
KATALOG

WYSYŁKOWY
2018

• TRENDY • PRODUKTY • INSPIRACJE •

Tel :  33 471  17  33



Infolinia:    801 000 801
Telefon:     33 471 17 33
Tel kom./sms:    506 619 819
Pon - Pt 8:00 - 18:00 

www.tvproducts.pl

sklep@tvproducts.pl 

TV PRODUCTS Sp. z o. o. 
ul. Parkowa 12
43-365 Wilkowice

www.facebook.com/tvproducts.sklep

www.twitter.com/SklepTVPRODUCTS

Sklep firmowy
Wilkowice (koło Bielska-Białej)
ul. Parkowa 12
43-365 Wilkowice
tel: 33 471 17 33 
Pon - Pt 10:00 - 16:00

SPOSÓB I KOSZTY WYSYŁKI:
1. Wysyłka Pocztą Polską - dostępna dla produktów oznaczonych 
symbolem P przy numerze zamówienia.
Koszt: 18,90 zł 
2. Wysyłka do paczkomatu Inpost - dostępność uzależniona  
od gabarytu przesyłki, po potwierdzeniu u konsultanta infolinii.
Koszt: 14,90 zł
3. Wysyłka firmą kurierską - dostępna dla produktów 
oznaczonych symbolem P lub K przy numerze zamówienia.
Koszt: 21,90 zł
Produkty oznaczone literą K przy numerze zamówienia wysyłamy 
wyłącznie firmą kurierską ze względu na gabaryty.

Jeśli nie podano inaczej, baterie nie są częścią sprzedawanych zestawów.
Wymiary podawane przy produktach to kolejno: długość x szerokość x wysokość.
Zamawiając listownie lub telefonicznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  
TV PRODUCTS Sp. z o. o. w celach marketingowych. Nie udostępniamy Państwa danych innym firmom.
Zdjęcia zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy. W sporadycznych przypadkach, rzeczywisty wygląd produktu 
może różnić się nieznacznie od przedstawionego w katalogu. Produkty dostępne są do wyczerpania zasobów.  
Firma TV PRODUCTS Sp z o. o. zastrzega sobie możliwość zmian cen i cech produktów. Oferta zawarta w katalogu nie jest 
ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Kupując wysyłkowo mają Państwo 14 dni na zwrot, jeśli towar nie spełnia Państwa oczekiwań. Formularz odstąpienia  
wod umowy, regulamin zakupu, opis procedur gwarancyjnych oraz pełną informację o produktach wraz z instrukcjami 
obsługi znajduję się na www.tvproducts.pl 

Wszystkie najnowsze informacje znajdziesz na stronie www.tvproducts.pl lub u naszych konsultantów.

ZAKUPY RATALNE
Jeśli wartość zamawianych przez Ciebie produktów przekracza 100 zł, możesz rozłożyć 
płatność na DOGODNE RATY. Umowę podpiszesz BEZ WYCHODZENIA Z DOMU. 
Zadzwoń – 33/ 471 17 33 – udzielimy Ci dodatkowych informacji  
i przeprowadzimy przez proces uzyskania kredytu w Banku. 

Przy zakupie dowolnych produktów 
z naszego katalogu powyżej  
200 zł, możesz dobrać do 
zamówienia jeden proponowanych 
produktów za jedyne 1 zł.

JAK ZAMAWIAĆ W TV PRODUCTS?
Wybierz jedną z poniższych opcji, by dokonać zamówienia w dogodny dla Ciebie sposób. Zapisz się  
na newsletter lub polub naszą stronę na facebooku, by być na bieżąco z aktualnymi promocjami.

W naszym sklepie NIE ZAPŁACISZ  
za koszty wysyłki jeśli kupujesz 
minimum 3 produkty i kwota 
zakupów przekracza 300 zł. 

Zrób większe zakupy i oszczędzaj nie 
płacąc kosztów wysyłki!
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DZIECIĘCY PISTOLET PAINTBALL
• zestaw paintballowy dla młodych fanów tego 
sportu • nadaje się zarówno do trenowania 
celności strzałów, jak i do gry z innymi graczami  
• zasięg pistoletu: 20 m • farba jest nietoksyczna  
i łatwo zmywalna
Zestaw zawiera: pistolet, magazynek,  
50 kulek z farbą, okulary ochronne, tarczę
1 sztuka    99 zł zam. nr 0141-P
2 sztuki  139 zł zam. nr 0171-P
150 kulek   39 zł  zam. nr 0191-P

od 69,50/szt.

69,-

Produkt nie zawiera ftalanów.  
Zweryfikowane przez akredytowane laboratorium.

49,-
59,-

49,-

Papużka

Papużki 2w1

Sikorka

MÓWIĄCE PTASZKI
• praktyczny stojak na ołówki i długopisy  
• ozdoba biurka • miły towarzysz nauki  
• powtórzy wszystko, co mu powiesz  
i radośnie zatańczy 
Zasilanie: 3 szt. baterii AA 1,5V

SIKORKA
Wysokość: 17 cm
49 zł zam. nr 8811-P

PAPUŻKA
Wysokość: 26 cm
49 zł zam. nr 7171-P

PAPUŻKI 2w1
• szufladka na drobiazgi  
(pinezki, spinacze)
Wysokość: 19 cm
59 zł zam. nr 4441-P

TARCZE
• świetna zabawa dla dzieci i dorosłych  
• gra w rzutki rozwija koncentrację

TARCZA ELEKTRONICZNA
• czytelny wyświetlacz LED z informacją dla graczy 
• zasilanie: poprzez dołączony w komplecie
zasilacz albo 4 szt. baterii AA 
1,5V • 37 różnych gier  
• maks. liczba graczy: 4 
• w zestawie: 6 rzutek
• średnica tarczy: 42 cm
99 zł zam. nr 4061-P 
TARCZA SIZALOWA

• dwustronna tarcza wykonana z dobrego jakościowo 
sizalu • sizal ma wysoką zdolność regeneracyjną, rzutki 
nie zostawiają trwałego śladu na tarczy • włókna sizalu 
pochłaniają również dźwięk uderzenia  
• w zestawie: 6 rzutek  
• średnica tarczy: 45 cm
69 zł zam. nr 4081-P

99,-

4 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

DĚTSKÝ SVĚT

niekończąca  
się zabawa

ŚWIAT DZIECKAŚWIAT DZIECKA



39,-

39,-

KSIĘŻNICZKA
• lalka ubrana w piękną suknię przeniesie  
każdą dziewczynkę w świat z wyobraźni
W zestawie: lalka księżniczka, suknia,  
2 gorsety, korona, berło, naszyjnik
Wysokość: 30 cm
39 zł zam. nr 2381-P

Kolory: 

OPIEKUNKA
• dla każdej dziewczynki, która uwielbia 
bawić się lalkami, odtwarzać sceny,  
odgrywać rolę mamy, babci czy  
przedszkolnej opiekunki
W zestawie: duża lalka – opiekunka, mała  
lalka – dziecko, umywalka, toaleta
Wysokość: 30 cm

39 zł zam. nr 2131-P

Kolory: 

LALKI BONNIE
Zestawy Bonnie to pomysł na prezent,  
który uszczęśliwi każdą małą damę.

99,-
Produkt nie zawiera ftalanów.  
Zweryfikowane przez akredytowane laboratorium.

LALKA ZUZIA
• najlepsza towarzyszka zabaw każdej 
dziewczynki • mówi, śmieje się, płacze  
i rusza oczkami (reaguje na dotyk) 
W zestawie: lalka, ciasteczko i butelka  
Zasilanie: 3 szt. baterii AA 1,5V 

Wysokość: 47 cm
99 zł zam. nr 0331-P

LALKA MODELKA NICOLE
• wysoka lalka, doskonała towarzyszka zabaw  
dla każdej interesującej się modą dziewczynki  
• posiada zapinane na rzepy ubranka i długie  
gęste włosy, które można czesać i układać
Wysokość: 90 cm
Waga: 1,5 kg
 59 zł zam. nr 6301-P

59,-

90 cm

5Masz pytania? Zadzwoń: 33/ 471 17 33
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139,-

NOWOŚĆ
SPRYTNY BUDOWNICZY 30w1
• pozwala na wznoszenie budynków z prawdziwych cegieł i zaprawy murarskiej  
• możliwość zbudowania 30 różnych  
konstrukcji • każdą budowlę można  
rozmontować, wystarczy tylko  
zanurzyć w ciepłej wodzie • rozwija  
zdolności manualne  
oraz kreatywność dziecka
Zestaw zawiera 500 części: 
cegły (brązowe i białe), pokrycia dachowe,  
okna, drzwi, elementy ogrodzenia, drzewa, 
podstawę, trawnik, narzędzia  
budowlane, zaprawę murarską itp.

139 zł zam. nr 6701-P

MAGICZNY PIASEK RAINBOW
• rozwija wyobraźnię i zdolności manualne • nie wysycha, nawet po dłuższym  
czasie, więc zabawa może trwać bardzo długo • mokry piasek pozwala na łatwe tworzenie 
piaskowych budowli • to wiele godzin twórczej zabawy dla całej rodziny
Zestaw zawiera: 0,5 kg czerwonego piasku, 0,5 kg żółtego piasku (świecącego w ciemnościach), 
nadmuchiwaną piaskownicę (61 x 46 cm), 4 foremki w kształcie zamków, 5 foremek  
w kształcie morskich żyjątek, grabki i łopatkę, poręczne pudełko do przenoszenia
79 zł zam. nr 1341-P

Polecamy dokupić: dodatkowy 1 kg magicznego piasku  
(0,5 kg zielonego + 0,5 kg niebieskiego)
34 zł        zam. nr 3501-P

79,-

świeci  
w ciemności

Produkt nie zawiera ftalanów.  
Zweryfikowane przez akredytowane laboratorium.

Produkt nie zawiera ftalanów.  
Zweryfikowane przez akredytowane laboratorium.

Produkt nie zawiera ftalanów.  
Zweryfikowane przez akredytowane laboratorium.

69,-
KOŁO GARNCARSKIE
• do tworzenia unikalnych produktów z gliny • rozwija zdolności 
artystyczne dziecka, jego koordynację i pracę dłoni • 2 stopnie 
prędkości • po wykonaniu naczynia można go pomalować • dla 
dzieci od 8 roku życia
Zestaw zawiera: koło garncarskie z obrotową tacką, 2 łopatki, 800 g gliny,  
paletę malarską, 6 kubeczków z farbami, 2 pędzle, linkę do odcinania,  
przystawkę do zdobienia i formowania
Średnica: 22 cm
Zasilanie: 2 baterie 1,5V LR20
69 zł zam. nr 0401-P

ZESTAW DO WYROBU 
ŚWIECZEK
• kreatywny zestaw dla dzieci  
do przygotowywania kolorowych 
świeczek • możliwość tworzenia 
oryginalnych, indywidualnych 
wzorów • dla dzieci  
od 6 roku życia 
Zestaw zawiera: 3 szklane świeczniki,  
5 woreczków z kolorowym woskiem,  
3 knoty, plastikową szpatułkę  
do tworzenia wzorów 
39 zł zam. nr 0431-P

39,-

6 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl
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INTERAKTYWNY PIESEK NA SMYCZY
• wykonany z delikatnego pluszu • chodzi, wydaje dźwięki 
(szczeka) i macha ogonem • umili zabawę każdemu dziecku  
• sterowany za pomocą smyczy • idealny na prezent
Wysokość: ok 25 cm
Zasilanie: 4 szt. baterii AA 1,5V 
Materiał : 100% poliester 
Kolor chusty: brązowa lub różowa 

89 zł zam. nr 1891-P

INTERAKTYWNY KONIK NA SMYCZY
• wykonany z przyjemnego w dotyku pluszu • chodzi, 
wydaje dźwięki (rży) i porusza ogonem • sterowany  
za pomocą smyczy
Zasilanie: 4 szt. baterii AA 1,5V 
Materiał: 100% poliester 
Wysokość: ok 25 cm
89 zł zam. nr 2201-P

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

89,- 89,-

INTERAKTYWNY SZCZENIAK
• wspaniała zabawka dla dzieci marzących o własnym  
piesku • zachowuje się jak prawdziwy szczeniak  
• posiada 7 funkcji: prosi, wącha, kładzie się, siada, waruje, 
skomle i szczeka • reaguje na głos i dotyk 
Wymiary: 24 x 12 x 21 cm
Zasilanie: 4 szt. baterii AA 1,5V
79 zł zam. nr 6231-P

79,-

7Masz pytania? Zadzwoń: 33/ 471 17 33

ŚWIAT DZIECKA

INTERAKTYWNY KOTEK
• poprzez zabawę uczy empatii i odpowiedzialności 
za własnego pupila • kotek reaguje na dotyk i dźwięk 
(klaskanie) • posiada 6 funkcji: siada, prosi, porusza 
łapkami, kłania się, przeciąga, miauczy • ten uroczy  
kotek to świetna przytulanka • idealny pomysł na prezent 
Wymiary: 23 x 12 x 22 cm
Zasilanie: 4 szt. baterii AA 1,5V
79 zł zam. nr 2371-P

79,-



AKUMULATOROWY MOTOREK RALLYE 
• własny napęd • akumulator: 6V • w komplecie 
ładowarka do akumulatora • maks. waga dziecka: 25 kg  
• jazda do przodu i do tyłu • maks. prędkość: 3 km/godz.  
• przednie światło • efekty dźwiękowe • kuferek na dziecięce 
drobiazgi 
Wymiary: 80 x 42 x 55 cm  
Kolory:
229 zł zam. nr 7351-P

229,-

129,-

DZIECIĘCY ROWEREK SPACEROWY
• przeznaczony dla początkujących rowerzystów  
• pomocny w nauce utrzymywania równowagi na rowerze  
• koła 12˝ • hamulec ręczny • regulowana wysokość 
siodełka (42-50 cm) i kierownicy (55-63 cm) • waga: 4,5 kg  
• maks. waga dziecka: 30 kg
Wymiary: 85 x 54 x 60 cm
Kolory:
129 zł zam. nr 6191-P

299,-

AKUMULATOROWY MOTOREK ENDURO
• własny napęd • akumulator: 6V • w komplecie 
ładowarka do akumulatora • maks. waga dziecka: 25 kg 
• jazda do przodu • maks. prędkość: 2 km/godz. • światło 
przednie • klakson • sygnał dźwiękowy imitujący odgłos  
odpalania silnika
Wymiary: 102 x 53 x 66 cm
Kolory:  

299 zł zam. nr 9141-P

AKUMULATOROWE AUTKO CROSS
• własny napęd • akumulator: 6V • w komplecie 
ładowarka do akumulatora • maks. waga dziecka: 40 kg 
• jazda do przodu i do tyłu (2 biegi) • maks. prędkość: 
4,5 km/godz. • efekty świetlne i dźwiękowe • możliwość 
podpięcia odtwarzacza MP3 (jack 3,5 mm) 
Wymiary: 112 x 74 x 61 cm

Kolory:  
399 zł zam. nr 9151-K 399,-

8 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl
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AUTO
zam. nr 4021-P

STRAŻACY
zam. nr 4041-P

DŹWIG
zam. nr 4001-P

39,-

39,-

39,-

426 szt.

218 szt.

154 szt.

226 szt.

59,-
HELIKOPTER
zam. nr 4011-P

KLOCKI MARS
• zestawy klocków montażowych • rozwijają wyobraźnię  
i kreatywność najmłodszych • poprzez zabawę zapoznają  
z podstawowymi zasadami fizyki oraz mechaniki • w zestawie 
klucze, śrubki, nakrętki • dla dzieci powyżej 6 roku życia

DLA DZIEWCZYNEK
zam. nr 4301-P

SKLEP
zam. nr 4501-P

ZWIERZĄTKA
zam. nr 4371-P

HELIKOPTER
zam. nr 4491-P

49,-

69,-

69,-

19,-85 szt.

42 szt.

42 szt.

69 szt.

57 szt. KOPARKA
zam. nr 5791-P

19,-

KLOCKI LOGIS
• świetne połączenie nauki i zabawy • uczą budować  
i łączyć ze sobą różne elementy • rozwijają 
kreatywność i zdolności manualne oraz twórcze 
myślenie • dla dzieci powyżej 3 roku życia

9Masz pytania? Zadzwoń: 33/ 471 17 33
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400×

179,-

MIKROSKOP USB
• cyfrowy mikroskop pozwala na oglądanie przedmiotów i organizmów 
żywych w powiększeniu (20x lub 400x) • prosta instalacja i obsługa  
• zasilanie i przesyłanie obrazu do komputera za pomocą kabla USB  
• możliwość robienia zdjęć i nagrywania filmów (JPG/BMP, AVI)  
• matryca: 1,3 Mpx • 8 diod LED • w zestawie płyta CD ze sterownikami
179 zł zam. nr 3441-P

32×

TELESKOP-LUNETA
• dla małych astronomów • profesjonalne 
obserwatorium w dziecięcym pokoju • wyraźny 
obraz • nauka przez zabawę
Dane techniczne: okulary: H 20 mm (20x) i H 12,5 mm 
(32x), ogniskowa: 380-400 mm, średnica obiektywu:  
40 mm, lunetka celownicza: 5x18 mm, kompas  
do prawidłowej orientacji  
na nocnym niebie, stabilny  
aluminiowy statyw 
79 zł zam. nr 4211-P

79,-
900×

MIKROSKOP
• wymarzona zabawka dla małych naukowców • umożliwia 
zgłębianie tajemnic mikrokosmosu • idealny do domu i do szkoły
Zestaw zawiera: mikroskop, lusterko do oświetlania, pęsetę, 6 szkiełek  
na preparaty, 6 szkiełek nakrywkowych, 3 buteleczki, pipetę, filtr koloryzujący, 
naczyńko, próbkę gotowego preparatu 

Dane techniczne: tubus 1-okularowy,  
głowica rewolwerowa na 3 obiektywy,  
powiększenie: 100x, 400x, 900x,  
okular mikroskopu: 10x, soczewki  
obiektywu: 10x, 40x, 90x,  
elektryczny wizjer, oświetlenie:  
2 szt. baterii AA 1,5V
59 zł zam. nr 4221-P

59,-

29,-

FOTO PROJEKTOR AFRYKA + LAMPKA 2w1
• zabawka do wyświetlania obrazków na ścianie lub 
suficie • rozwija wyobraźnię i pomaga w zapamiętywaniu 
nowych nazw  zwierząt • może służyć jako zwykła latarka
Zestaw zawiera: projektor (zasilanie: 3x LR44 1,5V w zestawie),  
3 krążki (łącznie 24 obrazki)
Wymiary: długość: 11 cm, średnica: 3 cm
29 zł     zam. nr 0131-P

PROJEKTOR DO MALOWANIA
• zabawka do nauki rysowania • rozwija talent plastyczny  
i wyobraźnię • rzutnik wyświetla kolorowe obrazki na kartce,  
a dziecko może je odrysować i pokolorować
Zestaw zawiera: projektor, 6 kolorowych krążków z 48 obrazkami,  
8 kolorowych pisaków, kartki do rysowania
Zasilanie: 3 baterie  AAA 1,5V
69 zł zam. nr 9321-P

69,-

10 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl
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199,-

KONSOLA DO GIER
• świetna zabawa dla całej rodziny • 221 
niesamowitych gier • edukacja i zabawa w jednym 
• konsola przeznaczona jest dla wszystkich 
miłośników gier zręcznościowych, logicznych, 
interaktywnych, a także tych klasycznych  
• wystarczy podłączyć ją do telewizora  
• w zestawie 2 bezprzewodowe kontrolery ruchu 
199 zł zam. nr 3111-P

21 gier logicznych

89 najlepszych gier 40 gier interaktywnych +
71 gier zręcznościowych

SUPER PROMOCJA!

159,-

MATA DO TAŃCA
• świetna zabawa i trening całego ciała w jednym • dla jednego lub 
dwóch graczy • wystarczy podłączyć do telewizora, nie potrzebujesz 
dodatkowych urządzeń, czy konsoli • 138 różnych gier tanecznych 
• przenośna i składana
Wymiary: 160 x 92 cm 
Długość kabla: 1,7 m
159 zł zam. nr 2521-P

JEŻDŻĄCE BUTY
• posiadają wysuwane kółko zamieniające zwykły 
spacer w ekscytującą przejażdżkę • kółko wysuwane 
i chowane za pomocą przycisku
Rozmiary: 34, 40, 42
Kolory: czarno-żółte, biało-różowe, czarne
59 zł zam. nr 4481-P

59,-

6 utworów demo

32 poziomy prędkości

16 poziomów głośności
ZWIJANE PIANINO
• pomyslowa alternatywa dla keyboardu  
• można go zwinąć i schować do szuflady  
• łatwe w utrzymaniu w czystości • świetne 
dla początkujących • 49 klawiszy • funkcja 
nagrywania i odtwarzania własnych utworów  
• możliwość podpięcia słuchawek  
Dane techniczne: 6 utworów demo,  
16 poziomów głośności,  
32 poziomy prędkości, zasilanie: 3 szt.  
baterii AA 1,5V lub zasilanie sieciowe (230V) 
139 zł zam. nr 9331-P

139,-

11Masz pytania? Zadzwoń: 33/ 471 17 33

ŚWIAT DZIECKA



DZIECIĘCE STOLICZKI
• wspaniała zabawa dla dzieci • idealne na prezent

149,-

BUFET Z JEDZENIEM (99 elementów)
• świetna zabawa dla małych klientów 
i restauratorów • w skład zestawu 
wchodzi: piekarnik z otwieraną klapką, 
kasa z pieniędzmi, półki, stojaki  
na akcesoria kuchenne, sztućce, talerze, 
garnki, artykuły spożywcze (frytki, 
hamburger, hot dog, pizza itp.)
Wymiary: 70 x 30 x 93 cm
149 zł zam. nr 0021-P

Produkt nie zawiera ftalanów.  
Zweryfikowane przez akredytowane laboratorium.

