
OFERTA OD 10 MAJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

RELAKSU

CZAS

Krzesło 
hamak
wym. 130×100 cm
1 kpl.

129.-

Parasol balkonowy
(2 rodzaje)
okrągły wym. ø200×225 cm, 1 szt.

79.-

max 
100 kg

w zestawie  
2 poduszki

prostokątny 
wym. 200×125×235 cm



Hamak
wym. 200×70 cm
1 szt.

69.-

Osłona 
przeciwsłoneczna 
wym. 3×3×3 m
1 szt.

59.-

wym. 4×3 m 89.-Regał 
drewniany 
3-poziomowy
wym. 
41×39×106 cm
1 szt.

79.-

Sztuczna trawa
wym. 100×300 cm
1 szt.99.-

Osłona na balkon
(2 kolory)
wym. 90×500 cm
1 kpl.

59.-

drugi kolor > realistyczna, gęsta sztuczna trawa
 > w czterech odcieniach zieleni
 > odporna na czynniki atmosferyczne
 > pod spodem gumowy podkład  

z otworem odpływowym

max 
100 kg

 > w zestawie sznurek  
do zamontowania 
osłony
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Lampion 
solarny
(2 rodzaje)
1 szt.

27.-
Kamienie 
fluorescencyjne
1 kpl.

10.-

Żarówka 
solarna
(różne kolory)
wym.  
11×11×21,5 cm
1 szt.

17.-

Solarna 
lampa 
owadobójcza
1 szt.

15.-
Lampa 
owadobójcza
1 kpl.

25.-
 ø20 cm

ø30 cm

zasilana energią 
słoneczną

 > w zestawie 
szczotka  
do czyszczenia 
lampy

 > świecą 
naturalnie  
w ciemności  
min. 4 godziny

72 
szt.

Łańcuch 
dekoracyjny
1 kpl. lub 1 szt.

10 lampek
dł. ok. 370 cm

8 lampek
dł. 198 cm

29.-

10 lampek
dł. 375 cm

29.-

10 lampek
dł. 165 cm16.-

10 żarówek
dł. 380 cm

29.-

10 lampek
dł. 515 cm

20 żarówek
dł. 580 cm

3×AA

brak

zasilane
energią

słoneczną

49.-

49.-

36.-

2×AA

brak

3×AA

brak
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Komplet 
2 szklanek
poj. 450 ml
2 szt. 1 kpl.

12.-

Zestaw 
akcesoriów
kuchennych 
1 kpl.

16.-
Stojak 
na ręcznik
kuchenny
wym. ø15×34 cm
1 szt.

16.-

Koszyk na owoce
wym. Ø26x10 cm
1 szt.

16.-

Deska 
do krojenia 
bambusowa
wym. 52×30×1,5 cm
1 szt.

antypoślizgowe 
nóżki

32.-

Składana taca bambusowa
wym. 57×30×26 cm, 1 szt.29.-

składane nóżki

Czajnik
poj. 3 l
1 szt.39.-

Pojemnik 
szklany  
(różne rodzaje)
1 szt.

12.-

poj. 260 ml

poj. 1400 ml

poj. 760 ml

od

Komplet szklanek 
poj. 250 ml
6 szt. 1 kpl.

24.-

ceramiczna

indukcyjna

elektryczna

gazowa

Dzbanek 
żaroodporny
poj. 1,3 l
1 szt.

14.-
Wyciskacz 
do cytrusów
z pojemnikiem
poj. 580 ml
1 szt.

14.-

Półka na wino 
wym.33×9×33 cm 
1 szt.

39.-
praktyczne 
uchwyty
na kieliszki
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składane nóżki

Pojemnik 
szklany  
(różne rodzaje)
1 szt.

Chlebak 
wym. 39×17×26 cm
 1 szt.49.-

Suszarka do naczyń
wym. 43,5×11,5×31,5 cm
1 szt.

32.-

Patelnia
ø20 cm, 1 szt.

29.-

Patelnia
ø24 cm, 1 szt.

34.-
Patelnia
ø28 cm, 1 szt.

39.-

Wielofunkcyjny 
pojemnik 
(2 rodzaje)
poj. 0,9 l lub poj. 1 l
1 szt.

12.-

Naczynie do kiełkowania 
wym. ø20×15 cm
1 szt.34.-

Wkład
Aquaphor 
B100-25 
Maxfor
1 szt.

10.-

Zestaw pojemników 
na przyprawy 
z łyżeczkami
wym. 27×12×10 cm
1 kpl.

24.-

 > pojemnik szczelnie zamykany

ceramiczna

indukcyjnaelektryczna

gazowa

Pojemnik 
(różne rodzaje)
1 szt. lub 1 kpl.

od8.-

Nóż kuchenny
(różne rodzaje)
1 szt.8.-

20 cm

12,5 cm

7,5 cm

20 cm

drugi kolor
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Narzuta
(różne kolory)
wym. 220×200 cm
1 szt.

Komplet pościeli 
z mikrofibry
(różne kolory)
wym. 160×200 cm 
+ 2 × 70×80 cm
1 kpl.

49.-

Kosz do przechowywania
wym. ø30×31 cm, ø26×28 cm lub ø23×24 cm
1 szt.

od16.-

Dywanik jutowy
(2 rodzaje)
ø120 cm, 1 szt.

Dywan 
(2 kolory)
wym. 70×140 cm
1 szt.

39.-

pozostałe kolory

59.-wym. 220×200 cm 
+ 2 × 70×80 cm 

59.-
99.-

drugi kolor

drugi rodzaj

Stolik 
składany
(2 kolory)
wym. 47×37×60 cm
1 szt.

49.-

drugi kolor 
blatu

OD 13 MAJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU
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Poduszka
wym. 30×50 cm 
lub 40×40 cm
1 szt.

29.-

Poduszka 
na krzesło
(różne kolory)
wym. 40×40×2 cm
1 szt.

22.-

Poduszka na ławkę
(różne kolory)
wym. 120×40×3 cm
1 szt.

49.-

Poduszka
z napisem
wym. 30×50 cm
1 szt.

26.-

pozostałe kolory

W STYLU boho
Kapa bawełniana/Narzuta
(różne wzory)
wym. 130×170 cm
1 szt.42.-

pozostałe kolory

Lustro 
ø38,5 cm
1 szt.

49.-
rama 
bambusowa

Stolik 
wym. ø35×40 cm
1 szt.

35.-

OD 13 MAJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU
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OD 13 MAJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

129.- Krzesło tapicerowane
wym. 43×53×87 cm 
1 szt. 

149.-
Biurko
wym. 102×50×117 cm 
1 szt. 

max 
140 kg

Firanka okienna
wym. 400x160 cm 
1 szt.49.-

Bawełniany ręcznik
z frędzlami 
(2 wzory), wym. 90×170 cm
1 szt.

26.-

Oferta handlowa na tydzień 19/21. Ważna od 10.05 do 15.05 i od 13.05 do 15.05.2021 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 13.05.2021 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.



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

