solarna

(2 kolory)
wym.
12,5×6,5×45,5 cm
1 szt.

> LED: 12 szt.,
ciepłe, białe światło

1×AA

w zestawie

w zestawie

Dekoracja solarna

Pik solarny

Lampa
solarna
z efektem
płomienia

1×AA

25.-

15.-

15.-

12.-

Lampa
solarna

wym. ø11×10 cm
1 kpl.

wym. 52×52×104 cm
1 kpl.
> LED: 90 szt.,
ciepłe, białe
światło

1×AA

w zestawie

> LED: 8 szt.,
białe światło
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39.-

Zestaw zawiera:

89.-

Zestaw zawiera:

Zestaw
do nawadniania

Zestaw
do nawadniania

dł. całkowita do 20 m
56 elem. 1 kpl.

dł. całkowita do 100 m
1 kpl.

9.-

Zestaw zawiera:
> wąż elastyczny 1/2"
15 m
> wąż elastyczny 1/4"
100 m
> akcesoria 146 szt.

Przykładowa
propozycja
montażu:

Przykładowa
propozycja
montażu:

139.-

Kule
nawadniające
ø7,5 cm
dł. 26 cm
2 szt. 1 kpl.

Zadbaj o swój komfort
i odpoczynek. Rozkładane
krzesło to idealne
rozwiązanie dla miłośników
relaksu w ogrodzie.
Usiądź wygodnie, wybierz
odpowiednią pozycję
i korzystaj z kąpieli
słonecznych.

Krzesło rozkładane
7-pozycyjne

0,5 l

wym. 160×65×110 cm
1 szt.

poj. jednej
kuli

15.-

poduszka
w zestawie

Sekator
kowadełkowy

max

1 szt.

22.-

możliwość
rozłożenia
i złożenia

120 kg

Pistolet zraszający
(2 rodzaje)
1 szt.

10
10 funkcji

> dźwignia
umożliwiająca
stałe spryskiwanie
> pasuje
do wszystkich
standardowych
systemów
natryskowych

płynna regulacja
strumienia wody

lekkie
aluminium

regulacja
dozowania

19.-

24.-

Czasomierz
do węża
ogrodowego
1 szt.

sterownik
z regulacją
czasu
nawadniania
w zakresie
od 5 do 120 min

> do kranu 3/4"
> nie wymaga zastosowania
baterii

12.-

Zraszacz
ogrodowy
8-funkcyjny
1 szt.

Rozdzielacz
do węża
ogrodowego

19.-

Wielofunkcyjny
pistolet zraszający
1 kpl.

1 szt.

> pasuje bezpośrednio
do kranu 1/2" i 3/4"

10.-

Zestaw złączek
do węża
ogrodowego
4 szt. 1 kpl.

Oferta handlowa na tydzień 18/21. Ważna od 4.05 do 8.05.2021 r. oraz od 4.05 do 6.05.2021 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 6.05.2021 r. Zapraszamy do Netto!
*Uprzejmie informujemy, że oferta w sklepie przy ul. Śląskiej 26/u1 w Szczecinie różni się od oferty prezentowanej
w gazetce reklamowej. O dostępność produktów prosimy pytać sprzedawców.

4

KOMPLET

SZT.

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