LEKARZ (16 elementów)  
• dla małego lekarza • stolik pełen 
sprzętu medycznego i przyrządów 
lekarskich • zestaw zawiera stetoskop, 
termometr, otoskop, okulary, kroplówkę, 
pęsetę, pudełko z lekami, nożyczki, 
szczypce i wiele innych akcesoriów
Wymiary: 50 x 40 x 61 cm
89 zł zam. nr 0151-P

KUCHNIA (30 elementów) 
• dla małego kucharza i pani domu  
• zawiera kuchenkę, zlewozmywak  
z kranem, rondelek, sztućce,  
2 filiżanki i wiele innych akcesoriów
• efekty dźwiękowe i świetlne
Wymiary: 42 x 28 x 61 cm
99 zł zam. nr 5111-P

89,-
99,-

39,-

49,-

PLUSZOWE MISIE
• pluszowa zabawka świetnie nadaje się na prezent • miś jest 
integralną częścią dziecięcego pokoju • dzieci w każdym wieku 
pokochają nasze misie.

NIEDŹWIADEK 25 CM
• milutki miś z miękkiego pluszu  
• jest lekki i bardzo przyjemny w dotyku
Kolory:
39 zł zam. nr 4381-P

NIEDŹWIADEK 31 CM
• sympatyczny miś z miękkiego pluszu 
• z pewnością sprawi wiele radości 
swojemu przyszłemu właścicielowi
Kolory: 
49 zł zam. nr 4391-P

159,-

KONIK NA BIEGUNACH AMIGO
• pokryty miękkim pluszem  
• z drewnianymi uchwytami, siodełkiem  
i uprzężą • z efektami dźwiękowymi  
• wydaje dźwięki rżenia i galopu 
Wymiary: 22 x 74 x 62 cm 
Wysokość siodełka: 42 cm
Zasilanie: 3 szt. baterii AA 1,5V
159 zł zam. nr 5031-P

12 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl
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BUTY ODCHUDZAJĄCE
• pomogą pozbyć się dodatkowych kilogramów  
i wymodelować sylwetkę podczas zwykłego spaceru  
• balansująca podeszwa butów zaprojektowana została  
w taki sposób, aby zaangażować do pracy jak największą 
liczbę mięśni • zaokrąglony kształt sprawia, że chodzenie  
i bieganie jest znacznie przyjemniejsze, dając efekt podobny 
do stąpania boso po miękkim podłożu

99,-99,-

139,-

39,- 99,-

49,-

49,-

99,-

39,-

JAPONKI
zam. nr 8901-P

Kolor / Rozmiar 

       38-42 

       38-40

99,-

KLAPKI MĘSKIE
zam nr 4241-P

Kolor / Rozmiar 

       40-45 

KLAPKI DAMSKIE
• podwyższona koturna
• miękka wyściółka
zam. nr 3351-P

Kolor / Rozmiar 

       36-41 

KLAPKI KROKODYLKI
zam. nr 8911-P

Kolor / Rozmiar
               37-42

             37-42

BALERINKI
zam. nr 9621-P

Kolor / Rozmiar 

       36-41

ADIDASY STREET LINE
zam. nr 6721-P/6731-P

Kolor / Rozmiar 

       36-43 

       36-46

SANDAŁY
zam. nr 8891-P

Kolor / Rozmiar 

       36-43
     41-46     

TRAMPKI
zam. nr 9631-P

Kolor / Rozmiar
        36-42
        36-44

SPORTOWE
zam. nr 9641-P

Kolor / Rozmiar 

        39, 43
        36-39

KORKOWE KLAPKI DAMSKIE
• podwyższona koturna

Kolor / Rozmiar

       36-41  zam. nr 3401-P

       36-41  zam. nr 4031-P

              



99,-
TRAMPOLINA DO ĆWICZEŃ
• alternatywny sposób na poprawienie kondycji fizycznej 
• idealna forma rozrywki dla dzieci i dorosłych • skoki na 
trampolinie poprawiają kondycję fizyczną oraz dają możliwość 
spalenia zbędnych kalorii • wykonana z dobrej jakości materiałów
Wysokość: 22,5 cm
Średnica: 100 cm
Maks. obciążenie:  
100 kg
179 zł  
zam. nr 0761-P

179,-

TRAMPOLINA
• zabawa dla całej rodziny • skakanie na trampolinie 
nie obciąża kręgosłupa i stawów • łatwa w montażu 
• wykonana z wysokiej jakości materiałów • solidna 
konstrukcja
Ø 180 cm     499 zł        zam. nr 9511-K
Ø 244 cm     599 zł        zam. nr 7271-K  
Ø 305 cm     699 zł        zam. nr 7281-K  
Ø 366 cm     799 zł        zam. nr 7291-K 

od 499,-

199,-

PAS WIBRACYJNY GENIUS
• wibracje wyszczuplają i modelują  
najbardziej problematyczne części ciała  
• 5 poziomów intensywności • pomaga 
spalić tkankę tłuszczową oraz cellulit  
• funkcja sauny • sterowanie  
za pomocą panelu  
z wyświetlaczem LCD
199 zł zam. nr 4231-P

69,-

KIJKI DO NORDIC WALKING
niezbędne każdemu turyście  
• aluminiowa konstrukcja • możliwość dopasowania 
długości do wzrostu użytkownika • specjalny system 
chroniący przed wstrząsami  
• antypoślizgowa, anatomicznie ukształtowana rączka  
• regulowane strzemię • 3 modele nakładek do różnych 
typów nawierzchni • czarna torba w komplecie  
• średnica kijka: 16-18 mm • możliwość złożenia
• regulowana długość: 110-135 cm
3 GUMOWE NAKŁADKI: 
1) do przemieszczania się  
po głębokim śniegu  
2) do chodzenia  
po zamarzniętej, twardej  
warstwie śniegu lub po lodzie  
3) do nawierzchni asfaltowej

69 zł zam. nr 9501-P

anatomiczny 
uchwyt

lekkie 
aluminiowe kijki

regulowany 
pasek

złożony kijek

regulowana 
długość kijka 

110-135 cm

system 
antywstrząsowy

g
waga jednego 

kijka 258 g 

średnica kijka 
16–18 mm 

system 
antywstrząsowy

OSŁONA SPRĘŻYN
• do trampolin 244, 305
 99 zł zam. nr 2241-P

SIATKA  
BEZPIECZEŃSTWA
• do tramapolin 
Ø 244 cm     119 zł       zam. nr 7681-P  
Ø 305 cm     139 zł       zam. nr 7691-P  
Ø 366 cm     159 zł       zam. nr 7701-P
Ø 427 cm     156 zł       zam. nr 2181-P 

SCHODKI 
• do trampolin 
Ø 305 cm      79 zł       zam. nr 7491-P  
Ø 366 cm      79 zł       zam. nr 7501-P

14 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

poczuj się świetnie



69,-

TWISTER Z LICZNIKIEM
• uniwersalne urządzenie do kształtowania górnych i dolnych 
partii ciała • regularne ćwiczenia zapewniają efektywne 
spalanie tkanki tłuszczowej • systematyczne korzystanie 
z twistera to gwarancja wąskiej talii, płaskiego brzucha i 
szczupłych bioder • niewielkie wypustki i magnesy masują 
stopy i poprawiają krążenie • ćwiczenie na twisterze 
wzmacnia mięśnie i kształtuje sylwetkę • wbudowany  
licznik wyświetla aktualną godzinę, czas ćwiczeń, liczbę 
obrotów oraz przybliżoną ilość spalonych  
kalorii • antypoślizgowa powierzchnia
Zasilanie: 1 bateria 1,5V LR 44/ A 76 (w zestawie)
Średnica: 28 cm
Maks. obciążenie: 100 kg
69 zł zam. nr 1361-P

199,-

LEG MASTER
• wzmacnia zewnętrzne i wewnętrzne 
mięśnie ud, pośladki oraz brzuch  
• poprawia kondycję i korzystnie 
wpływa na serce • skutecznie spala 
tkankę tłuszczową • regulowana 
wysokość • szybko i łatwo składany
Maks. obciążenie: 113 kg
199 zł zam. nr 3981-P

od 29,-

CIĘŻARKI NA RĘCE I NOGI
• dodatkowe obciążenie zapewnia większą wydajność 
wykonywanych ćwiczeń • zwiększają proces spalania 
kalorii podczas aktywności fizycznej • miękka i elastyczna 
budowa oraz zapięcie na rzep zapewniają wygodę 
użytkowania • w zestawie 2 ciężarki
0,5 kg  29 zł zam. nr 4131-P
1 kg  39 zł zam. nr 4181-P

569,-
469,-

Orbitrek Platinium

Orbitrek

 ORBITREK PLATINIUM
• skutecznie spala kalorie i tkankę tłuszczową  
• kształtuje mięśnie prawie całego ciała  
• poprawia przemianę materii • nie obciąża 
stawów i kręgosłupa
Wymiary: 95 x 51 x 150 cm 
Maks. obciążenie: 120 kg
Uchwyty o regulowanej wysokości: 135 -153 cm
569 zł zam. nr 2121-K  

ORBITREK 
• poprawia kondycję i modeluje sylwetkę 
• angażuje do pracy mięśnie w górnych 
i dolnych partiach ciała • możliwość 
regulacji trudności ćwiczeń • elektroniczny 
licznik w zestawie
Wymiary: 84 x 50 x 157 cm 
Maks. obciążenie: 115 kg
469 zł zam. nr 1261-K

AB MULTI SHAPER
• bez wysiłku ukształtujesz i wzmocnisz 
mięśnie, ćwicząc zaledwie kilka minut 
dziennie • technologia EMS • łączy 
trening mięśni z regenerującym 
masażem • przenośny  
i bezprzewodowy • 6 programów  
• 10 poziomów intensywności
Zestaw zawiera: moduł na brzuch  
z 6 żelowymi podkładkami klejącymi,  
2 moduły z 2 żelowymi podkładkami  
klejącymi
Zasilanie: 2 szt. baterii 1,5V AAA/moduł
159 zł zam. nr 5311-P

159,-

NOWOŚĆ

15Masz pytania? Zadzwoń: 33/ 471 17 33



GRZEJNIK HALOGENOWY 
• maksymalna wydajność i natychmiastowe działanie • cicha praca  
i elegancki wygląd • regulacja mocy grzania • obrotowa podstawa  
• wyłącznik bezpieczeństwa w razie przewrócenia  
• możliwość ustawienia czasu grzania (wersja z pilotem)
Dane techniczne: moc maks.: 1200 W, napięcie: 230V, 3 lampy halogenowe  
(400 W każda), waga: 2,1 kg
Standard  119 zł zam. nr 0711-P 
Z pilotem 129 zł zam. nr 0721-P

od 119,-
TERMOWENTYLATOR
• urządzenie do szybkiego dogrzewania pomieszczeń  
w zimne dni • z funkcją zwykłego wentylatora na czas 
upałów • płynna regulacja temperatury • zabezpieczenie  
przed przegrzaniem • kontrolka  
zasilania • wygodny uchwyt
Moc maks.: 2000 W  
Napięcie: 230V
Wymiary: 22 x 13,5 x 26,5 cm
69 zł zam. nr 9351-P

ok. 55 cm

 40 cm

Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

pomysł na dom

49,-

SUSZARKI DO OBUWIA
• do grzewania i suszenia pary butów • 2 osuszające wkładki  
umieszczane wewnątrz butów • równomierne suszenie
Wytwarzana temperatura: 65 - 85°C 
Długość kabla: 165 cm

Z OZONATOREM
• możliwość regulacji długości • usuwają nieprzyjemny 
zapach i dezynfekują wnętrze butów
Moc: 22-25 W 
Wymiary: regulowana wkładka  
17,5 - 20,5 x 6,5 x 4 cm 
69 zł zam. nr 1131-P

KLASYCZNE
• delikatne suszenie wszystkich rodzajów butów
Moc: 11 - 15 W 
Wymiary: 18,5 x 6,5 x 5 cm
49 zł zam. nr 1111-P

OGRZEWACZ MINI HEATER
• podłączany bezpośrednio do gniazdka elektrycznego  
• ceramiczny element grzewczy • szybka i łatwa instalacja  
• regulacja temperatury (termostat) od 15 OC do 32 OC   
• wyświetlacz LED • 2 prędkości pracy • przydatny w garażu,  
w domu, w pracy, itp. • ogrzewa aż do 23 m2 • automatyczny 
wyłącznik • cicha praca
Moc maks.: 400 W  
Napięcie: 230V
129 zł zam. nr 7831-P

129,-

WYPRZEDAŻ

79,-

69,-

79,-

69,-

16

NOWOŚĆ



MATA ELEKTRYCZNA
• zapewnia ciepły sen w chłodne noce • bezpieczna  
(II stopień ochrony) • łatwa w obsłudze • panel sterujący  
z 3-stopniową regulacją temperatury
Moc: 60 W 
Napięcie: 220-240V
Wymiary: 150 × 80 cm
99 zł zam. nr 3531-P 99,-

129,-

  ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ STÓP Z MASAŻEM
• funkcja grzania oraz przyjemnego masażu • komfort 
użytkowania • sterowanie za pomocą pilota (2 poziomy 
temperatury oraz masażu) • uniwersalny rozmiar • miękka  
i miła w dotyku wyściółka • niweluje uczucie napięcia  
i zmęczenia stóp • idealny dla poprawy krążenia oraz relaksu
Materiał: 100% poliester
129 zł zam. nr 1931-P

109,-

139,-

ROZGRZEWAJĄCA KAMIZELKA
• ogrzeje Twoje plecy • idealna na wyprawę w góry,  
na ryby czy wyjazd na narty • 2 krążki grzewcze  
• zasilanie 8 szt. baterii AA 1,5V
Rozmiary: S - L
109 zł zam. nr 6531-P

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ NA KARK I SZYJĘ
• wspomaga krążenie krwi i rozluźnia mięśnie • funkcja 
automatycznego wyłączenia • pomocny w okresie 
rekonwalescencji • 3 stopniowa regulacja intensywności  
ciepła • idealny na chłodniejsze dni
Materiał: 100% poliester 
139 zł zam. nr 0501-P

NOWOŚĆ
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50 LED
5 m

100 LED
10 m

Ładowanie 

solarne

KULKI

MULTICOLOR

SOLARNY

 69,-

 59,-

 od 59,-

69 zł zam. nr 3631-P

59 zł zam. nr 3691-P

59 zł zam. nr 3681-P

8
trybów 

świecenia

200 LED
2 m

120 LED
12 m

120 LED
12 m

100 LED
10 m

50 LED
5 m

SOPLE

 89,-

 59,-

49 zł zam. nr 3621-P

GWIAZDY

89 zł zam. nr 3701-P

59 zł zam. nr 5061-P

79 zł zam. nr 5062-P

BIAŁY

ŁAŃCUCHY LED

49,-

18 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



KOŃCÓWKA PRYSZNICOWA
• podświetla wodę na różne kolory w zależności od jej 
temperatury • koloroterapia pomoże dodatkowo  
zrelaksować się podczas kąpieli • nie wymaga zasilania

Długość: 23 cm
Średnica: 9,5 cm

59 zł       zam. nr 6151-P  

gorąca

zimna

ciepła

59,-

WYPRZEDAŻ

BEZDOTYKOWY DOZOWNIK DO MYDŁA
• higieniczne i automatyczne dozowanie mydła  
• maksymalna higiena i oszczędność • łatwe napełnianie  
• uniwersalny • regulowana ilość dozowanego płynu
Zasilanie: 4 x bateria AAA 1,5V

KLASIK
Pojemność zbiornika: 400 ml

Kolory:
59 zł       zam. nr 9121-P

NIERDZEWNY
Pojemność zbiornika: 230 ml
59 zł       zam. nr 9122-P

59,-

19Masz pytania? Zadzwoń: 33/ 471 17 33

59,-

29,-

od 29,50/szt.

PODKŁADKA ANTYPOŚLIZGOWA
• niezbędne uzupełnienie każdej łazienki • sprawia,  
że korzystanie z łazienki staje się dużo bezpieczniejsze  
• dzięki przyssawkom przytwierdzającym ją do podłoża 
zapewnia doskonałą przyczepność • wykonana  
z przeźroczystego, przepuszczalnego materiału  
(swobodny przepływ wody)
Materiał: 100% PVC
52 × 52 cm (kwadrat)    29 zł zam. nr 1921-P 
68 × 35 cm (owal)     29 zł zam. nr 2891-P

Do kabiny prysznicowej Do wanny

šetří vodu
ECO

NAKŁADKA LED NA KRAN 
• kolorowe podświetlenie LED 
zmienia się w zależności od 
temperatury wody • działa bez 
baterii • gwint wewnętrzny  
o średnicy 22 mm • zwiększa 
bezpieczeństwo korzystania  
z ciepłej wody - idealna  
dla rodzin z dziećmi
1 szt.  39 zł zam. nr 2871-P
2 szt.  59 zł zam. nr 2872-P

zimna ciepła gorąca

CERAMICZNY ZESTAW DO ŁAZIENKI
• uniwersalne, ponadczasowe wzornictwo • elegancki  
wygląd • idealny do każdego rodzaju łazienki
Zestaw zawiera: uniwersalny pojemnik (na pastę  
do zębów lub grzebień), stojak na szczoteczki  
do zębów, mydelniczkę, dozownik do mydła w płynie 
59 zł zam. nr 0991-P

33,-

KOMPLET NAWILŻACZY POWIETRZA  
NA KALORYFER
• zapewniają odpowiednią wilgotność 
powietrza w pomieszczeniu • dostosowane  
do większości kaloryferów • wystarczy 
umieścić je na kaloryferze i napełnić wodą  
(do wody można dodać olejek zapachowy)  
• w zestawie haczyk do zawieszenia
Wymiary: 20 x 5 cm
Pojemność: 250 ml
Ilość w zestawie: 2 sztuki
33 zł zam. nr 1091-P



20 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

RAMIĘ WYLEWKI 
• do przepływowych podgrzewaczy 
wody: Termo Quick, Wall Termo Quick
59 zł      zam. nr 1241-P

WYLEWKA FLEXI  
DO BATERII
• do przepływowych 
podgrzewaczy  
wody:  
Inox Digital  
oraz Wall  
Termo Quick
Dł. całkowita: 50 cm

39 zł          zam. nr 1151-P

REDUKTOR DO PRZEPŁYWOWEGO 
PODGRZEWACZA WODY 
• do przepływowych podgrzewaczy 
wody: Wall Termo Quick, Wall Digiterm 
Flexi, Digiterm, Inox Digital
• do podłączenia węża  
prysznicowego lub innych  
złączek 3/4"
39 zł zam. nr 5141-P

199,-

35
 c

m

39
 c

m

20 cm

28
 c

m

21
 c

m

23 cm

7,1 cm

9,8 cm

199,-

59,- 39,-

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

23 cm

PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY
• elektryczne podgrzewacze wody idealnie sprawdzają  
się w kuchni, łazience, garażu oraz w domku letniskowym  
• obrót wlewki o 360º pozwala na korzystanie z baterii  
zarówno przy zlewach jedno, jak i dwukomorowych  
• płynna regulacja temperatury wody (do 60ºC) • wbudowana 
grzałka na bieżąco podgrzewa wodę (w mniej niż 10 sekund)  
• łatwa instalacja
Pobór prądu: 3,2 kW 
Długość kabla: 1,45 m 
Gwint: 1/2"

REGULACE TEPLOTY

TEPLOTA VODY

60°C

OKAMŽITÝ
OHŘEV VODY

°C

SNADNÁ
 INSTALACE 

PERLÁTOR
PRO ÚSPORU VODY 

10s

REGULACE TEPLOTY

TEPLOTA VODY

60°C

OKAMŽITÝ
OHŘEV VODY

°C

SNADNÁ
 INSTALACE 

PERLÁTOR
PRO ÚSPORU VODY 

10s

REGULACE TEPLOTY

TEPLOTA VODY

60°C

OKAMŽITÝ
OHŘEV VODY

°C

SNADNÁ
 INSTALACE 

PERLÁTOR
PRO ÚSPORU VODY 

10s

REGULACE TEPLOTY

TEPLOTA VODY

60°C

OKAMŽITÝ
OHŘEV VODY

°C

SNADNÁ
 INSTALACE 

PERLÁTOR
PRO ÚSPORU VODY 

10s

REGULACE TEPLOTY

TEPLOTA VODY

60°C

OKAMŽITÝ
OHŘEV VODY

°C

SNADNÁ
 INSTALACE 

PERLÁTOR
PRO ÚSPORU VODY 

10s

REGULACJA  
TEMPERATURY

OSZCZĘDNOŚĆ 
WODY

TEMPERATURA 
WODY

CZAS OGRZANIA 
WODY

ŁATWY 
MONTAŻ

WALL TERMO QUICK
• montaż na ścianie (dopływ  
wody prowadzony ze ściany)
Materiał: stal nierdzewna/ plastik
199 zł zam. nr 1461-P

TERMO QUICK
• dzięki niewielkim rozmiarom  
sprawdzi się w każdym pomieszczeniu
Materiał: plastik
199 zł zam. nr 1121-P

39,-
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43
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m

6 cm
24 cm

35
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m
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15 cm

20 cm

249,-

NOWOŚĆ

  2
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39
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 1
2,

5 
cm

15 cm

 21−31cm

249,-

WYLEWKA 
FLEXI

DIGITERM 
• wyposażony w czytelny  
wyświetlacz LCD pokazujący 
aktualną temperaturę wody
Materiał: stal nierdzewna/ plastik
249 zł zam. nr 8561-P

INOX DIGITAL
• wykonany ze stali nierdzewnej 
• wyposażony w czytelny  
wyświetlacz LCD pokazujący 
aktualną temperaturę wody
Materiał: stal nierdzewna
399 zł zam. nr 4461-P

399,-

WALL DIGITERM FLEXI 
• wyposażony w czytelny  
wyświetlacz LCD pokazujący aktualną 
temperaturę wody • przeznaczony  
jest do montażu na ścianie  
• wylewka flexi
Materiał: stal nierdzewna/ plastik
249 zł zam. nr 7181-P



199,-29,-

CERAMICZNY OSUSZACZ
POWIETRZA
• wypełniony granulkami żelu krzemionkowego 
wielokrotnego użytku pochłaniającymi wilgoć  
• ceramiczna obudowa • zapobiega 
powstawaniu pleśni • możliwość regeneracji 
osuszacza w kuchence mikrofalowej 
29 zł zam. nr 8861-P

 ELEKTRYCZNY OSUSZACZ POWIETRZA
• do pomieszczeń o zbyt dużej wilgotności • zapobiega 
powstawaniu pleśni i rozwojowi grzybów na ścianach  
• dioda LED sygnalizująca napełnienie zbiornika • automatyczny 
wyłącznik • zbiornik 500 ml
Dane techniczne: moc: 36 W, napięcie 230V
Wymiary: 15 x 13 x 21 cm
199 zł zam. nr 2761-P

ZAWIESZANY POCHŁANIACZ WILGOCI
• skutecznie pochłania wilgoć w mieszkaniu, 
piwnicy, czy garażu • idealny do pomieszczeń, 
które nie są regularnie wentylowane • ogranicza 
powstawanie pleśni, grzybów oraz usuwa 
zapach stęchlizny • składa się z 2-komorowego 
zbiorniczka (w górnej części znajdują się granulki 
absorbujące wilgoć z powietrza, w dolnej 
gromadzi się woda) • jednorazowego użytku 
(kiedy torebka wypełni się wodą należy wymienić 
ją na nową) • bezzapachowy • zajmuje niewiele 
miejsca (świetnie sprawdzi się również w szafach  
i garderobach)
Wymiary: 15 x 28 cm
19 zł zam. nr 3301-P 19,-

Znicz LED

ZNICZ LED 
• alternatywa dla tradycyjnych zniczy • bezpieczny  
• odporny na warunki pogodowe 
Zasilanie: 2 szt. baterii LR14 1,5V 
Wymiary: 7,2 x 12,2 cm
1 szt.  17,90 zł zam. nr 8711-P
2 szt.  29,80 zł zam. nr 8712-P 
4 szt.  57,80 zł zam. nr 8712-P

ŚWIECZKI LED 
• zestaw 2 szt. w jednym kolorze • bezpieczniejsze 
od świec z wosku • długa żywotność 
Zasilanie: 2 szt. baterii AA 1,5V 
Wymiary: 4,6 × 9,7 cm 

Kolory: 
1 zest. 17,90 zł zam. nr 8701-P
2 zest. 29,80 zł zam. nr 8702-P
4 zest. 57,80 zł zam. nr 8703-P Świeczki LED

od 14,45/zest.

od 14,45/szt.

22 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



DESKA DO PRASOWANIA Z DRABINKĄ 2w1
• dwie funkcje - jeden produkt • idealna do mniejszych gospodarstw 
o ograniczonej przestrzeni • stabilna metalowa konstrukcja 
• antypoślizgowe nakładki zapobiegające ślizganiu się • pod 
pokrowcem umieszczony został 5 mm filcowy wkład, który zapewnia 
komfort i wygodę prasowania • drabinka: 2 stopnie + platforma
Maks. obciążenie: 120 kg
Wysokość całkowita drabinki: 127 cm 
Wysokość ostatniego stopnia: 68 cm
Wysokość deski do prasowania: 86 cm
Podstawka pod żelazko: 32 x 19 cm
Perforowana deska do prasowania: 106 x 35 cm

Kolory:        kwiaty

             szaro-niebieski

              żelazka
199 zł zam. nr 6911-P

W ofercie również zapasowe pokrowce na deskę 106 x 35 cm:

Kolory:           bąbelki

    szaro-niebieski
29 zł zam. nr 6921-P

189,-

106 x 35 cm

199,-

39,-

 LUPA Z OŚWIETLENIEM LED
• praktyczna lupa z dwiema soczewkami • wszechstronne 
zastosowanie • przydatna dla kolekcjonerów, ogrodników, 
czytelników • 2 wydajne diody LED zasilane  
2 bateriami AA 1,5V
Powiększenie:
duża soczewka: 2,5x
mała soczewka: 6x  
Wymiary: duża soczewka: Ø 90 mm,  
mała soczewka: Ø 21 mm
29 zł zam. nr 2581-P

MASZYNA DO SZYCIA MODAS
• podręczna, idealna do drobnych poprawek krawieckich  
• z pedałem nożnym i kompletem akcesoriów • 2 możliwości 
zasilania (zasilacz sieciowy lub 4 baterie AA 1,5V) • 2 prędkości  
• 4 rodzaje ściegu
Akcesoria: nici, szpulki, dodatkowa  
igła, nawlekacz, sterownik  
nożny, adapter

Wymiary: 25 x 22 x 13 cm
189 zł zam. nr 0881-P

GOLARKA DO UBRAŃ
• świetnie poradzi sobie ze zmechaceniami na 
wszystkich typach materiałów • posiada łatwy  
w opróżnianiu, przeźroczysty pojemnik • ostrza 
i sitko wykonane ze stali  
• ergonomiczny kształt  
• zasilana 2 bateriami AA 1,5V
29 zł zam. nr 2591-P

29,-

29,-

SKŁADANE KOSZYKI
• rozłożone pomieszczą całe Twoje  
zakupy • złożone zmieszczą się  
do torebki • maks. obciążenie: 5 kg
KLASIK 
Rozmiar L   
Wymiary: 44 x 28 x 23 cm  
(złoż. 28 x 23 x 8,5 cm) 
Kolory:
36 zł zam. nr 6161-P

Rozmiar XL 
Wymiary: 46 x 28 x 23 cm  
(złoż. 28 x 24,5 x 8,5 cm)
Kolory:
39 zł zam nr 6171-P

Z WIECZKIEM 
• wieczko na zamek zabezpieczy  
zakupy przed wysypaniem się  
(np. w bagażniku)
Wymiary: 45 x 27 x 23 cm
Kolory:
39 zł zam. nr 7421-P

od 36,-

23Masz pytania? Zadzwoń: 33/ 471 17 33

Klasik

Z wieczkiem



24 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

50% BAWEŁNA / 50% POLIESTER
• zapinane na suwak, można prać  
w temperaturze 40°C
Lucas 69 zł zam. nr 2881-P 
Carrie 69 zł zam. nr 2681-P

89,-
Samantha Henry

89,-
Charlotta

POŚCIELE
• 1x poszwa 140 x 200 cm 
• 1x poszewka na poduszkę 70 x 90 cm 

NOWOŚĆ

69,-
Lucas Carrie

NOWOŚĆ

100% BAWEŁNA
• zapinane na suwak, można prać  
w temperaturze 60°C • przyjemny, miękki 
materiał
Henry  89 zł        zam. nr 2861-P 
Samantha 89 zł        zam. nr 2991-P 
Charlotta 89 zł        zam. nr 3041-P

SZAFA TEKSTYLNA
• przenośna, składana i praktyczna  
• niezastąpiona w czasie 
niezapowiedzianej wizyty gości  
• szybki montaż • stabilna 
konstrukcja • zapinana na zamek 
• z drążkiem na zawieszenie ubrań
Wymiary (szer. × wys. × gł.):  
90 x 160 x 50 cm
99 zł zam. nr 4781-K

99,-44,-

 TEKSTYLNA OTWIERANA PUFA
• podnóżek, siedzisko i schowek w jednym  
• lekka, wykonana z poliestru • składana  
• maks. obciążenie: 80 kg
Kolory:
Wymiary: 30 x 30 x 30 cm 
Materiał: poliester, MDF
44 zł zam. nr 4601-P

79,-

69,-

99,-

89,-



MOBILNY STOJAK NA UBRANIA 
• podwójne wysuwane drążki na wieszaki • dodatkowa półka  
na buty • kółka ułatwiają przemieszczanie stojaka • lekka 
konstrukcja • regulowana wysokość drążków (80-153 cm) 
Wymiary: 75 x 153 x 33 cm 
Materiał: chromowana stal  
nierdzewna / tworzywo sztuczne 
Maks. obciążenie: 2 x 10 kg

79 zł zam. nr 0911-P

NOWOŚĆ

79,-

WIELOFUNKCYJNY ZESTAW 
WIESZAKÓW
• zestaw 10 sztuk wieszaków, 6 klipsów 
i 4 naramienników • praktyczne i lekkie 
• pokryte welurem zapobiegającym 
ześlizgiwaniu się ubrań • z poprzeczką 
do zawieszenia spodni, spódnic, apaszek 
i pasków
33 zł zam. nr 7521-P 33,-

25Masz pytania? Zadzwoń: 33/ 471 17 33

29,-

59,-

TELESKOPOWA PÓŁKA NA BUTY 
• świetnie nadaje się do przedpokoju,  
na korytarz, do szafy lub garderoby 
• regulowana szerokość • solidne, 
estetyczne wykonanie • możliwość 
łączenia półek ze sobą w pionie • łatwy 
montaż • lekka konstrukcja
Regulowana szerokość: 59-110 cm
Wysokość: 32 cm
Głębokość: 18 cm
Materiał: chromowana stal nierdzewna,  
tworzywo sztuczne 
59 zł zam. nr 3841-P

ORGANIZER DOMOWY
• praktyczne rozwiązanie umożliwiające przechowywanie 
różnych drobiazgów: pilota, gazety, krzyżówek, okularów  
i innych rzeczy przydatnych podczas domowego odpoczynku  
• organizer zawiesza się na podłokietniku fotela lub sofy  
• złożony można umieścić na płaskiej powierzchni • górna 
przegroda (25 x 17 cm) przeznaczona jest na przekąski i napoje 
• organizer jest niezwykle przydatny przy codziennym relaksie, 
wszystko, co potrzebne znajduje się pod ręką
Materiał: 100% poliester
29 zł zam .nr 1791-P



29,- 49,-29,-

RĘKAWICZKI DO EKRANÓW DOTYKOWYCH
• umożliwiają korzystanie z telefonu bez konieczności zdejmowania 
rękawiczek • doskonałe rozwiązanie na zimową porę • dla wszystkich 
użytkowników urządzeń z ekranem dotykowym
• dostępne w kolorze czarnym
14,90 zł zam. nr 2231-P

Ponczo

Z rękawami

KOC PONCZO
• miły w dotyku, polarowy • zapinany z przodu  
na guziki • przytulny i miękki • zapewnia pełną 
swobodę ruchu i maksimum wygody
Wymiary: 130 x 170 cm
Kolory:       
59 zł zam. nr 3451-P

KOC Z RĘKAWAMI 
• ciepły, polarowy koc z rękawami • wkładany 
przodem i zawijany do tyłu
Wymiary: 180 x 122 cm
49 zł   zam. nr 5571-P

WORKI PRÓŻNIOWE VACU BAGS
• idealne do przechowywania ubrań 
sezonowych, pościeli i koców • oszczędzają 
miejsce w szafie • chronią przed wilgocią 
 i roztoczami • powietrze odessiesz  
zwykłym odkurzaczem 

NA GARNITUR 
Wymiary: 110 x 70 cm 
1 szt. 29 zł zam. nr 4291-P

KLASIK
Wymiary: 110 x 90 cm + 90 x 55 cm 
4 szt. 49 zł zam. nr 1981-P

 KOSTKA
Wymiary: 90 x 110 x 20 cm  
1 szt. 29 zł zam. nr 7261-P

NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA
• nieszczelne drzwi i okna są głównym powodem 
utraty ciepła w domu, uszczelnienie powoduje 
redukcję utraty ciepła nawet o 30%
Wymiary: długość: 100 cm (możliwość przycięcia),  
średnica wałka: 3,3 cm
19 zł zam. nr 7321-P 19,-

19,-

14,90

69,-

59,-
59,-

49,-

26 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



19,-

WIERZCHNI MATERAC BAMBOO  
z pianką pamięciową MEMORY 
• miękki i wygodny materac • przedłuża żywotność 
starych materacy • materiał bambusowy jest 
antybakteryjny i hipoalergiczny • zapamiętuje 
ułożenie ciała • łagodzi ból pleców • zapewnia 
lepsze samopoczucie po przebudzeniu
Wysokość: 3,5 cm 
Materiał: 100% pianka z funkcją pamięci

od 269,-

Wymiary: 
80 x 200 cm 269 zł zam. nr 2741-P 
90 x 200 cm 299 zł zam. nr 2821-P 
180 x 200 cm 499 zł zam. nr 4681-P

NOWOŚĆ

NAKŁADKA Z PAMIĘCIĄ NA MATERAC
• służy do zwiększenia komfortu snu • wykonana z 3,5 cm pianki, która 
idealnie dopasowuje się do kształtu ciała • łagodzi bóle pleców, ramion  
i kręgosłupa • idealnie nadaje się również na kanapę lub rozkładaną 
sofę • antypoślizgowe wykończenie • odpinany pokrowce (możliwość 
prania w pralce) 
Wysokość: 3,5 cm 
Materiał: wypełnienie - 100% pianki, 
pokrywa - 80% bawełna, 20% poliester

80 x 200 cm 249 zł zam. nr 0611-P 
160 x 200 cm 399 zł zam. nr 0681-P

od 249,-

29,-

KOC POLAROWY
• ciepły, bardzo przyjemny w dotyku, idealny podczas  
zimnych wieczorów • obszyty dookoła  
ozdobną bawełnianą nicią
Wymiary: 130 x 160 cm 
Materiał: 100% poliester 
Gramatura: 180 g/m²
29 zł zam. nr 0771-P

PODUSZKA ANATOMICZNA BAMBOO
• pianka z efektem pamięci • idealna pozycja szyi, głowy, ramion  
i pleców podczas snu • polecana osobom ze schorzeniami  
kręgosłupa • zapewnia lepsze samopoczucie po przebudzeniu  
• poszewka bambusowa - antybakteryjna
Wymiary: 50 x 30 x 10 cm
79 zł  zam. nr 4731-P

Polecamy dokupić:  
poszewkę na poduszkę  
anatomiczną  
Bamboo
29 zł   
zam. nr 4111-P

79,-

NOWOŚĆ

27Masz pytania? Zadzwoń: 33/ 471 17 33
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od 169,- AIR BED® RESTAIRA
z wbudowanym kompresorem
• komfortowy materac
• idealny do domu,  
na taras i do ogrodu  
• po spuszczeniu powietrza zajmuje 
niewiele miejsca
1-osobowy  
Maks. obciążenie: 227 kg  
Wymiary: 191 x 97 x 38 cm
169 zł zam. nr 0511-P 

2-osobowy  
Maks. obciążenie: 295 kg  
Wymiary: 203 x 152 x 38 cm
199 zł zam. nr 0521-P

AIR BED® QUEST
• 1-osobowy materac  
z podnoszonym zagłówkiem  
• regulowana wysokość zagłówka  
• winylowy, z miękką warstwą weluru
Maks. obciążenie: 227 kg  
Wymiary:  198 x 84 x 30 cm
179 zł zam. nr 5441-P

179,- 199,-

 AIR BED® SOFA MULTI 5w1 Z KOMPRESOREM
• 2-osobowa • rozkładana • wielofunkcyjna (sofa do siedzenia, materac 
z oparciem, wysokie łóżko 1-osobowe, niskie łóżko 2-osobowe, łóżko  
z zagłówkiem) • winylowa • łatwa do utrzymania w czystości 
Maks. obciążenie: 295 kg
Wymiary: 188 x 152 x 64 cm
219 zł zam. nr 0111-P

AIR COUCH MULTI MAX II
• materac dwuosobowy, który można 
rozłożyć jako sofę lub łóżko 
Wymiary:  200 x 160 x 64 cm

299 zł zam. nr 0391-P

NOWOŚĆ299,-

Materac  
sprzedajemy  
z kompresorem za 49 zł

Materac  
sprzedajemy  
z kompresorem za 49 zł



29Masz pytania? Zadzwoń: 33/ 471 17 33

AIR BED® KOMFORT Z KOMPRESOREM
• wysoki, komfortowy materac z powodzeniem 
zastępujący tradycyjne łóżko • winylowy  
z miękką warstwą weluru zapobiegającą 
ześlizgiwaniu się prześcieradła
1-osobowy  
Maks. obciążenie: 227 kg  
Wymiary: 191 x 97 x 46 cm
159 zł zam. nr 2361-P 
2-osobowy  
Maks. obciążenie: 295 kg  
Wymiary: 203 x 152 x 46 cm
199 zł zam. nr 3731-P

od 159,-

od 69,-

AIR BED® KOMFORT FOAMTOP
z wbudowanym kompresorem
• pokryty przyjemną w dotyku pianką 
z efektem pamięci • wbudowany 
kompresor umożliwia szybkie i wygodne 
nadmuchanie oraz spuszczenie 
powietrza z materaca • w zestawie 
pokrowiec przydatny w przechowywaniu 
i podczas podróży • oszczędność miejsca 
• zapewnia wygodne spanie  
dla odwiedzających nas gości • materac  
jest gotowy do użytku w mniej  
niż 5 min • łatwe czyszczenie
Maks. obciążenie: 295 kg  
Wymiary: 203 x 152 x 46 cm
399 zł zam. nr 2041-P

 
pokrowiec  
podróżny

wbudowany 
kompresor

konstrukcja 
komorowa

AIR BED® CLASSIC
• wygodny materac o klasycznym 
wyglądzie • winylowy • z miękką  
welurową warstwą zapobiegającą 
ześlizgiwaniu się prześcieradła
1-osobowy  
Maks. obciążenie: 227 kg  
Wymiary: 188 x 99 x 22 cm
69 zł zam. nr 0041-P

2-osobowy 
Maks. obciążenie: 295 kg  
Wymiary: 203 x 152 x 22 cm
89 zł zam. nr 0071-P

FOTEL DMUCHANY MEGA LOUNGE
• wygodny, solidny fotel do wypoczynku w domu,  
ogrodzie i na basenie • do użytku wewnątrz  
i na zewnątrz • wygodny uchwyt na kubek
Maks. obciążenie: 100 kg  
Wymiary: 173 x 81 x 91 cm
129 zł zam. nr 4311-P

399,-

Materac  
sprzedajemy  
z kompresorem za 49 zł

Materac  
sprzedajemy  
z kompresorem za 49 zł

139,-

129,-



MOSKITIERA OKIENNA
• powstrzymuje owady przed 
wlatywaniem do pomieszczenia 
• montaż na framudze za pomocą 
samoprzylepnych rzepów  
(dł. taśmy z rzepem: 560 cm)  
• siatka w kolorze białym
Wymiary: 150 x 130 cm
29 zł zam. nr 9581-P

MOSKITIERA NA DRZWI
• powstrzymuje owady przed 
wlatywaniem do pomieszczenia 
• dwuczęściowa (zapinana na  
18 szt. magnesów) • na drzwi  
o szer. 100 cm • montaż 
na framudze za pomocą 
samoprzylepnych rzepów lub 
pinezek • siatka w kolorze czarnym
Wymiary: 210 x 100 cm (2 x 50 cm) 
39 zł zam. nr 8851-P

    

 zapinana

na magnesy

39,-

od 29,50/szt.

ODSTRASZACZ SZKODNIKÓW
• przeciwko owadom i gryzoniom • działa na komary, 
muchy, pająki, myszy, szczury itp. • całkowicie 
bezpieczny dla ludzi i zwierząt domowych • wystarczy 
podłączyć go do gniazdka  
• nie zakłóca pracy innych  
urządzeń elektrycznych  
• zasięg działania: 230 m²  
w otwartej przestrzeni
1 szt.  39 zł zam. nr 3201-P
2 szt.  59 zł zam. nr 3202-P

29,-

ELEKTRYCZNA PACKA  
NA MUCHY
• idealna do zwalczania much  
i komarów • owady giną porażone 
impulsem elektrycznym  
• higieniczna • bez plam  
na ścianach po rozgniecionych 
owadach
Zasilanie: 2 szt. baterii 1,5V AA
Długość: 51 cm
Średnica: 23 cm 
29 zł zam. nr 5241-P

BRANSOLETKA PRZECIW OWADOM
• opaska Anti Mosquito przeznaczona jest dla 
osób spędzających czas na świeżym powietrzu 
(możliwość użytkowania w wodzie), doskonale 
sprawdzi się również w domu • regulowana 
długość 14-23 cm • czas działania: do 180 godzin  
• wykonanie z naturalnych substancji sprawia,  
że jest bezpieczna dla zdrowia, nietoksyczna
Kolory:
1 szt.  29 zł zam. nr 0641-P
2 szt.  49 zł zam. nr 0642-P

od 24,50/szt.

SOLARNY ŁAPACZ MUCH
• skuteczny w eliminowaniu owadów latających  
• owady giną porażone impulsem elektrycznym  
• przenośny • łatwa instalacja dzięki przyssawkom  
• zasilany słońcem • higieniczny • można użytkować 
we wnętrzach i na zewnątrz (gdy nie pada) 
69 zł zam. nr 0781-P

69,-
33,-

29,-

30 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



69,-

REGULOWANY STOLIK
• idealny w domu, biurze i na kampingu • solidna 
konstrukcja • antypoślizgowy blat o podwyższonych 
brzegach zapobiegających ześlizgiwaniu się przedmiotów  
• 3 pozycje nachylenia blatu
Wymiary: blat: 40 x 52 cm,  
regulacja wysokości: 51 - 70 cm
69 zł zam. nr 2911-P

49,-

KOMPRESOR 
• wydajna, elektryczna pompka do materaców, 
piłek plażowych, pontonów itp. • 3 końcówki 
pasujące do większości zaworów  
• pompuje i spuszcza powietrze 
Napięcie: 230V 
Długość kabla zasilającego: 1,85 m
49 zł zam. nr 0031-P NOWOŚĆ

KOMPRESOR DUAL
• wydajny • pompowanie i wypuszczanie  
powietrza • 220-240V/ 12V • możliwość 
podłączenia do zapalniczki  
samochodowej
79 zł zam. nr 0461-P

79,-

DMUCHANY FOTEL PIŁKA NOŻNA 
• idealny prezent dla każdego kibica  
• wygoda podczas oglądania meczu
Maks. obciążenie: 100 kg
Wymiary: 114 x 112 x 71 cm
49 zł zam. nr 2671-P

49,- 59,-

NADMUCHIWANE KRZESŁO NEON
• jaskrawy, neonowy kolor modny wśród  
nastolatków • nowoczesna stylistyka   
• pokryte miłym w dotyku pluszem
Maks. obciążenie: 125 kg
Wymiary: 84 x 84 x 74 cm
59 zł zam. nr 8541-P 

POMPKA NOŻNA
• uniwersalna, wydajna • końcówki  
pasujące do większości zaworów
29 zł zam. nr 1231-P

29,-
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89,-

NOWY 
MODEL

Składana

Pojemność: 38 l  
Wymiary: 35 x 20 x 55 cm,  
siedzisko 25 x 25 cm
Nośność torby: 15 kg
Maks. obciążenie krzesła: 80 kg 

Kolory:       beżowa krata

       niebieska krata

89 zł zam. nr 6651-P

TORBA + KRZESŁO 2w1 
1) wytrzymała torba na zakupy  
z kółkami 2) praktyczne 
krzesło • niezastąpiona  
na zakupach i podczas podróży,  
czy w czasie oczekiwania  
na pociąg lub autobus 

Składany

59,-39,-
Drewniana Klasik

DREWNIANA LASKA 
SPACEROWA
• elegancka laska spacerowa 
(drewno klonowe pokryte 
przeźroczystym lakierem)  
• ułatwia poruszanie się i zapewnia 
poczucie komfortu nawet na długich 
spacerach • lekka • stabilna
• gumowa końcówka zapewnia 
bezpieczne poruszanie się
Długość: 92 cm
39 zł zam. nr 7851-P

LASKA SPACEROWA KLASIK
• większy komfort i bezpieczeństwo 
podczas spaceru • lekka, aluminiowa 
• poręczny uchwyt z paskiem  
na nadgarstek • składana  
• z antypoślizgową stopką  
i wysuwanym bolcem zwiększającym 
przyczepność na śniegu i lodzie
Regulowana długość: 84 - 94 cm
59 zł zam. nr 2771-P

29,-

CHWYTAK
• przedłużenie Twojej ręki • zasięg: 75 cm  
• pomocny w domu i w biurze • gumowe 
końcówki zapewniające delikatny i bezpieczny 
chwyt • ergonomiczna rękojeść • blokada ścisku
29 zł zam. nr 1011-P
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CHODZIK
• idealny dla osób starszych i tych o ograniczonej sprawności ruchowej • wspiera  
i odciąża nogi podczas chodzenia, rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej • teleskopowo 
regulowana wysokość • gumowe, antypoślizgowe nakładki na nóżki • komfortowe, 
praktyczne piankowe uchwyty • dwufunkcyjny: do chodzenia  
i utrzymywania równowagi podczas stania • składany 
Szerokość poręczy: 50 cm
Głębokość: 28 cm
Regulowana wysokość: 80 - 98 cm
Wymiary po złożeniu: 80 x 56 x 10 cm
Maks. obciążenie: 100 kg

179 zł zam. nr 7941-P

399,-

BALKONIK
• praktyczna pomoc dla osób mających 
problemy z chodzeniem i równowagą  
• stabilna konstrukcja • łatwo składany  
i rozkładany • z koszykiem na zakupy  
o pojemności 10 l • z hamulcem  
i teleskopowymi rączkami 
Wymiary: regulowana wysokość uchwytu:  
86,5 - 98 cm, szerokość: 58 cm  
(złożony: 25 cm), siedzisko: 31 x 34 cm
Maks. obciążenie: 100 kg  
Waga: 7 kg
399 zł zam. nr 6341-P

SIEDZISKO OBROTOWE
• miękkie i wygodne siedzisko, pokryte przyjemnym  
w dotyku materiałem • właściwości antypoślizgowe • uniwersalny 
rozmiar • obrót o 360° (w lewo, jak i w prawo) ułatwia zmianę  
pozycji i wstawanie bez obciążenia stawów • przydatne w wielu  
miejscach: samochodzie, kuchni, biurze 
Maks. obciążenie: 100 kg 
Wymiary: 39 × 5 cm
69 zł zam. nr 1311-P

SCHODEK POMOCNICZY
• idealny dla osób mających problemy z wejściem  
do wysokiej wanny lub brodzika prysznicowego • także 
dla dzieci niedostających do umywalki oraz osób niskiego 
wzrostu niedosięgających do wysoko zawieszonych półek  
• gumowe nóżki • antypoślizgowa  
powierzchnia 
Wymiary: 40 x 23 cm, wysokość: 15 cm
Maks. obciążenie: 100 kg
79 zł zam. nr 2501-P

89,-

ORTHEO DISC
• niweluje bóle pleców • rozluźnia mięśnie • zapewnia 
delikatny masaż • unikalny kształt (dopasowuje się  
do kręgosłupa) • poprawia krążenie • wygodny i dyskretny  
• w zestawie gratis woreczek z płótna  
do przechowywania ortheo discu
89 zł zam. nr 6391-P

199,-

179,-

79,-

69,-

89,-

79,-
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od 59,-

OCHRANIACZ NA MATERAC
• górna warstwa 100% bawełna naturalna • dolna warstwa poliuretanowa 
• hipoalergiczny • z przedłużoną żywotnością • materiał wodoodporny, 
przepuszczający powietrze
90 x 200 cm        59 zł     zam. nr 7201-P 
180 x 200 cm      89 zł     zam. nr 7211-P

NOWOŚĆ

DMUCHANY MATERAC
przeciwodleżynowy z kompresorem
• idealny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, niepełnosprawnych, 
rekonwalescentów • zapobiega powstawaniu odleżyn, pomaga w ich 
leczeniu • specjalnie ukształtowane poduszki powietrzne • efekt masowania 
zapewnia odpowiednią cyrkulację krwi • zasada przemienności ciśnienia w 
komorach materaca • uniwersalny (nadaje się do wszystkich rodzajów łóżek) 
• regulowana miękkość w zależności od wymagań użytkownika
Wymiary: 185 x 88 x 7 cm (napompowany)
Maks. obciążenie: 110 kg
Materiał: PVC
Czas cyklu: 12 minut
Ciśnienie: 10-17 kPa
Waga materaca: 1,7 kg
179 zł zam. nr 1251-P

Kompresor zapewnia   
wygodną obsługę

Specjalnie  
ukształtowane  
poduszki powietrzne

PRZECIWODLEŻYNOWY

Zasada zmiennego 
ciśnienia w komorach

OPARCIE POD PLECY
• ułatwia karmienie i pielęgnację osób starszych lub chorych  
• idealne do łóżka podczas oglądania telewizji lub czytania  
• wytrzymała, stabilna konstrukcja • 4 regulowane pozycje 
nachylenia • składane • maksymalny komfort i wygoda 
użytkowania
Maks. obciążenie: 120 kg  
Wymiary: 60 x 60 x 51 cm
119 zł zam. nr 5481-P

119,-

59,-

NIEPRZEMAKALNA PODKŁADKA  
NA ŁÓŻKO
• bawełniana, higieniczna podkładka na łóżko  
• nie wywołuje alergii i uczuleń • do wielokrotnego użycia  
• możliwość prania w 90oC
Wymiary: 80 x 90 cm 
Materiał: górna warstwa: 100% poliester, 
dolna warstwa: 83% poliester / 17% PVC, 
zakładki: 50% bawełna / 50% poliester
59 zł zam. nr 1821-P

259,-

179,-
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APARATY DO WZMACNIANIA 
DŹWIĘKU
• wyraźnie zwiększają głośność  
i słyszalność dźwięków • dzięki nim 
usłyszysz szept z 30 metrów • teraz 
bez przeszkód obejrzysz swój ulubiony 
program telewizyjny • idealne zarówno 
na prawe jak i lewe ucho • regulacja 
głośności • łatwa obsługa 

NOWOŚĆ

199,-
Digital

NOWOŚĆ
DOMOWA APTECZKA
• na lekarstwa, materiały opatrunkowe, itd. • wykonana z wytrzymałego 
materiału, do wielokrotnego użytku • uchwyt do łatwego 
przemieszczania • praktyczne zamknięcie na zatrzask • posiada 
przegródki • idealna w podróży • lekka i przenośna
Wymiary: 22 × 14 × 13 cm

19,90 zł  
zam. nr 5361-P

Zasilanie Częstotliwość cena zam. nr

MINI 1 bateria 1,4V A312 220–5000 Hz 89 zł 1281-P

KLASIK 1 bateria 1,5V LR44 220–5000 Hz 89 zł 1271-P

PROFI akumulator (NiMH) 450–3500 Hz 159 zł 5581-P

VOCAL PLUS akumulator (NiMH) 300–4000 Hz 159 zł 0841-P

DIGITAL akumulator (Li-Ion) 200–5000 Hz 199 zł 1021-P

89,-
Klasik

19,90

Kup wiecej 
niż 1 sztukę, 
a otrzymasz 

atrakcyjny rabat!

159,-
Vocal plus

159,-
Profi

89,-
Mini

69,-

PODKŁADKA DO SIEDZENIA ORTHEO
• idealna pomoc dla osób mających problemy z poruszaniem się,  
starszych, dla pacjentów po zabiegach chirurgicznych itp. • podwyższane 
siedzisko ułatwia wstawanie • można ją stosować na krzesłach, fotelach, 
wózkach inwalidzkich, sofach • pianka PUR dla idealnego komfortu  
• antypoślizgowa warstwa spodnia • łatwa konserwacja • zdejmowana 
osłona z zamkiem, nadająca się do prania 
Wymiary: 45 x 45 x 10 cm
Materiał powłoki: 80% bawełny  
/ 20% poliestru, prać w 40 ° C

69 zł zam. nr 3331-P

NOWOŚĆ
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REGULOWANY TABORET ŁAZIENKOWY 
• zadbaj o komfort podczas kąpieli • idealny dla osób starszych lub 
ograniczonych ruchowo • solidne podparcie • specjalne otwory 
odprowadzające wodę z siedziska • regulowana wysokość • gumowe, 
antypoślizgowe nóżki • trwała, prosta i wygodna  
konstrukcja
Maks. obciążenie: 120 kg  
Regulowana wysokość: 37-52 cm
Rozmiar siedziska: 30 x 50 cm
129 zł  zam. nr 3831-P

159,-

SIODEŁKO PRYSZNICOWE
• siedzisko, które ułatwi korzystanie z prysznica  
• składane (zajmuje minimum miejsca) siodełko  
to komfort użytkowania i solidne wykonanie  
• montowane na ścianie (śruby do montażu w zestawie)
Maks. obciążenie: 130 kg  
Wymiary: 32 × 32 cm, grubość  
krzesła: 2,5 cm
159 zł zam. nr 4771-P

UCHWYT DO WANNY
• prosty montaż bez wiercenia • do większości typów wanien  
(o grubości ścian 6,5–13,5 cm) • zapewnia łatwiejsze  
i bezpieczniejsze wejście i wyjście z wanny • antypoślizgowa 
rączka
Materiał: metal oraz materiał kompozytowy w kolorze białym 

Maks. obciążenie: 120 kg  
Wymiary: 23 x 61 x 14 cm
139 zł zam. nr 9701-P

44,-

 WIELOFUNKCYJNY UCHWYT  
ZE WSKAŹNIKIEM
• pomocny przy wychodzeniu z wanny i wstawaniu  
z toalety • mocowany na przyssawkach • montaż bez 
użycia narzędzi na każdej gładkiej powierzchni  
• wskaźnik prawidłowego przymocowania
Kolory:  
44 zł zam. nr 5741-P 

139,-

129,-

149,-

139,-
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159,-

Regulowana szerokość:  

50 - 70 cm

NOWY 
MODEL

PODWYŻSZAJĄCA NAKŁADKA NA SEDES
• idealna dla osób niepełnosprawnych, rekonwalescentów, 
seniorów, itd. • podwyższa toaletę o 10 cm • łatwa w montażu  
• maksymalny komfort i bezpieczeństwo 
Maks. obciążenie: 135 kg 
Materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne 
Wymiary: 36 x 39 cm

159 zł zam. nr 0941-P 

NOWOŚĆ

229,-

KRZESŁO ŁAZIENKOWE Z OPARCIEM  
I REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ
• idealne dla osób starszych lub ograniczonych ruchowo • wygodne 
oparcie oraz uchwyty po bokach • antypoślizgowa powierzchnia 
• solidna, lekka, aluminiowa konstrukcja • specjalne otwory 
odprowadzające wodę 
Maks. obciążenie: 120 kg  
Regulowana wysokość: 42-54 cm
Wymiary siedziska: 40 x 33 cm
229 zł zam. nr 3741-P

139,-

KRZESEŁKO DO WANNY
• zapewnia wygodę i bezpieczeństwo • polecane zwłaszcza  
dla seniorów i osób mających problemy z poruszaniem się  
• antypoślizgowa powierzchnia siedziska
Maks. obciążenie: 100 kg  
Wymiary: regulowane, do wanien o wewnętrznej szerokości 50-70 cm  
Siedzisko: 36 x 25 cm
139 zł zam. nr 7551-P

179,-

PODPÓRKA DO WSTAWANIA
• praktyczny sprzęt ułatwiający wstawanie z łóżka,  
fotela i toalety • stabilna i wytrzymała konstrukcja  
• z koszyczkiem na gazety
Maks. obciążenie: 100 kg  
Wysokość: 67 cm 
Szerokość: 67 cm
Głębokość: 52 cm
179 zł zam. nr 4161-P
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porządek  
doskonały

249,-

5w1
• idealnie nadaje się  
do podłóg, dywanów, okien  
• świetnie sprawdzi się też 
jako ręczny oczyszczacz 
parowy do czyszczenia ubrań  
• łatwa obsługa
Napięcie: 220-240V
Moc: 1300 W
Długość kabla: 6 m  
Pojemność zbiornika: 400 ml
Wysokość: 121 cm
249 zł zam. nr 7821-P

Polecamy 
dokupić:  
2 ścierki 
z mikrofibry 
19 zł   
zam. nr 7981-P

5w1

 MOPY PAROWE 
• najnowocześniejsza metoda czyszczenia • para 
wodna skutecznie myje i dezynfekuje powierzchnie  
• wysoka temperatura pary usuwa groźne dla zdrowia 
bakterie, grzyby, pleśń i roztocza • bez detergentów 
• do każdego rodzaju podłóg, w tym paneli, kafelek, 
linoleum, wykładzin i dywanów • łatwe w obsłudze  
i poręczne

PROFI
• skutecznie usuwa nawet 
duże zabrudzenia  
• wygodna obsługa  
• w porównaniu do innych 
urządzeń czyszczących mop 
parowy profi jest bardzo 
ekonomiczny  
w użytkowaniu
Napięcie: 220-240V
Moc: 1500 W
Długość kabla: 5 m  
Pojemność zbiornika: 800 ml
Wysokość: 120 cm
Ciśnienie pary: 1,18-1,77 bar
199 zł zam. nr 4271-P Profi

OCZYSZCZACZ PAROWY
• perfekcyjne czyszczenie parą wodną • wysoka 
temperatura niszczy bakterie, grzyby, pleśń i 
roztocza • bez chemikaliów i żrących detergentów 
• idealny do sprzątania kuchni, łazienki i toalety 
Pojemność zbiornika: 450 ml
Moc: 900 W
139 zł zam. nr 1301-P

Polecamy dokupić: dodatkowe końcówki  
do oczyszczacza parowego
49 zł zam. nr 5891-P

MINIPRALKI ELEKTRYCZNE 
• małe, lekkie i poręczne • idealne na działce,  
w akademiku lub wszędzie tam, gdzie nie 
ma miejsca na pralkę automatyczną  
• ekonomiczne • niskie zużycie prądu  
i wody • możliwość ustawienia czasu prania  
i odpowiedniego programu • nie niszczą 
tkanin

299,-299,-

DELUXE
• maks. obciążenie: 1,5 kg prania  
• moc: 135 W • zużycie wody: 9 - 16 l
Wymiary: 34 x 30 x 49 cm
299 zł zam. nr 5801-P

KOMBI 2w1
• pierze i wiruje • maks. obciążenie:  
1,5 kg prania • maks. obciążenie 
wirówki: 1 kg prania • moc: 135 W  
• zużycie wody: 9 - 16 l 
Wymiary: 38 x 34 x 49 cm
299 zł zam. nr 7991-P

249,-

199,-

149,-

139,-
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MOP PŁASKI EXPRESS + WIADERKO 12 L
• łatwy w obsłudze • szybki i praktyczny system 
wyciskający wodę • nakładka na mop o wysokich 
właściwościach czyszczących • bezdotykowe 
zdejmowanie nakładki • nadaje się do czyszczenia 
wielu rodzajów powierzchni
Zestaw zawiera:   mop EXPRESS 
                                wiaderko na mop EXPRESS
             ścierkę
109 zł          zam. nr 7672-P

Dostępne również oddzielnie:
mop  89 zł zam. nr 7671-P
wiaderko 29 zł  zam. nr 7711-P
ścierki 2 szt. 24 zł zam. nr 7761-P

NOWOŚĆ

bezdotykowe 
wyciskanie

parkiety

podłogi pływającepłytki

karoserie

okrągła ściereczka

MOPY OBROTOWE 360º
• obrotowe mopy z systemem odwirowywania • do wszelkiego 
rodzaju podłóg z drewna, kamienia lub PCV • do czyszczenia  
na mokro i na sucho • nakładka czyszcząca z włókien  
o wysokiej absorpcji • delikatne materiały chroniące podłogi 
przed zarysowaniem • wygodne odwirowywanie wody bez 
konieczności schylania się i brudzenia rąk
MOP DUO
• posiada dwa typy nakładek do efektywnego sprzątania: płaską 
i okrągłą • uniwersalny i praktyczny mop obrotowy  
• do wszelkiego rodzaju podłóg z drewna, kamienia, linoleum  
itp. • wygodny system spinning do wirowania i płukania  
• składana rączka • łatwa obsługa
W zestawie:  • wiadro: Ø 30 cm, objętość: 5 l
             • rączka o dł.: 135 cm  
             • 2 okrągłe ściereczki: Ø 36 cm
             • 1 prostokątna ściereczka: 33 x 16 cm
139 zł zam. nr 0271-P

Polecamy dokupić:
2 okrągłe ściereczki  19 zł zam. nr 0321-P
2 prostokątne ściereczki 29 zł  zam. nr 0371-P

obrotowa 
głowica

pedał do 
odwirowywania

wyprodukowano w UE

MOP PROFI
• system spinning • naciśnięcie na pedał  
w wiadrze wprawia w ruch obrotowy koszyk  
do odwirowywania  
• poj. wiadra 8,5 l • 2 ściereczki w zestawie
99 zł zam nr 6421-P

Polecamy dokupić:   
2 okrągłe ściereczki 19 zł  zam. nr 6411-P

109,-

149,-

139,-

109,-

99,-
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TELESKOPOWY CZYŚCIK DO OKIEN 3w1
• nadaje się do czyszczenia okien, szyb, blatów i innych powierzchni gładkich 
• lekki i praktyczny • teleskopowa rączka • wbudowany akumulator
• nie pozostawia smug 
Zasilanie: 3.7V bateria litowo-jonowa: 1500 mAh
Czas pracy na 1 ładowaniu: ok. 20 min
Wyposażenie: szczotka, końcówka do wycierania,  
głowica do zasysania i spryskiwania , gumowa ścierka,  
ładowarka, zbiorniczek na brudną wodę 250 ml, 
zbiorniczek na środek czyszczący 100ml, teleskopowa przedłużka

3w1: 
1) spryskaj  
2) rozprowadź 
3) osusz
199 zł       zam. nr 6551-P

199,-

Teleskopowa przedłużka 55 cm

39,-

giętka nasadka

12
0–

17
0 

cm

chenille

mikro
fibra

uchwytZESTAW DO CZYSZCZENIA FLEXI 2w1
• do wycierania kurzu i czyszczenia obrazów, 
sprzętu AGD, grzejników, parapetów okiennych, 
itp. • skutecznie usuwa kurz i brud • w zestawie 
dwie ściereczki z mikrofibry • idealna  
do czyszczenia trudno dostępnych miejsc  
• z łatwością zbiera kurz, sierść i wszystkie  
inne zanieczyszczenia • możliwość wyginania 
nasadki pod każdym kątem • teleskopowy 
uchwyt
39 zł zam. nr 8521-P

MYJKA DO OKIEN 3w1
• szybkie i skuteczne mycie okien • idealnie nadaje się  
do czyszczenia szkła, luster, kabin prysznicowych i innych 
gładkich powierzchni • zbiornik na detergent (250 ml)  
• ściereczka z mikrofibry (możliwość prania  
w temperaturze 60°C)  
• gumowa ściągaczka  
• szerokość: 24 cm
3 w 1: 1) spryskaj
  2) wyczyść
  3) zetrzyj
33 zł zam. nr 3121-P

33,-
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ściereczka antystatyczna

999,-

lampa UV  
zabija bakterie

pilotwirtualna ściana + akcesoria stacja ładująca

AUTOMATYCZNY CZYŚCIK DO PODŁÓG
• robot do wszystkich typów gładkich podłóg  
• bezprzewodowy, automatyczny • do sprzątania na sucho  
i mokro • świetnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie 
sięga zwykły mop czy odkurzacz (pod stołem, fotelami, 
szafami, łóżkiem, itp.) • cicha praca
Zasilanie: 4 baterie AA 1,5V
W zestawie: 2 niebieskie ściereczki z mikrofibry,  
     20 białych antystatycznych ściereczek
79 zł zam nr 3191-P

Polecamy dokupić:
20 białych antystatycznych ściereczek     12 zł     zam. nr 3281-P

SAMOJEZDNY ODKURZACZ
• inteligenty odkurzacz akumulatorowy sam omija 
przeszkody, unika upadku ze schodów, a po skończonej 
pracy wraca do stacji ładującej • wyjątkowo dokładny dzięki 
wbudowanej szczotce bocznej i opcji wycierania podłóg  
„na mokro” • do każdego rodzaju podłóg oraz dywanów  
i wykładzin z niskim włosiem • z filtrem powietrza

Dane techniczne: moc: 24 W, akumulator: 2200 
mAh NiMH, czas ładowania: 4-5 godzin, pojemność 
zbiornika na śmieci: 350 ml
W zestawie: odkurzacz, pilot zdalnego sterowania, stacja 
ładująca, wirtualna ściana ograniczająca pole poruszania się, 
zasilacz, filtr powietrza, 2 nakładki, szczotka do usuwania kurzu

Wymiary: 32 x 9 cm 
MODEL KLASIK
666 zł zam. nr 6001-P

MODEL Z LAMPĄ UV
• lampa UV zabija bakterie i dezynfekuje
999 zł zam. nr 7861-P

99,-

ŻELAZKO PAROWE 3w1
• do prasowania w pionie i w poziomie • do odświeżania i osuszania ubrań  
• do usuwania kurzu, włosów i sierści • nie wymaga użycia deski  
do prasowania • do wszystkich typów tkanin • lekkie, idealne w podróży 
• moc: 1000 W
99 zł zam. nr 6291-P

WYPRZEDAŻ

666,-
Klasik

Z lampą UV

89,-

79,-
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OBROTOWA SZCZOTKA ELEKTRYCZNA SPIN MASTER
• czyszczenie łazienki nigdy nie było tak proste • wystarczy założyć 
jedną z 3 końcówek i uruchomić moc obrotową szczotki • do 
każdego typu powierzchni • bezprzewodowa • wydajny akumulator 
• do czyszczenia na mokro i na sucho • jedno ładowanie - do 30 
minut pracy • wyczyści wszystkie trudno dostępne miejsca
Obroty: 300/min
Długość całkowita: 108 cm 
Zasilanie: akumulator NiMH 3,6V 1300 mAh  
Zestaw zawiera: SPIN MASTER, 3 wymienne  
końcówki, przedłużaną rękojeść, ładowarkę

149 zł zam. nr 7541-P

149,-

NOWOŚĆ

 PASZCZAK LIGHT
• 4 obrotowe szczotki przystosowane do 
sprzątania twardych i równych powierzchni 
(linoleum, panele, płytki, itp.) • wydajny 
akumulator: 30 min pracy na 1 naładowaniu
Zasilanie: akumulator NiMH 7,2V
Wymiary: 29 x 14 x 6 cm

99 zł zam. nr 6821-P

NOWOŚĆ 99,-
Paszczak Light

Żarłok

Paszczak

AKUMULATOROWE ODKURZACZE 
BEZPRZEWODOWE
• bez kabla ograniczającego ruchy • bez worków 
i filtrów • przezroczysty pojemnik na śmieci  
• lekkie i poręczne • składana rączka • odkurzają  
we wszystkich kierunkach • do sprzątania pod 
niskimi meblami

 PASZCZAK
• 4 obrotowe szczotki  
• czas pracy: ok. 30 minut  
• wyciągany akumulator  
i ładowarka w zestawie
Zasilanie: akumulator NiMH 7,2V
Wymiary: 29 x 14 x 6 cm
159 zł zam. nr 3061-P

 ŻARŁOK
• duża obrotowa szczotka • czas pracy:  
ok. 30 minut • solidna, wytrzymała 
obudowa • wbudowany akumulator  
i ładowarka w zestawie
Zasilanie: akumulator NiMH 7,2V
Wymiary: 29 x 21 x 8 cm
169 zł zam. nr 0701-P

169,-159,-

akumulator

zginający się 
przegub

ruchoma 
głowica

4 obrotowe szczotki do wszystkich gładkich 
podłóg

praca pod meblami do wykładzin zdejmowana,  
regulowana głowica

usuwa kurz, sierść i i nne 
zanieczyszczenia

wyjmowany przezroczysty 
pojemnik na śmieci

do krawędzi i rogów

do podłóg, ścian i kabin 
prysznicowych

do kranów, zlewów i wanien
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uchwyt na wieszak

złożony

19,-

CZYŚCIK DO ŻALUZJI
• specjalnie zaprojektowana szczoteczka do efektywnego 
czyszczenia żaluzji, klimatyzacji, rolet itp. • 2 zestawy 
ściereczek z mikrofibry • ergonomiczny uchwyt • idealna  
do czyszczenia na sucho i mokro  
• najwygodniejszy i najprostszy  
sposób na czyszczenie żaluzji
19 zł zam. nr 3151-P

19,-

PROFESJONALNY ZESTAW DO CZYSZCZENIA
• zestaw 4 ściereczek • do czyszczenia na sucho i mokro bez 
użycia detergentów • uniwersalne zastosowanie (do szyb, 
okien, luster, łazienki, kuchni, mebli, samochodu, garażu, 
warsztatu)
19 zł zam. nr 3091-P

do kuchni

do łazienki

optic
technik

399,-

 ECO OCZYSZCZACZ DO WYROBU PŁYNU
• porzuć chemiczną dezynfekcję! • wytwarza płynny 
podchloryn sodu, który posiada właściwości dezynfekujące 
• nowoczesna japońska technologia umożliwiająca pozbycie 
się zarazków, wirusów, pleśni i mikroskopijnych grzybów  
• przyjazny dla środowiska • prosta obsługa (wystarczy wlać 
wodę do pojemnika, dodać odpowiednią  
ilość soli i nacisnąć „start”) 
Moc: 30 W
Pojemność: 2 l
Cykl pracy: około 20 min

Zestaw zawiera: generator,  
pojemnik 2 l, miarkę 600 ml,  
zbiorniczek z atomizerem

399 zł zam. nr 1101-P

20  
minut

SUSZARKI NA PRANIE

STOJĄCA FENIX
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz  
• rozkładane boki • praktyczne otwory  
na wieszaki • lekka, stabilna konstrukcja
Powierzchnia suszenia: 20 m 
Wymiary: 177 x 57 x 82 cm
Złożona: 58,5 x 95 cm
Maks. obciążenie: 15 kg
119 zł   zam. nr 5201-P  

ZAWIESZANA
• wygodna do zawieszania na balkonie, 
kaloryferze lub drzwiach • solidna 
konstrukcja (metal, tworzywo sztuczne)  
• regulowane ramiona • oszczędność 
miejsca (możliwość złożenia)  
• 6 metalowych poprzeczek  
do zawieszenia prania (5 poprzeczek  
+ rama)
Powierzchnia suszenia: 3,1 m
Wymiary: 55 x 34 cm 
Maks. obciążenie: 5 kg
19 zł   zam. nr 5491-P  19,-

20m129,-

119,-
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Zdrowie i uroda

39,-

Po

ANTYNIKOTYNOWE 
30 sztuk
• redukują potrzebę palenia • zmniejszają konsumpcję  
papierosów • plastry są przeznaczone dla osób chcących  
rzucić palenie
39 zł  zam. nr 0831-P

49,-

WSPOMAGAJĄCE ODCHUDZANIE  
30 sztuk
• w 100% naturalne • zmniejszają apetyt  
• przyspieszają spalanie tkanki  
tłuszczowej • działają długotrwale
Kuracja 30 dniowa:  
49 zł zam. nr 3171-P

PLASTRY 

29,-

WSPOMAGAJĄCE OCZYSZCZANIE  
10 sztuk
• zapobiegają gromadzeniu się toksyn w organizmie  
• zawierają naturalne substancje, które aktywują punkty 
akupunktury na stopach • zmniejszają ból i zmęczenie  
• łagodzą stres • przyspieszają metabolizm • poprawiają 
krążenie
29 zł zam nr. 1331-P

PASKI DO WYBIELANIA ZĘBÓW 
28 sztuk
• dla bielszego i jaśniejszego uśmiechu • paski żelowe: 14 szt. 
na górne zęby + 14 szt. na dolne zęby • łatwa aplikacja  
• przyjemny aromat mentolu • efekt pięknych, białych zębów 
• do stosowania przez maks. 30 minut dziennie
49 zł zam. nr 7961-P

49,-

Przed Po
 39,-

PRZECIWBÓLOWE  
10 sztuk
• przynoszą ulgę przy bólach stawów  
i mięśni • idealnie sprawdzają się  
w zapaleniach stawów, bólach pleców,  
szyi, ramion • przypieszają regenerację  
i przynoszą ulgę po wysiłku fizycznym  
• czas stosowania: maks. 8-10 godz.
39 zł  zam. nr 0861-P
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99,-

LAMPA INFRA NA PODCZERWIEŃ 
• stymuluje krążenie krwi • przynosi ulgę w bólach mięśni 
i stawów • zalecana w przypadku bólu pleców, przy 
objawach tzw. łokcia tenisisty, bólach i zesztywnieniach 
mięśni • działa relaksująco i odprężająco • znajduje również 
zastosowanie w dermatologii i kosmetyce • regulacja kąta 
nachylenia • łatwa obsługa, niewielka waga (0,35 kg)  
• zasilanie sieciowe: 230 V
Moc: 100 W
99 zł zam. nr 1061-P



49,-

NOWOŚĆELEKTRONICZNA PĘSETA
z oświetleniem LED
• szybko i skutecznie usuwa włosy wraz z cebulkami  
• do każdego rodzaju skóry • łatwe czyszczenie za pomocą 
dołączonej szczoteczki
Zasilanie: 2 szt baterii 1,5V AA  
Zestaw zawiera: pęsetę, szczoteczkę do czyszczenia oraz praktyczne etui

49 zł  zam. nr 6671-P

29,-

TARKI DO STÓP
• nowoczesne rozwiązanie dla zdrowia i wyglądu Twoich stóp • wyposażone są w nowoczesne obrotowe głowice, które 
pozwalają na bezpieczne i bezbolesne usunięcie martwego naskórka • stopa pozostaje delikatna i miła w dotyku 

PROFI
• 4 wymienne głowice obrotowe • wbudowany 
akumulator • łatwe wyjmowanie i czyszczenie głowic 
obrotowych • zwiększona wydajność dzięki zasilaczowi  
• czas pracy po naładowaniu: około 30 minut • 2 stopnie 
ziarnistości wałków • szczoteczka do czyszczenia  
• wbudowana dioda LED
Zasilanie: akumulator 600 mAh
89 zł zam. nr 1201-P

Polecamy dokupić: 4 zapasowe wałki

19 zł zam. nr 10301-P

STANDARD
• szybko, bezpiecznie i bezboleśnie usuwa zrogowaciały 
naskórek • 4 wymienne głowice obrotowe • pozostawia 
gładką i miękką skórę stóp • obrotowa głowica łatwa w 
czyszczeniu 
Zasilanie: 2 szt. baterii 1,5V AA
69 zł zam. nr 1001-P

Polecamy dokupić: 4 zapasowe wałki 
19 zł zam. nr 10291-P praktyczna osłonka

99,-

DEPILATOR 3w1
• luksusowy system depilacji w domowym zaciszu • depilator, 
pęseta i maszynka do golenia w jednym poręcznym urządzeniu 
• solidna konstrukcja oraz nowoczesna technologia zapewniają 
delikatne i skuteczne usuwanie włosków • pozostawia skórę 
piękną i gładką aż do 4 tygodni • wbudowany akumulator  
• regulowana prędkość pracy (2 poziomy)
Zasilanie: akumulator NiMH (600 mAh)
Zestaw zawiera: 3 wymienne głowice  
(depilator, golarka, pęseta), stojak,  
ładowarkę, szczoteczkę  
do czyszczenia,  
Gratis: gąbka do masażu
99 zł zam. nr 1211-P

69,-
89,-
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59,-

PILNIK DO PAZNOKCI
• kompletna pielęgnacja paznokci • idealnie zadbane, 
gładkie i błyszczące paznokcie • 3 wymienne końcówki 
(pilnikowanie, szlifowanie, polerowanie)  
• 2 prędkości • prosta i wygodna obsługa
Zasilanie: 1 bateria 1,5V AA

59 zł   zam. nr 1581-P

Polecamy dokupić:
komplet zapasowych końcówek
19 zł    zam. nr 10081-P 



199,-

249,-

MATA MASUJĄCA Z OGRZEWANIEM SHIATSU MAT
• pozwala pozbyć się stresu i napięcia mięśniowego • pobudza krążenie 
krwi • można ją rozłożyć na sofie łóżku, fotelu i krześle • regulowana 
intensywność masażu • funkcja ogrzewania • pilot zdalnego sterowania  
• prosty montaż dzięki elastycznym pasom • łatwa w utrzymaniu  
w czystości • 3 strefy ogrzewania • 4 strefy masażu (szyja, plecy, biodra  
i nogi) • 5 trybów masażu (pulsacyjny, oklepywanie, falujący,  
delikatny lub automatyczny)
Zasilanie: 12V DC/2000 mAh
Moc: 24 W
Jednostki masujące: 10
Waga: 2,09 kg
Wymiary maty: 175 x 55 cm

249 zł zam. nr 6571-P

ogrzewanie masaż

MASAŻER Z OGRZEWANIEM
• pomaga pozbyć się zmęczenia i napięcia mięśni • uwalnia 
energię w całym ciele • pobudza krążenie krwi • w zestawie 
praktyczny pokrowiec • do stosowania nie tylko na karku  
i plecach, ale także na innych częściach ciała,  
takich jak: łydki, uda, brzuch, ramiona  
• funkcja automatycznego timera  
do 15 minut • 4 głowice masujące  
• 2 kierunki masażu • podgrzewanie
W zestawie: masażer
zasilacz sieciowy i praktyczny  
zasilacz do samochodu,  
Wymiary: 110 x 17 x 12 cm
Waga: 2,8 kg
Moc: 25 W
189 zł zam. nr 4571-P

189,-

MASAŻER DELUXE HEAT
z lampą na podczerwień
• zafunduj sobie profesjonalny masaż  
rozgrzewający i relaks w zaciszu  
własnego domu • 4 końcówki  
masujące: intensywny masaż  
stymulujący, głęboki masaż po wysiłku  
fizycznym, intensywny masaż uwalniający  
od napięcia i bólu mięśni, delikatny  
masaż twarzy • dobrze rozgrzewa stawy  
i mięśnie, przynosząc ulgę  
• ergonomiczny kształt
Funkcje: 
1. masaż
2. rozgrzewanie światłem podczerwonym
3. masaż + rozgrzewanie światłem  
podczerwonym
Moc: 13 W
89 zł zam. nr 1681-P

89,-

DOMOWY DRENAŻ LIMFATYCZNY
• pobudza do pracy układ krwionośny i limfatyczny  
• zmniejsza obrzęk limfatyczny • wspomaga  
zwalczanie cellulitu • regeneruje zmęczone mięśnie  
• działa profilaktycznie w przypadku ryzyka  
wystąpienia zakrzepicy żylnej
W zestawie: 2 nakładki masujące w kształcie buta, 2 nakładki 
masujące na udo, jednostka sterująca, opakowanie  
kanalików mocujących, zasilacz AC/ DC
Zasilanie: zasilacz sieciowy (w zestawie)  
lub 4 szt. baterii 1,5V AA  
Moc: 1,8 W
Regulacja  
ciśnienia: 10 - 40 kPa
199 zł zam. nr 4521-P
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pilot

MASAŻER DELUXE HEAT
z lampą na podczerwień
• zafunduj sobie profesjonalny masaż  
rozgrzewający i relaks w zaciszu  
własnego domu • 4 końcówki  
masujące: intensywny masaż  
stymulujący, głęboki masaż po wysiłku  
fizycznym, intensywny masaż uwalniający  
od napięcia i bólu mięśni, delikatny  
masaż twarzy • dobrze rozgrzewa stawy  
i mięśnie, przynosząc ulgę  
• ergonomiczny kształt
Funkcje: 
1. masaż
2. rozgrzewanie światłem podczerwonym
3. masaż + rozgrzewanie światłem  
podczerwonym
Moc: 13 W
89 zł zam. nr 1681-P

DOMOWY DRENAŻ LIMFATYCZNY
• pobudza do pracy układ krwionośny i limfatyczny  
• zmniejsza obrzęk limfatyczny • wspomaga  
zwalczanie cellulitu • regeneruje zmęczone mięśnie  
• działa profilaktycznie w przypadku ryzyka  
wystąpienia zakrzepicy żylnej
W zestawie: 2 nakładki masujące w kształcie buta, 2 nakładki 
masujące na udo, jednostka sterująca, opakowanie  
kanalików mocujących, zasilacz AC/ DC
Zasilanie: zasilacz sieciowy (w zestawie)  
lub 4 szt. baterii 1,5V AA  
Moc: 1,8 W
Regulacja  
ciśnienia: 10 - 40 kPa
199 zł zam. nr 4521-P

BIO filtr  
z pereł Maifan

zbiorniczek 
na żel

turbina
perły Maifan

SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA 
WELLNESS
• zwiększa komfort podczas kąpieli oraz 
działa prozdrowotnie • swoje właściwości 
zawdzięcza perłom Maifan, w których składzie 
znajdziesz 50 korzystnych mikroelementów, 
m.in.:  kwarc, tlenek glinu, żelazo, sód, potas, 
wapń, magnez, fosfor, itp. • perły Maifan, 
stosowane w tradycyjnej medycynie chińskiej, 
tworzą bio-aktywny filtr, który pozytywnie 
wpływa na jakość wody: zmiękcza ją, 
podnosi pH, oczyszcza • trzy tryby natrysku: 
tradycyjny prysznic, tryb zwiększonego 
ciśnienia działającego, jak masaż oraz 
delikatna mgiełka • słuchawka wyposażona 
jest w dodatkowy, praktyczny zbiorniczek 
dawkujący szampon lub żel do mycia ciała  
• wąż ze stali nierdzewnej • w zestawie 
dodatkowe perły Maifan
59 zł zam. nr 1991-P

Polecamy dokupić:  
3 dodatkowe BIO filtry Maifan 
29 zł zam. nr 2001-P

Z OZONATOREM
• wbudowany jonizator • ozon stymuluje 
metabolizm i odżywienie tkanek • pilot zdalnego 
sterowania dla pełnej wygody • opcjonalnie 
ciepłe i zimne powietrze • 3 stopnie natężenia
Moc: 700 W
Ilość otworów w macie: 246
Wymiary maty: 118 x 38 cm
399 zł zam. nr 4631-P

JONIZUJE 

POWIETRZE

JEŠTĚ VÍCE
RELAXACE

wałki masujące

KĄPIEL PEREŁKOWA DO NÓG
• idealna do kąpieli zmęczonych nóg  
• pomocna przy zwyrodnieniach stawów 
• 3 wymienne nakładki  masujące  
• 2 komplety wałków masujących  
• regulacja intensywności • urządzenie 
świetnie sprawdzi się w salonach 
kosmetycznych, fizjoterapeutycznych 
oraz w domowym użytku
Moc: 420 W
Temp. wody: 25 - 50oC
Wymiary: 43 x 37 x 19 cm
Dł. kabla: 2 m
199 zł zam. nr 1051-Pnakładki masujące

KĄPIELE PEREŁKOWE
• relaksujący hydromasaż perełkowy odpręża i poprawia samopoczucie, zwalcza stres, usuwa zmęczenie, poprawia przemianę 
materii, redukuje cellulit i rozstępy • możliwość ustawienia intensywności bąbelków • miękka, uniwersalna mata na przyssawki

KLASIK
• pilot zdalnego sterowania dla pełnej wygody  
• wyłącznik czasowy • opcjonalnie ciepłe i zimne 
powietrze • 3 stopnie natężenia
Moc: 550 W
Ilość otworów w macie: 325 
Wymiary maty: 120 x 37 cm

299 zł zam. nr 3271-P pilot

399,-

299,-
449,-

399,-

69,-

59,-
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MYDŁO Z SOLI HIMALAJSKIEJ
• regularne stosowanie pomaga uzyskać efekt 
delikatnej i jedwabistej w dotyku skóry • wygładza  
i oczyszcza skórę, tonizuje, napina pobudzając krążenie 
krwi • krystaliczna sól himalajska • do codziennego 
użytku • przywraca skórze witalność i blask
Skład: naturalna, krystaliczna sól himalajska  
(84 naturalne minerały), nie zawiera sztucznych barwników
1 szt. 12,90 zł zam. nr 3721-P
2 szt. 19,90 zł zam. nr 3722-P

Zapytaj konsultanta o nowe rodzaje mydeł z soli himalajskiej.

od 9,95/szt.

SÓL HIMALAJSKA

INHALATOR SOLNY
• koi i oczyszcza górne drogi oddechowe • wspomaga 
leczenie chorób układu oddechowego • pomaga przy astmie, 
infekcjach, przeziębieniu, chrapaniu, alergiach oraz problemach 
oddechowych związanych z paleniem
59 zł  zam. nr 1291-P

DODATKOWA SÓL DO INHALATORA
• krystalicznie czysta • dostarcza organizmowi niezbędnych 
składników mineralnych • pomaga przywrócić i utrzymać 
energię fizyczną i równowagę między  
środowiskiem kwaśnym i zasadowym  
organizmu • zawiera 84 minerały, w tym  
żelazo, nadające jej piękny różowawy  
kolor • pakiet zawiera  
białą i różową sól,  
w sumie 250 gramów
9 zł  zam. nr 0261-P

Produkt  
w 100%  

naturalny  
i bezpieczny

59,-

ELEKTRYCZNY NAWILŻACZ POWIETRZA
• zapewnia odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniu  
• regulacja poziomu nawilżania • oszczędny • cichy • automatyczne 
wyłączanie • posiada specjalny filtr, który zapobiega powstaniu 
kamienia • 7 kolorów podświetlenia  
• możliwość dodania aromatu  
• zbiorniczek na wodę: 2,8 l  
• do pomieszczeń  
o powierzchni do 25 m²
Wysokość: 29 cm  
Średnica: 20 cm
Maks. parowanie:  
280 ml/godz. - działanie do 10 godz. 
200 ml/godz. - działanie do 14 godz.
119 zł zam. nr 3381-P

ZESTAW KAMIENI DO MASAŻU W WALIZCE
• bajeczny relaks w domowy zaciszu • zestaw 14 kamieni 
bazaltowych w eleganckiej walizce z funkcją podgrzewania 
• masaż kamieniami łagodzi napięcie mięśni, uśmierza ból, 
przywraca energię, poprawia metabolizm i pomaga w walce 
z depresją i bezsennością  
• maks. temperatura: 70oC
Zestaw zawiera: 3 okrągłe, płaskie  
kamienie 80 x 19 mm, 3 owalne,  
płaskie kamienie 80 x 60 x 19 mm,  
3 owalne, grubsze kamienie  
70 x 60 x 28 mm, 5 owalnych,  
płaskich, małych kamieni  
40 x 30 x 8,5 mm, walizkę  
(zasilanie 230V)
Kolor walizki:      
249 zł zam. nr 9401-P 

249,-

48 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

29,-

ERGONOMICZNE OPARCIE
• dla zdrowych pleców • uniwersalne  
zastosowanie • pasuje do wszystkich  
krzeseł i foteli • siatka  
zapewniająca swobodny  
przepływ powietrza  
za plecami • praktyczne  
pasy umożliwiające montaż
Materiał: plastik, tkanina 
Wymiary: 41 x 38 cm

29 zł zam. nr 5991-P

LAMPA UV DO PAZNOKCI
• profesjonalna, tunelowa lampa UV do utwardzania 
żelu i lakieru • studio paznokci w Twoim domu  
• wysuwana dolna tacka umożliwia łatwy dostęp  
do wnętrza lampy (wygodna przy czyszczeniu  
czy wymianie świetlówek) • prosta obsługa  
• na obudowie włącznik i przycisk timera  
• 4 lampki UV, każda o mocy 9 W
Wymiary: 22,5 x 25 x 10 cm
Napięcie: 220V, 50 Hz
Timer: 120 sekund
Moc: 36 W 
129 zł zam. nr 0931-P

139,-

129,-
159,-

119,-



WIBRATOR PASSION
niezapomniane doznania
• dla urozmaicenia życia seksualnego 
• erotyczny gadżet dla kobiet i mężczyzn
• niezawodny stymulator erogennych stref 
ciała • płynna regulowana intensywność 
wibracji
Materiał: miękki silikon 
Zasilanie: 2 szt baterii 1,5V AAA  
Wymiary: 15 cm (cały 17,5 cm)  
                  Ø 3,5 cm 
Kolory:
59 zł zam. nr 5751-P KULKI SECRETBALLS DUO  

DO MASAŻU MIĘŚNI KEGLA
• wspomagają rekonwalescencję 
po porodzie • stymulują strefy 
erogenne • wzmacniają mięśnie  
dna miednicy
Materiał: miękki silikon 
Kolory: 
39 zł zam. nr 5761-P

59,- 39,-

HIT ROKU

18+

18+
produkt przeznaczony 
dla osób, które 
ukończyły 18 lat

18+

LUBRYKANT W ŻELU NATURAL
• na bazie wody, bez perfum, barwinków i dodatków  
• delikatny - fizjologiczny poziom pH
• poprawia jakość życia seksualnego
Pojemność: 130 ml

19 zł zam. nr 5291-P 

STYMULATOR LADY MASTER
• rewolucyjny erotyczny gadżet dla kobiet szukających 
niezapomnianych doznań • osiągnięcie orgazmu do 2 minut  
• zapewnia spędzenie niezapomnianych chwil w samotności 
jak i w duecie - świetnie sprawi się jako element gry wstępnej
Materiał: miękki silikon 
Zasilanie: akumulator Li-ion 3,7V/600 mAh  
(zasilacz USB i sieciowy w zestawie) 

199 zł zam. nr 4641-P

DYSKRETNA DOSTAWA:
• podwójne, dyskretne  
opakownie
• przesyłka od TV PRODUCTS
• więcej na www.tvproducts.plnakładki

ładowarka

19,-

PŁYNNA 
REGULACJA 
WIBRACJI

239,-

199,-

produkt przeznaczony 
dla osób, które 
ukończyły 18 lat

produkt przeznaczony 
dla osób, które 
ukończyły 18 lat
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ELEKTRYCZNY PĘDZEL KOSMETYCZNY
• szybka i równomierna aplikacja kosmetyku (pudru, 
podkładu, różu itp.) dzięki obrotowi głowicy pędzla  
o 360O • prosta obsługa • obrotowa głowica  
• antybakteryjne i drobne włókna syntetyczne przyjazne 
dla skóry wrażliwej • zapewnia lepsze pokrycie przy 
mniejszym użyciu kosmetyku, nie pozostawia smug  
• dodatkowy pędzel
Zasilanie: 2 szt. baterii 1,5V AAA
Wymiary: 15 x 3 cm

69 zł zam. nr 6481-P

PIÓRO KOSMETYCZNE Z TERAPIĄ 
FOTONOWĄ
• odmładza i zapobiega zmarszczkom • sprawia, 
że skóra jest miękka, gładka i lśniąca • pomaga 
rozwiązać problem z trądzikiem • zmniejsza 
zaczerwienienia • wspiera odnawianie się 
naskórka • poprawia krążenie krwi i dostarcza 
skórze niezbędnych składników odżywczych  
• 2 barwy światła: czerwona i niebieska
Zasilanie: 1 szt. baterii 1,5V AA 
Materiał: tworzywo ABS 
Wymiary: 2,6 x 14,1 cm

89 zł zam. nr 6111-P

Przed Po

89,-

Super softThermo

19,-19,-

SUPER SOFT
• do całorocznego użytkowania  
• miękki, lateksowy spód poprawia 
amortyzację stóp i zapewnia  
wygodę
19 zł zam. nr 3211-P

WKŁADKI DO BUTÓW
• idealne dla zmęczonych stóp • izolują przed zimnem • nadają się 
do butów w rozmiarze od 34 do 45 • wkładki wystarczy przyciąć 
nożyczkami do odpowiedniego rozmiaru i dopasowane włożyć do butów

THERMO
• idealne na zimę • dolna - aluminiowa 
warstwa - zapewnia doskonałą barierę 
izolującą, górna - gwarantuje wygodę 
użytkowania • wkładki chronią stopę 
przed utratą ciepła
19 zł zam. nr 3221-P

39,-

CZYŚCIK DO USZU MR. WAX
• łagodne czyszczenie uszu bez obawy o ich uszkodzenie 
i uczucie dyskomfortu • wytwarza delikatne podciśnienie, 
które jednocześnie czyści i osusza ucho po kąpieli  
• idealny produkt dla całej rodziny • bezpieczny i łatwy  
w użytkowaniu • niewielki i poręczny 
Wymiary: 11 × 3,5 × 3,5 cm
Zasilanie: 2 szt. baterii 1,5V AA
W zestawie: 4 wymienne końcówki wykonane z miękkiego  
i elastycznego silikonu
39 zł zam. nr 4621-P

OBROTOWA99,-

69,-

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

50 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



4 VÝMĚNNÉ  
NÁSTAVCE

2 NASTAVENÍ
RYCHLOSTI

¹
²

PROFESIONÁLNÍ
PŘÍKON

PROFESJONALNA 
MOC

2 PRĘDKOŚCI 
NAWIEWU

3 STOPNIE  
TEMPERATURY

4 WYMIENNE 
NASADKI

PROFESJONALNA SUSZARKA DO WŁOSÓW
• 4 wymienne nakładki do profesjonalnej pielęgnacji włosów • 2-stopniowa 
regulacja intensywności nadmuchu • 3-stopniowe ustawienie temperatury  
• dyfuzor • zimny, pulsacyjny nawiew  
do układania fryzury • otwierana i łatwa  
do czyszczenia kratka zabezpieczająca  
• poręczny uchwyt do zawieszenia
Wysokość: 21,5 cm  
Szerokość: 25 cm
Maks. moc: 2200 W
Długość kabla: 2 m
Poziom hałasu: 80 dB
79 zł zam. nr 2481-P

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW
• z ceramicznymi płytkami i regulowaną temperaturą 
nagrzewu aż do 200°C daje efekt gładkich i prostych 
włosów • odpowiednia zarówno do krótkich, jak  
i długich włosów • gotowa do użycia po 12 sekundach  
• wyświetlacz LCD
Regulacja temperatury: od 100°C do 200°C 
Długość kabla: 2 m 
Moc: 45 W 
Wymiary płytki grzejącej: 8,5 x 3 cm
79 zł zam. nr 2311-P

99,-
Na nadgarstek

Na przedramię

CIŚNIENIOMIERZE CYFROWE
• z wyświetlaczem LCD • w pełni automatyczne • ze wskaźnikiem 
niskiego poziomu baterii

NA PRZEDRAMIĘ
• pamięć 99 pomiarów  
• pomiar ciśnienia i tętna  
• zasilanie 4 szt. baterii 
AA 1,5V lub zasilacz
149 zł zam. nr 1851-P 

NA NADGARSTEK
• pamięć 99 pomiarów  
• zapamiętywanie pomiarów  
3 użytkowników  
• pomiar ciśnienia  
i tętna • zasilanie 2 szt. baterii 
AAA 1,5V
99 zł zam. nr 1861-P

89,-

79,-

89,-

79,-

179,-

149,-
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od 29,50/szt.

49,-

49,-

79,-

na kark

na kolanona kostkę

na pas 
biodrowy

Obwód maks.: 140 cm

na łokieć

na nadgarstek

MAGNETOTERAPIA
• idealnie relaksuje i łagodzi 
nadwyrężone części ciała • stymuluje 
obieg krwi i łagodzi ból • do stosowania 
w domu i na zewnątrz • materiał: 75%  
neopren + 25% poliamid

MAGNETYCZNY PAS BIODROWY
• przyjemnie rozgrzewa dolną część 
kręgosłupa • chroni i wzmacnia lędźwie  
• 16 wszytych magnesów • maks. obwód 
140 cm • zapinany na rzep
79 zł zam nr 2401-P

MAGNETYCZNY PAS NA SZYJĘ
• przyjemnie ogrzewa całą szyję
• pobudza mięśnie, łagodzi ból i sztywność  
• 9 wszytych magnesów • zapinany  
na rzep
49 zł zam. nr 2431-P

  MAGNETYCZNY STABILIZATOR  
NA KOLANO
• pomocny przy rehabilitacji złamań, 
zwichnięć, naciągniętych więzadeł
• elastyczny materiał • 8 wszytych 
magnesów
Rozmiary: uniwersalny (na rzepy)
49 zł zam. nr 2441-P

MAGNETYCZNA OPASKA  
NA ŁOKIEĆ
• pomaga rozwiązać problemy 
reumatyczne i zwyrodnieniowe łokcia  
• przydatna podczas uprawiania 
sportów, w których łokieć narażony 
jest na wysiłek i kontuzje • zapinana  
na wygodny i łatwy w obsłudze rzep  
• 12 wszytych magnesów
1 szt. 33 zł zam. nr 7141-P
2 szt. 59 zł zam. nr 7142-P

MAGNETYCZNA OPASKA  
NA KOSTKĘ
• stymuluje przepływ krwi i wzmacnia 
kostkę • pomaga w rehabilitacji  
po zwichnięciach i skręceniach • nie 
uciska stopy • zapinana na wygodny  
i łatwy w obsłudze rzep • 8 wszytych 
magnesów
1 szt. 33 zł zam. nr 7151-P 
2 szt. 59 zł zam. nr 7152-P

MAGNETYCZNA OPASKA  
NA NADGARSTEK
• pomaga w stanach reumatycznych  
i zwyrodnieniowych nadgarstka  
• uwalnia od napięcia mięśni nadgarstka 
podczas długiego korzystania  
z klawiatury komputera • zapewnia 
wsparcie nadwyrężonych stawów 
sportowców • zapinana na wygodny  
i łatwy w obsłudze rzep  
• 4 wszyte magnesy
1 szt. 33 zł zam. nr 7161-P 
2 szt. 59 zł zam. nr 7162-P

od 29,50/szt.

od 29,50/szt.
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HIT 59,-

PODKOLANÓWKI UCISKOWE NA ZAMEK BŁYSKAWICZNY
• pomagają zmniejszyć obrzęk nóg • łagodzą ból w stopach i łydkach • przydatne dla osób pracujących  
w pozycji stojącej, cierpiących na żylaki, uskarżających się na odczucie ciężkości nóg • skutecznie zwiększają 
komfort chodzenia • anatomiczny kształt • praktyczny zamek błyskawiczny • wygodne w noszeniu, niewidoczne 
pod ubraniem • nie powodują ucisku w obrębie palców • oddychający, miękki i elastyczny materiał
Kolory:  
Rozmiary: S/M, L/XL lub XXL
S/M 59 zł zam. nr 1441-P
L/XL 59 zł zam. nr 3581-P
XXL 59 zł zam. nr 3591-P
                             

S / M L / XL XXL

długość podkolanówki od pięty 32 cm 40 cm 42 cm

obwód nad kostką 21 cm 22 cm 25 cm

obwód w łydce 38 cm 42 cm 44 cm

obwód w śródstopiu 21 cm 23 cm 27 cm

49,-

KOMPLET BIUSTONOSZY PERFECT BRA
• bezszwowy • elastyczny • nadaje piersiom idealny kształt,  
a Tobie pozwala czuć się komfortowo w każdej sytuacji  
• podnosi i kształtuje biust • wygodne szerokie ramiączka
Zestaw zawiera: 3 sztuki

Rozmiary: S, M 
Kolory w zestawie:   
49 zł  zam. nr 7401-P 

Rozmiary : S, M 
Kolory w zestawie:    
49 zł  zam. nr 7811-P

MAGICZNY BIUSTONOSZ  
SILIKONOWY Z SATYNĄ
• bez ramiączek i pasków • powiększa  
biust i poprawia jego kształt • dobrze  
przylega do ciała • idealny do sukienek  
i bluzek bez pleców • elegancki wygląd  
• powiększa biust o 1 rozmiar
Kolory: 
Rozmiary: A, B, C, D

39 zł zam. nr 2651-P 

KLASIK 
Kolory: 1 szt.       + 1 szt.
Rozmiary:  
S, M, L, XL, XXL 
59 zł  
zam. nr 5771-P

Z GŁĘBOKIM DEKOLTEM
Kolory:  1 szt.      + 1 szt.
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL 
79 zł  
zam. nr 5781-P

SZORTOPAS WYSZCZUPLAJĄCY  
W KOMPLECIE
• formuje i wyszczupla najbardziej 
problematyczne części ciała (od kolan po linię 
biustu) • jednoczęściowy • bez widocznych 
szwów i połączeń • niewidoczny pod ubraniem 
• idealny pod sukienkę wieczorową lub obcisły 
kostium
Zestaw zawiera: 2 sztuki
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL 
(1 szt.       + 1 szt.       ), 
XXXXXL (2 szt.        ) 
59 zł  zam. nr 2631-P 

Szorty 
• wersja bez przedłużenia  
w pasie
Rozmiary: S-L, XL, XXL  
44 zł   zam. nr 1881-P

Zestaw 2 szt.

Zestaw 2 szt.

Zestaw 2 szt.

Klasik

Z głębokim dekoltem

Szortopas

HIT

HIT

BODY WYSZCZUPLAJĄCE W KOMPLECIE
• formują i wyszczuplają całe ciało (od kolan do pasa) • podkreślają 
biust • bezszwowe • niewidoczne pod ubraniem • z wysokiej jakości 
materiału
Zestaw zawiera: 2 sztuki

od 44,-/zest

WYSZCZUPLAJĄCY STRÓJ 
KĄPIELOWY
• specjalna tkanina i krój wyszczuplą Twoją 
sylwetkę • czarny pas przebiegający przez 
środek optycznie wydłuża sylwetkę
Kolory: „zebra“, czarny 
Rozmiary:  M, L, XL
59 zł zam. nr 2101-P

59,-

69,-

59,-
89,-

79,-

49,-

39,-
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NOWE  modele

praktycznie 
składane

... a uvidíte více

okulary polaryzacyjne

ZVYŠUJÍ
KONTRAST

ZLEPŠUJÍ
BARVY

UV
OCHRANA

ODSTRAŇUJÍ
ODLESKY

ULEVUJÍ
OČÍM

ZVYŠUJÍ
KONTRAST

ZLEPŠUJÍ
BARVY

UV
OCHRANA

ODSTRAŇUJÍ
ODLESKY

ULEVUJÍ
OČÍM

ZVYŠUJÍ
KONTRAST

ZLEPŠUJÍ
BARVY

UV
OCHRANA

ODSTRAŇUJÍ
ODLESKY

ULEVUJÍ
OČÍM

ZVYŠUJÍ
KONTRAST

ZLEPŠUJÍ
BARVY

UV
OCHRANA

ODSTRAŇUJÍ
ODLESKY

ULEVUJÍ
OČÍM

ZVYŠUJÍ
KONTRAST

ZLEPŠUJÍ
BARVY

UV
OCHRANA

ODSTRAŇUJÍ
ODLESKY

ULEVUJÍ
OČÍM

ELIMINACJA 
REFLEKSÓW

OCHRONA  
UV

WYRAŹNIEJSZE 
KOLORY

LEPSZY  
KONTRAST

OCHRONA 
OCZU

VISION
HD

Platí pro všechny typy brýlí

Certificate No.:
T120307/KML183

Aktualna oferta może się różnić od przedstawionej w katalogu.

Rider
59 zł  zam. nr 9051-P

Trend
Kolory:  

39 zł  zam. nr 7581-P

Clip
39 zł zam. nr 7561-P

Spectre
69 zł  zam. nr 6981-P

Pilot
49 zł  zam. nr 7641-P

Scout
59 zł  zam. nr 6991-P

Klasik
Kolory:  
    39 zł zam. nr 6851-P
    49 zł zam. nr 6861-P

Sport
Kolor:   
39 zł   zam. nr 7651-P

La femme
Kolory:  

 49 zł zam. nr 5561-P

Travel
49 zł  zam. nr 5651-P



Nasze produkty znajdziesz również w sklepie internetowym na: www.tvproducts.pl

BIELIZNA TERMOAKTYWNA
• zapewnia komfort i swobodę ruchu w trakcie wysiłku fizycznego • wykonana z oddychającego materiału hamującego 
rozwój bakterii (poliamid 60%, poliester 35%, elastan 5%) • zapobiega przegrzaniu i wyziębieniu • bezszwowa • idealnie 
przylegająca do ciała

MĘSKIE LEGGINSY
Rozmiary: M, L, XL
69 zł zam nr 8941-P

MĘSKA KOSZULKA  
Z DŁUGIM RĘKAWEM
Rozmiary: L, XL
69 zł zam nr 8921-P 

DAMSKIE LEGGINSY
Rozmiary: S, M, L
69 zł zam. nr 8951-P

DAMSKA KOSZULKA  
Z DŁUGIM RĘKAWEM
Rozmiary: S, M, L
69 zł zam. nr 8931-P 

DAMSKA KOSZULKA  
Z KRÓTKIM RĘKAWEM
Rozmiary: S, M, L, 
69 zł zam. nr 8991-P

MĘSKA KOSZULKA  
Z KRÓTKIM RĘKAWEM
Rozmiary: M, L
69 zł zam. nr 8981-P

ROWEROWE ŚWIATŁO BEZPIECZEŃSTWA
• do zamontowania na szprychach • sprawia,  
że rowerzysta jest widoczny z daleka, zwłaszcza  
po zmroku • dioda LED • 3 tryby pracy  
• wodoszczelne i odporne  
na uszkodzenia
Materiał: tworzywo sztuczne
Zasilanie: bateria CR2032
Kolory: 
19 zł zam. nr 0691-P

19,-

19,-

ZESTAW KOLOROWYCH LAMPEK NA WENTYL
• do zamontowania na wentylu • podnosi bezpieczeństwo, 
sprawiając, że rower jest widoczny po zmroku • tworzy piękne 
efekty świetlne podczas jazdy • dioda LED aktywowana jest 
ruchem • wodoszczelna
Materiał: chromowany plastik
Kolory: 
Zasilanie: 3 szt. baterii 1,5V AG10
Zestaw zawiera: 2 sztuki
19 zł zam. nr 0671-P

89,-

69,-
89,-

69,-

89,-

69,- 89,-

69,-

89,-

69,-

89,-

69,-



39,-
od 59,-

79,-

89,90MŁYNKI DO WYCISKANIA SOKÓW
ŻELIWNY
• ręczny młynek do tradycyjnego wyciskania soków  
z miękkich owoców i warzyw • idealny do malin, porzeczek, 
ostrężyn, truskawek • wyciśnięty sok zachowuje wszystkie 
witaminy i składniki mineralne • przykręcany  
do stołu • na korbkę 
Średnica wsadu: 10 cm 
Wysokość: 30 cm
89,90 zł zam. nr 5401-P

PLASTIKOWY
• dzięki tej ręcznej sokowirówce wygodnie i szybko  
wyciśniesz sok z owoców i warzyw • nadaje się  
zarówno do owoców cytrusowych (cytryny,  
pomarańcze), jak i malin, jeżyn, porzeczek, truskawek  
czy warzyw (szpinak, brokuły, kalafior) • tak powstałe  
soki są smaczne i zdrowe, wolne od konserwantów,  
barwników i dodatku cukru • młynek został wykonany  
z wytrzymałego tworzywa sztucznego • jest poręczny,  
lekki, łatwy w użytkowaniu • montowany do blatu  
za pomocą mocnej przyssawki
Wymiary wsadu: 10 x 10 cm 
Wysokość: 21 cm  
W zestawie: zbiorniczek na sok z sitkiem
79 zł zam. nr 0971-P

MASZYNKA DO MIELENIA MIĘSA
• tradycyjna maszynka do mielenia mięsa, 
sera, bułki tartej • łatwa w eksploatacji  
• przykręcana do stołu • żeliwna
rozmiar 5 (20 x 13 x 8 cm)   
59 zł   zam. nr 3431-P

rozmiar 8 (22 x 15 x 9 cm)   
69 zł   zam. nr 3641-P

MŁYNEK  
DO MIELENIA MAKU
• do mielenia maku  
i wszelkiego rodzaju nasion  
• łatwy w obsłudze  
• solidny • przykręcany  
do stołu
Wymiary: 25 x 19 x 5,5 cm
39 zł zam. nr 5721-P
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od 399,-
ELEKTRYCZNE MASZYNKI DO MIĘSA
Akcesoria: przystawka do szatkowania (3 nasadki do szatkowania),  
nasadka masarska, 3 sitka, taca zasypowa, popychacz
Moc: 1600 W

MASZYNKA 4w1
• mielenie mięsa 
• wyrabianie mięsa 
• wypełnianie kiełbas, wędlin 
• szatkowanie i tarcie
399 zł  zam. nr 5831-P

MASZYNKA 5w1
• dodatkowo wyciskarka do soków
449 zł   zam. nr 10041-P

Przystawka do wyciskania soków:
79 zł  zam. nr 10051-P

79,-

przystawka  
do tarcia

przystawka  
do wyciskania soków

199,-

SOKOWIRÓWKA PROFI
• maksimum soku, minimum odpadów 
• nowoczesne, wydajne urządzenie  
do wyciskania soku z owoców i warzyw  
• eleganckie wzornictwo • antypoślizgowe nóżki
Wyposażenie: pojemnik z miarką 1 l, sitko ze stali 
nierdzewnej, uchwyt sitka, pojemnik na miąższ, 
popychacz

Moc: 700 W  
2 prędkości obrotów: 17 000 obr./min  
i 19 200 obr./min 
Poj. zbiornika: 1,6 l
Dł. kabla: 150 cm
199 zł zam. nr 2261-P

99,-

99,-

Nierdzewny

Szklany

CZAJNIKI ELEKTRYCZNE

SZKLANY
• wykonany z wysokiej jakości szkła • elegancki 
wygląd • gwarantuje bardzo dobre walory 
smakowe – w przeciwieństwie do plastiku nie 
zmienia zapachu i smaku gotowanej wody  
• wyposażony w sitko filtrujące i podświetlenie 
LED • możliwość schowania kabla w podstawie  
• automatycznie wyłącza się po zakończonej pracy 
Pojemność: 1,8 l  
Długość kabla: 67 cm 
Moc: 1850 - 2200 W
99 zł zam. nr 3661-P

NIERDZEWNY
• wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej  
• nowoczesny wygląd • nie zmienia zapachu  
i smaku gotowanej wody • wyposażony  
w sitko filtrujące i podświetlenie LED  
• możliwość schowania kabla w podstawie  
• automatyczne wyłączanie
Pojemność: 1,8 l  
Długość kabla: 80 cm 
Moc: 1850 - 2200 W
99 zł zam. nr 3671-P
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NIERDZEWNA V-KRAJALNICA PROFI
• wielofunkcyjna tarka do surowych warzyw i owoców • praktyczny pomocnik 
do krojenia, przydatny np. w przygotowywaniu smacznych i zdrowych sałatek 
oraz frytek • posiada szeroki i wygodny uchwyt do trzymania, chroniący przed 
skaleczeniem • wygodna podpórka z antypoślizgową nakładką
Zestaw zawiera: kapelusz ochronny z uchwytem do artykułów spożywczych, listwę 
prowadzącą, stojak do przechowywania noży, 5 płyt krojących (do krojenia na: cienkie,  
średnie lub grube plasterki, wąskie lub grube paski/ frytki), 
Wymiary: 45 x 13,5 x 6,5 cm
89 zł zam. nr 5251-P

Automatyczny

MŁYNKI DO PRZYPRAW 49,-

49,-

Ręczny 2 w 1

DWUSTRONNY RĘCZNY 2w1
• do mielenia gruboziarnistego pieprzu, soli  
i przypraw • 2 osobne zbiorniczki • ceramiczny 
mechanizm mielący • możliwość regulacji 
grubości mielenia • wykonany ze stali 
nierdzewnej
Wysokość: 22 cm
Średnica: 5 cm
49 zł zam. nr 9491-P

ELEKTRYCZNY
• ceramiczny mechanizm mielący • do mielenia: 
soli, pieprzu i przypraw • możliwość regulacji 
grubości mielenia • wykonany ze stali nierdzewnej  
• z oświetleniem 
Wysokość: 22 cm
Średnica: 5 cm
Zasilanie: 4 baterie 1,5V AA

49 zł zam. nr 9481-P 

AUTOMATYCZNY
• mielenie rozpoczyna się automatycznie  
po obróceniu młynka o 180° • idealny do soli 
i innych przypraw • ceramiczny mechanizm 
mielący • wygodne użytkowanie • wbudowana 
dioda oświetlająca, która ułatwia dozowanie 
przypraw • możliwość regulacji grubości mielenia 
Wysokość: 20 cm
Średnica: 6 cm
Zasilanie: 4 baterie 1,5V AA

49 zł zam. nr 2391-P

Elektryczny

79,-

RĘCZNA TARKA DO SERA
• świeżo starty ser do pizzy i na zapiekankę • ostrza  
ze stali nierdzewnej • szczelne zamknięcie gwarantuje 
świeżość pozostałych kawałków sera • wygodna  
i prosta obsługa
Wymiary: średnica: 7,9 cm,  
wysokość: 16,2 cm
49 zł zam. nr 9541-P

ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO KAWY
• elegancki, pasuje do wyposażenia każdej kuchni • pozwala 
na bardzo drobne i szybkie zmielenie kawy • wysoka jakość 
materiałów • elementy ze stali nierdzewnej
Pojemność: 50 g  
Moc: 200 W
Czas pracy: maks. 1 min.
79 zł zam. nr 2171-P

59,-

49,-

99,-

89,-

59,-

49,-
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24,-

°C18

15

12

10

7

5

zralé
červené

mladé
červené

růžové
plné bílé

mladé
bílé

šumivé

OTWIERACZ DO KONSERW
• z łatwością otworzysz każdą puszkę lub konserwę  
• solidny i mocny uchwyt • prosty w obsłudze  
• odporny i wytrzymały • posiada praktyczne  
oczko do zawieszenia
Długość: 20 cm 
Materiał: stal nierdzewna

24 zł zam. nr 3181-P

OTWIERACZ DO WINA
• do otwierania win korkowych i butelek • łatwy  
w obsłudze • wysokiej jakości materiał – stal nierdzewna  
i tworzywo sztuczne 
Materiał: stal nierdzewna

24 zł zam. nr 2971-P

1
2

1

2

3

4

ZESTAW 8 ZAMKNIĘĆ EASY LOCK
• nadają się do torebek papierowych  
i foliowych • przydatne do uszczelniania 
plastikowych torebek do zamrażania  
• w zestawie 8 sztuk klipów o 4 różnych 
długościach • pomagają zachować 
świeżość produktów
Zestaw zawiera: 
 2 sztuki o długości: 29 cm 
 2 sztuki o długości: 22,5 cm 
 2 sztuki o długości: 18,5 cm 
 2 sztuki o długości: 12 cm
19 zł zam. nr 3541-P

19,-

19,90
TERMOMETR DO WINA CLIP
• odpowiednie schłodzenie zapewnia idealny smak 
wina • pomaga ustalić właściwą temperaturę podania 
wina • idealna temperatura dla wina białego to  
8 - 10oC, czerwonego 16 - 18oC, zaś różowego  
10 - 12oC • ma kształt eleganckiej opaski, zakładanej 
na butelkę • ciekłokrystaliczny wyświetlacz  
• wyposażony jest w przydatną skalę opisującą 
w jakiej temperaturze należy podawać 
najpopularniejsze rodzaje win • uniwersalny – pasuje 
do wielu rodzajów butelek • wykonany ze stali 
szlachetnej • nie wymaga baterii
Zakres pomiaru: od +4°C do +24°C 
Wymiary: 3,7 x 17,2 cm
19,90 zł zam. nr 3791-P

29,-
TERMOMETR CYFROWY DO ŻYWNOŚCI 
• gwarantuje łatwy, szybki i dokładny pomiar temperatury  
• sprawdzi się podczas pieczenia, gotowania, grillowania, duszenia, 
smażenia itp. • praktyczne etui w zestawie • czytelny wyświetlacz
Dane techniczne: sonda o dł. 14,5 cm, zasilany baterią 1,5V L1154  
(w zestawie)
Zakres pomiaru: od -50°C do +300°C
29 zł zam. nr 3771-P

czerwone  

młode
czerwone  

mlode 
białe  

musujące

różowe 
pełne

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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39,-

MASZYNKA DO CIASTEK 24w1
• praska do przygotowywania ciastek, ciasteczek, dekorowania, napełniania 
rurek kremem • z powodzeniem zastąpi rękaw cukierniczy podczas formowania 
i zdobienia ciast, ciasteczek, tortów itp. • prosta obsługa za pomocą tłoka, 
regulowane dozowanie ciasta przy pomocy małej przekładni • wykonana  
z wysokiej jakości stali nierdzewnej i wytrzymałego plastiku  
• 20 wymiennych nakładek do przygotowywania różnych ciastek  
• 4 różne nakładki do dekorowania
Wskazówka: Do pieczenia najlepiej skorzystać  
z blachy lub podkładki, do której nie przywiera ciasto.
39 zł zam. nr 4741-P

24w1

MŁYNKI DO KAWY
• przyjemność rozkoszowania się świeżo zmieloną kawą • regulacja grubości mielenia 
• ponadczasowy design • unikalne połączenie tradycyjnego stylu pracy i praktyczności 
• podczas ręcznego mielenia kawa uwalnia olejki eteryczne, które sprawiają, że kawa 
zyskuje przyjemny, silny aromat • ceramiczny mechanizm mielenia • przydatne również 
do mielenia przypraw i ziół

PORCELANOWY  
ARABICA
Całkowita wysokość: 28 cm
Wysokość: 15,5 cm
Podstawa: 12 x 12 cm
Materiał: ceramika, drewno, 
żeliwo

149 zł zam. nr 2061-P

DREWNIANY  
BRAZYLIA
Całkowita wysokość: 21 cm
Wysokość: 14,5 cm
Średnica: 8,5 cm
Materiał: drewno, metal
129 zł zam. nr 2051-P

METALOWY  
COLUMBIA
Całkowita wysokość: 21 cm
Wysokość: 15 cm
Średnica: 9,5 cm
Materiał: metal, drewno
129 zł zam. nr 1611-P

Brazylia

Columbia
Arabica

149,-

129,-

149,-

129,-
199,-

149,-
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189,-

99,-

+

dzbanek 1ℓ

MIKSER DUOSO
• niezastąpiony pomocnik kuchenny do siekania, 
rozdrabniania i ubijania produktów spożywczych  
• noże ze stali nierdzewnej • 2 kierunki obrotu noży
Zestaw zawiera: mikser, pojemnik z wieczkiem i otworem  
do dolewania, nasadkę z ostrzem ze stali nierdzewnej, nasadkę 
ubijającą, nasadkę pozwalającą zmniejszyć objętość pojemnika  
do miksowania
Wymiary naczynia: średnica: 13,5 cm, wysokość: 14 cm,  
szerokość (z uchwytem): 18,5 cm  
Moc: 200 W
Pojemność: 700 ml
Kolor: 
149 zł zam. nr 1371-P Dwa  

tryby pracy:
1) w prawo - mieli,  

sieka, rozdrabnia
2) w lewo - miksuje,  

miesza, ubija

SUPER CHOPPER
• wielofunkcyjny robot, który posieka, zmieli, rozbije  
i zmiksuje pietruszkę, czosnek, cebulę, zioła, surowe  
i gotowane mięso, szynkę, jaja, orzechy, migdały, sery  
i biszkopty • doskonały do przyrządzania koktajli, 
majonezu, sosów i dań dla niemowląt 
Moc: 700 W
Napięcie: 230V 
Pojemność misy: 400 ml (200 g produktu)
Pojemność dzbanka do koktajli: 1 l (wysokość: 28 cm)
159 zł zam. nr 1781-P

MASZYNKA DO MAKARONU Z NASADKAMI
• do samodzielnego robienia świeżego, domowego makaronu  
• regulacja szerokości wałkowania i krojenia ciasta  
(w instrukcji przepis na ciasto) • nadaje się do przygotowania 
ciasta na: makaron, pierogi, kluski czy faworki • 5 stopni regulacji 
grubości wałkowanego ciasta • wykonana ze stali nierdzewnej  
• możliwość przymocowania do blatu stołu
Zestaw zawiera:  
1) podwójną nasadkę do przygotowania tradycyjnego makaronu do zupy  
(1 mm) oraz tasiemek (6 mm)
2) podwójną nasadkę do przygotowania makaronu spaghetti oraz szerokiego 
makaronu fettuccine (45 mm)
3) nasadkę do przygotowania ravioli z nadzieniem
Wymiary podstawy: 19,5 x 12,5 cm
Wymiary górnej części: 19,5 x 11,5 cm
Wysokość: 12,5 cm
189 zł zam. nr 2151-P

MASZYNKA DO MAKARONU KLASIK
• maszynka ułatwi przygotowanie pysznego, domowego 
makaronu • masywna konstrukcja ze stali nierdzewnej  
• wałkuje i kroi ciasto • regulacja szerokości cięcia makaronu 
(od 2 do 6,5 mm) • 7 stopni regulacji grubości wałkowanego 
ciasta • przykręcana do stołu • na korbkę
Wymiary podstawy: 19 x 12 cm
Wymiary górnej części: 20 x 17,5 cm
Wysokość: 15 cm
99 zł zam. nr 1771-P

ciasto

ravioli

makaron

spaghetti

fettuccine

szeroki  
makaron

199,-

149,-

169,-

159,-
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MASZYNKA DO OBIERANIA ZIEMNIAKÓW
• obiera ziemniaki niezależnie od ich kształtu i wielkości  
• pozwala na zaoszczędzenie czasu i zachowanie 
czystych, zadbanych dłoni • nadaje się również  
do obierania innych warzyw korzeniowych • łatwa  
do utrzymania w czystości - wystarczy opłukać elementy 
pod bieżącą wodą • pomieści 1 kg ziemniaków • czas 
obierania: 2 minuty
Dane techniczne:  
moc: 70 W  
napięcie: 230V
169 zł  
zam. nr 2621-P

TARKA MULTI FRESH 3w1
• do warzyw, owoców, sera, orzechów i czekolady • 5 wymiennych  
nakładek (tarcie na wiórki cienkie, średnie i grube oraz krojenie  
w cienkie i grube plasterki) • kompaktowe rozmiary • elegancki  
wygląd • antypoślizgowe nóżki • pełni również funkcję maszynki  
do deserów, sorbetów, lodów oraz wyciskarki do cytrusów  
• antypoślizgowa podstawa • pojemnik na sok
Nakładki standardowe:
- drobne oczka do tarcia parmezanu, orzechów, przypraw, itp.,
- średnie oczka do tarcia sera, marchewki, suchego chleba, itp.,
- grube oczka do tarcia sera, marchewki, cukini, cebuli, itp.,
- do krojenia na cienkie plasterki buraków, jabłek, selera, itp.,
- do krojenia na grube plasterki ogórków, marchewki, ziemniaków, itp.

Zasilanie: 230V
Moc: 150 W

149 zł zam. nr 5321-P

3 1vv

OBIERACZKI
• praktyczne, poręczne obieraczki do warzyw  
i owoców • niezastąpione w każdej kuchni

MULTI 3w1
• wielofunkcyjność  
• obrotowa głowica  
• 3 różne ostrza do wyboru 
• krojenie, obieranie, 
skrobanie, tarcie  
• bezpieczna i łatwa 
obsługa
Kolory: 
39 zł zam. nr 6951-P

19,-

CERAMICZNA
• poręczny uchwyt z tworzywa sztucznego  
• wytrzymałe ostrze ceramiczne 
Kolory:
19 zł zam. nr 5711-P

obieranie krojenie skrobanie

SZATKOWNICA RĘCZNA 2w1
• umożliwia wygodne krojenie i siekanie żywności • z łatwością 
sieka: cebulę, ogórki, czosnek, orzechy, ugotowane jajka itp.  
• ostrza wykonane ze stali nierdzewnej • przeźroczysty 
pojemnik na posiekane produkty • mieszadło do ubijania  
jaj oraz praktyczna pokrywka w zestawie
Średnica: 12 cm 
Wysokość: 13 cm
24 zł zam. nr 2941-P

179,-

169,-

29,-

24,-

179,-

149,-

49,-

39,-
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299,-

PRO
Moc: 600 W
Obroty: 20 000 obr./ min
199 zł zam. nr 6961-P

ULTRAPRO
Moc: 900 W
Obroty: 25 000 obr./ min
299 zł zam. nr 1471-P

MIKSERY NUTRIMAX
• do przygotowywania smacznych, pożywnych, bogatych w witaminy i minerały napojów, koktajli i zup • zaawansowana 
technologia ekstrakcji wydobywa trudno dostępne składniki odżywcze ukryte w nasionach, liściach, pędach warzyw  
i owoców • prosta obsługa • praktyczne pokrywki pozwalają po przygotowaniu napojów zabrać je w podróż  
lub przechowywać w lodówce • 2 noże ze stali nierdzewnej
Pojemność: 0,3 l (2 małe pojemniki), 0,6 l (wysoki pojemnik)

Ultrapro

2 STALOWE  
OSTRZA

Pro

89,-

nieprzywierająca 
powłoka

ELEKTRYCZNA PATELNIA DO NALEŚNIKÓW
• do przygotowania doskonale cienkich, pysznych naleśników 
dosłownie w kilka sekund • łatwa do czyszczenia • łatwa obsługa 
dzięki przełącznikowi ze wskaźnikiem • izolowana termicznie 
podstawa z tworzywa sztucznego • ergonomiczny uchwyt nie 
przewodzący ciepła • bez przypalania • bez oleju lub masła dla 
zdrowego stylu życia
Gratis: miska na ciasto
Średnica: 20 cm
Moc: 800 W
89 zł  
zam. nr 8501-P

Słonecznikowy Oliwa z oliwek
49,-49,-

OLEJE W SPRAYU
• pozwalają na łatwe rozprowadzenie oleju • zapewniają 
wspaniały aromat potraw • nadają się zarówno  
do kuchenek tradycyjnych, jak i mikrofalowych

OLIWA Z OLIWEK
• oliwa z oliwek w sprayu  
• zawiera najwyższej jakości, 
100% olej z pierwszego 
tłoczenia • odpowiednia dla 
osób dbających  
o zdrowie • idealna  
do sałatek
Pojemność: 300 ml
49 zł  
zam. nr 4801-P

SŁONECZNIKOWY
• świetnie zastępuje 
tradycyjny olej • idealny 
do pieczenia, gotowania, 
smażenia i grillowania  
• bardzo łatwa  
aplikacja
Pojemność: 300 ml 
49 zł  
zam. nr 5231-P

259,-

199,-

BOGATE WYPOSAŻENIE   
GRATIS!

W OBU MODELACH  
2 niskie pojemniki (0,3 l), 
wysoki pojemnik (0,6 l), 
nakrętka z uchwytem,  

2 wieczka, 2 nierdzewne ostrza.
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płynna 
regulacja

BLENDER BEZPRZEWODOWY
• do szybkiego rozdrabniania produktów 
spożywczych • bez kabla ograniczającego 
ruchy • ostrza ze stali nierdzewnej  
• wygodna podstawka pełniąca funkcję 
ładowarki • wyłącznik bezpieczeństwa  
• dioda LED sygnalizująca stan 
naładowania
Moc: 100 W,  
Akumulator: litowy 7,4V
Prędkość: 12 000 obr./min
Zestaw zawiera: blender,  
podstawę (ładowarkę)
169 zł zam. nr 2291-P

BLENDER KUCHENNY Z AKCESORIAMI
• błyskawicznie zmiksuje, zmieli, rozetrze, ubije lub pokruszy 
wszystkie składniki • idealny do przygotowywania kremowych zup, 
przecierów i sosów, ubijania śmietany oraz przyrządzania koktajli  
i deserów • ostrza ze stali nierdzewnej  
• niskie i wysokie obroty 
Moc: 450 W 
Napięcie: 230V,  
Regulacja prędkości: 7 000 obr./min  
do 13 500 obr./min
Zestaw zawiera: blender, rozdrabniacz (poj. 0,7 l),  
trzepaczkę, pojemnik do przygotowywania  
potraw (poj. 0,6 l)
99 zł zam. nr 9571-P

RYŻOWAR
• nadaje się do przygotowywania wszystkich rodzajów ryżu i kaszy • automatyczne 
wyłączanie po ugotowaniu • funkcja utrzymania ciepła (maks. 6 godzin)  
• praktyczne uchwyty po obu stronach • szklana pokrywa z otworem  
do odprowadzania nadmiaru pary • antypoślizgowe nóżki • łatwe czyszczenie 
(wyjmowane naczynie z powłoką non-stick)
Pojemność: 0,6 l (około 300 g ryżu nieprzetworzonego)
Długość kabla: 1,2 m
Moc: 350 W (funkcja podtrzymywania ciepła 40 W)
Gratis dodatkowe akcesoria: łyżka do ryżu,  
praktyczny kubek z miarką
79 zł zam. nr 7001-P

naczynie z nieprzywierającą powłoką

149,-

WOLNOWAR
• do gotowania, zapiekania i duszenia potraw • idealnie nadaje się  
do przygotowywania zup, potrawek, bigosu, klopsików, gulaszu, 
zrazów i innych potraw • przygotowane w nim potrawy są soczyste 
i wyraziste w smaku, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania 
szkodliwych dla organizmu dodatków soli i tłuszczu • elektryczny 
garnek z wyjmowanym, 3,5 l kamionkowym naczyniem, które można 
użyć w piekarniku  
• możliwość wyboru jednego z 3 trybów pracy:
LOW – wolne gotowanie (6-8 godz.)
HIGH – szybsze gotowanie (3-5 godz.)
WARM – podtrzymywanie ciepła 
Pojemność: 3,5 l
Wymiary: 32 x 25 x 22,5 cm
Moc: 200 W
W zestawie: szklana pokrywka,  
przepisy i porady dotyczące  
przygotowywania posiłków
149 zł zam. nr 0491-P

199,-

169,-

129,-

99,-

89,-

79,-
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NOVÝ MODEL

SUSZARKA DO GRZYBÓW I OWOCÓW
• idealna do suszenia owoców, warzyw, grzybów i ziół • regulacja 
temperatury od 35°C do 70°C • suszone produkty zachowują witaminy 
i wartości odżywcze • zapewnia równomierne suszenie • produkty 
zachowują naturalne aromaty oraz kolory • 7 poziomów
Moc: 250 W
Wymiary jednej tacki:  
31 x 26 cm
199 zł zam. nr 3231-P

199,-

5 wymiennych 
wkładów

MULTI GRILL 5w1 
• uniwersalny pomocnik do przygotowywania urozmaiconych 
posiłków • 5 par wymiennych płytek, dzięki którym przygotujesz 
tosty, gofry, naleśniki, mini-kanapki oraz grillowane mięso • płytki 
zostały wyposażone w nieprzywierającą, teflonową powłokę  
• wskaźnik temperatury (dioda LED)  
• łatwe czyszczenie i wymiana płytek
Moc: 750 W
159 zł zam. nr 7221-P

WYPIEKACZ DO CHLEBA 
• domowe urządzenie do wypieku 
chleba a także ciasta, bułek (słodkich, 
ziarnistych, bezglutenowych itp.)  
• w pełni zautomatyzowany 
(ugniatanie, wyrastanie ciasta, 
pieczenie) • nadaje się również  
do przygotowania marmolady lub 
dżemu • 12 różnych programów 
• możliwość ustawienia stopnia 
przybrązowienia skórki oraz wielkości 
bochenka • funkcja zaplanowanego 
startu (możliwość pracy  
w nocy) • przydatny dla osób 
dbających o zdrową dietę  
• wyświetlacz LED • alarm  
dźwiękowy 
Moc: 610 W
279 zł zam. nr 2091-P

299,-

279,-

179,-

159,-
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KUCHENKA INDUKCYJNA SAFE TOUCH
• wysoka wydajność, oszczędność czasu i energii • czytelny wyświetlacz  
z panelem sterującym • ochrona przed przegrzaniem • natychmiastowe 
działanie • bezpieczna w użytkowaniu • automatyczna detekcja wielkości 
garnka • płyta ceramiczna odporna na działanie wysokich  
temperatur • funkcja alarm (urządzenie weryfikuje przydatność 
pozostawionego na kuchence garnka) • funkcja „Voltage”  
pokazująca m.in. wartość zużytej energii • funkcja  
wentylatora, który może pracować w trakcie  
gotowania, jak i w trakcie czuwania
Napięcie: 230V
Moc: 200-1800 W
Temperatura: 80°-270°C
Minutnik: 1-240 minut
Wymiary: 37 x 29 cm

199 zł  zam. nr 3031-P
199,-

PATELNIE STONITE
• idealne do pieczenia, smażenia i duszenia (steków, dziczyzny, warzyw, itp.) • zdrowe 
i smaczne posiłki z niewielkim dodatkiem tłuszczu • ergonomiczny uchwyt  
• do wszystkich rodzajów kuchenek • wysoka odporność na ciepło • powierzchnia  
non-stick stonite • warstwa wewnętrzna z powłoką nieprzywierającą, która  
ma charakter matowego kamienia naturalnego • można myć w zmywarce 
Gratis: szklana pokrywa

ZE STANDARDOWĄ RĄCZKĄ 
ø 24 cm   69 zł zam. nr 5851-P 
ø 28 cm   79 zł zam. nr 5861-P 
ø 30 cm Wok  99 zł zam. nr 6441-P

ZE ZDEJMOWANĄ RĄCZKĄ 
ø 24 cm  69 zł zam. nr 6631-P 
ø 28 cm   89 zł zam. nr 6461-P 
ø 30 cm Wok 99 zł zam. nr 6451-P

szklana  
pokrywa  
GRATIS!

Wok

od 69,- warstwa nośna zewnętrzna warstwa 
powłoki podkładowej 
odpowiednia do indukcji

unikalna warstwa 
wewnętrzna inspirowana 
kamieniem

kuchenka 
indukcyjna

zmywarka kuchenka 
gazowa

kuchenka 
elektryczna

kuchenka 
ceramiczna

59,-

PODKŁADKA INDUKCYJNA
• przystosowuje pod indukcję naczynia 
ceramiczne, aluminiowe, szklane i miedziane  
• idealne uzupełnienie kuchenki indukcyjnej
Wymiary: Ø 23 cm

59 zł zam. nr 6381-P 
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ruszt

wkład ze stali 
nierdzewnej

szklana  pokrywka

PATELNIA DOUBLEPAN 2w1
• uniwersalne zastosowanie, do gotowania, pieczenia i duszenia • ceramiczna 
nieprzywierająca powłoka • szybsze i łatwiejsze przygotowywanie żywności 
(specjalne dno patelni szybciej przewodzi ciepło) • możliwość rozdzielenia 
zestawu na dwie patelnie pozwala przyrządzać 2 potrawy jednocześnie  
• magnes osadzony w uchwycie • szczelna, silikonowa uszczelka  
• bez użycia tłuszczu • do wszystkich rodzajów kuchenek
GRATIS akcesoria: szklana pokrywka z wygodnym  
uchwytem, wkład ze stali nierdzewnej do gotowania  
na parze, podkładka nierdzewna do pieczenia  
Średnica: 27 i 29 cm
169 zł zam. nr 6971-P

NACZYNIA CERAMICZNE
• idealne do zdrowego i smacznego gotowania, 
duszenia i smażenia przy minimalnej ilości tłuszczu 
• można ich używać na wszystkich rodzajach 
kuchenek: gazowych, elektrycznych, indukcyjnych 
oraz ceramicznych • biała, ceramiczna powłoka jest 
bardzo trwała i odporna na zarysowania • wytrzymują 
temperaturę do 450°C • powierzchnia wykonana 
w technologii non-stick chroni potrawy przed 
przypaleniem • budowa naczyń ceramicznych DeGusto 
umożliwia równomierne rozprowadzenie ciepła  
na całej powierzchni 

Garnek

Rondel

Patelnie

od 99,-
PATELNIE CERAMICZNE
ø 24 cm 99 zł zam. nr 7771-P 
ø 28 cm 119 zł zam. nr 7781-P 
ø 32 cm 129 zł zam. nr 7791-P  

  GARNEK CERAMICZNY
Wymiary: ø 24 cm, wysokość: 9,5 cm

99 zł zam. nr 9731-P 

RONDEL CERAMICZNY 
Wymiary: ø 20 cm, wysokość: 8,8 cm

79 zł zam. nr 9741-P 

199,-

169,-

129,-

79,-

129,-

99,-
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dodatkowe akcesoria

299,-

MULTICOOKER DEGUSTO 8w1
• 8 funkcji w jednym uniwersalnym urządzeniu kuchennym • nieprzywierające, ceramiczne dno  
• szybsze, smaczniejsze gotowanie • multicooker grilluje, piecze, smaży, dusi, gotuje na parze  
i w wodzie, a także działa jako frytkownica i fondue • w zestawie znajdują się: kosz z wygodnym 
uchwytem do frytek, kratka do gotowania na parze, ruszt do grillowania, widelce do fondue  
(6 szt.) oraz szklana pokrywa • regulacja temperatury (80°C - 240°C) i czasu pracy (0-120 min)
Pojemność: 5 l (6 osób)
Wymiary wewnętrzne misy: 27 x 27 cm
Moc: 1 500 W
Długość kabla zasilającego: 106 cm
Zasilanie: 220-240V
299 zł zam. nr 4201-P

smażenie

grillowanie

frytkownica

wolne gotowanie

pieczenie

gotowanie  
na parze

fondue

gotowanie

99,-

49,-

DESKA SOLNA
• umożliwia przygotowywanie zdrowych posiłków bez użycia tłuszczu 
• wykonana z krystalicznej soli himalajskiej • z płyty solnej można  
korzystać w domu, na tarasie, czy w ogrodzie • do użytku w piekarniku,  
na kuchence gazowej oraz na grillu • po nagrzaniu płyta przez dłuższy  
czas utrzymuje równomierną temperaturę, przez co potrawy są soczyste  
i właściwie upieczone • po schłodzeniu w lodówce można podawać  
na niej wędliny, sery oraz inne zimne przekąski (płyta solna zapewni im 
dłuższą świeżość oraz walory smakowe nawet podczas upalnych, letnich 
dni)  • antybakteryjna powierzchnia  
• łatwe czyszczenie
Wymiary: 30 x 20 x 5 cm
99 zł zam. nr 0251-P

UCHWYT POD DESKĘ SOLNĄ
• wykonany z metalu uchwyt  
do wygodnego przenoszenia płyty solnej
Wymiary: 30 x 20 x 5 cm

49 zł zam. nr 8491-P
wyprodukowano  

w UE
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19,-

TEFLONOWA FOLIA  
DO PIECZENIA
• rewolucyjna, wielorazowa folia  
do pieczenia, smażenia i grillowania  
bez dodatku tłuszczu • do piekarnika,  
na grilla i do kuchenki mikrofalowej  
• wykonana z teflonu (PTFE)  
• odporna na wysokie temperatury  
(do 260ºC) • powłoka antyadhezyjna 
sprawia, że potrawy nie przywierają  
i zachowują wszystkie witaminy i pełnię 
smaku • dwustronna • nie nasiąka wodą 
ani olejem
Wymiary: 40 x 33 cm
19 zł zam. nr 3081-P

29,-
PODKŁADKA DO PIECZENIA
• ułatwia przygotowywanie zdrowych i smacznych potraw  
• do użytku w piekarnikach, kuchenkach mikrofalowych 
i lodówkach • specjalne wypustki zapewniają cyrkulację 
powietrza oraz ograniczają ilość tłuszczu  
w potrawach • podkładka wytrzymuje  
duże różnice temperatur od -40°C  
do 230°C • wykonana z wysokiej jakości  
silikonu • nie pochłania zapachów  
• prosta w użyciu • łatwe czyszczenie  
i wygodne przechowywanie
Wymiary: 40 x 28 x 1 cm

29 zł zam. nr 0951-P

59,- piekarnik 
elektryczny

piekarnik  
z termoobiegiem

NACZYNIE ŻAROODPORNE Z POKRYWĄ
• nadaje się do pieczenia oraz zapiekania ziemniaków, 
makaronu lub warzyw • wykonane z twardego 
szkła borokrzemowego odpornego na uszkodzenia 
mechaniczne i obróbkę w wysokiej temperaturze  
• wykonane z przezroczystego szkła co pozwala  
na kontrolowanie procesu pieczenia czy gotowania  
• higieniczne i łatwe do utrzymania w czystości • nadaje 
się do piekarników elektrycznych, parowych i gazowych 
• można użytkować w temperaturze  
od -10ºC do +300ºC  
• możliwość mycia  
w zmywarce
Wymiary: 35 x 21 x 14 cm
Pojemność: 3,5 l 
59 zł zam. nr 7011-P

39,-
Mała

Duża

FORMY CERAMICZNE 
• do pieczenia, zapiekania, przechowywania i serwowania potraw • odporne  
na zarysowania i przypalenie • wytrzymałe na temperatury od -18°C do 220°C  
• z wysokiej jakości ceramiki • materiał nietoksyczny, przyjazny dla środowiska  
• możliwość mycia w zmywarce • równomiernie rozprowadzają  
ciepło, co gwarantuje, że dania będą zawsze dobrze  
upieczone
DUŻA
Wymiary: 35 x 24 x 6,5 cm  
Waga: 2 kg
69 zł zam. nr 9371-P

MAŁA
Wymiary: 16,5 x 16,5 x 5 cm 
Waga: 0,5 kg

39 zł zam. nr 9361-P 79,-

69,-
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od 29,-

od 29,-
Lime Green

Orange

NOŻE CERAMICZNE
• ceramiczne ostrze niewymagające ostrzenia • 5x twardsze niż stal  
• nie wchodzi w interakcję z produktami spożywczymi • nie niszczy 
witamin i enzymów w krojonych warzywach i owocach

LIME GREEN
• spiek ceramiczny oparty  
na tlenku cyrkonu • białe ostrze
Uniwersalny  29 zł     zam. nr 2801-P  
Szefa                39 zł     zam. nr 2731-P 
Gourmet         49 zł     zam. nr 2701-P

ORANGE
• spiek ceramiczny oparty  
na tlenku cyrkonu • białe ostrze
Szefa                      29 zł     zam. nr 3561-P 
Gourmet               39 zł     zam. nr 3571-P

Gourmet (26,8 cm, ostrze: 15 cm)

Uniwersalny (20,3 cm, ostrze: 10,5 cm)

Szefa (24 cm, ostrze: 13,5 cm) 

od 49,-

NOŻE PROFESJONALNE
• ostrza ze stali nierdzewnej  
• korpus z tworzywa sztucznego

RZEŹNICZY
Długość ostrza: 22,5 cm
Długość całego noża: 37 cm
59 zł  zam. nr 9001-P

SZEFA KUCHNI
Długość ostrza: 20 cm
Długość całego noża: 33 cm
79 zł  zam. nr 9821-P

KUCHENNY
Długość ostrza: 17,5 cm
Długość całego noża: 31 cm
49 zł  zam. nr 9021-P

UNIWERSALNY
Długość ostrza: 15 cm
Długość całego noża: 29 cm
49 zł  zam. nr 9011-P

DO WYKRAWANIA
Długość ostrza: 12,5 cm
Długość całego noża: 25,5 cm
49 zł  zam. nr 9811-P

wyprodukowano  
w UE
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Noże nie są częścią produktu.

STOJAK Z WŁOSIEM NA NOŻE
• przechowa noże o różnych kształtach  
i wielkościach • najlepszy i najbezpieczniejszy 
sposób przechowywania noży kuchennych  
• nowoczesne wzornictwo • wszystkie noże  
są zawsze pod ręką • specjalna budowa chroni 
ostrza
Wysokość: 22,5 cm 
Średnica: 11 cm 
Materiał: przezroczysty  
akryl, PET, PP
49 zł  zam. nr 4321-P

59,-

49,-



39,-

NOWOŚĆ

KOSZYK SZEFA KUCHNI
• wielofunkcyjny koszyk ułatwiający pracę w kuchni • wiele funkcji w 
jednym urządzeniu: gotowanie, smażenie, frytowanie, gotowanie na 
parze, gotowanie jajek, makaronu, blanszowanie, odcedzanie, mycie, 
osuszanie, płukanie, przechowywanie • bezpieczny  
i łatwy w użyciu • możliwość mycia w zmywarce 
Wymiary: Ø 23 cm, wysokość: 11 cm

29 zł  zam. nr 7311-P 

12w1

29,-

UNIWERSALNA OSTRZAŁKA DO NOŻY
• do noży, scyzoryków, nożyczek  
• 3-stopniowy mechanizm ostrzenia:  
diamentowy, wolframowy i ceramiczny
Kolory: 
39 zł zam. nr 8791-P

MASZYNA DO LODÓW
• stwórz w domu pyszne, zdrowe lody • do robienia 
sorbetów, lodów i mrożonych jogurtów • posiada dobrze 
izolowany pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 1 l 
oraz pokrywę z dużym otworem  
do dodawania składników
Czas przygotowywania lodów:  
15-25 min
Moc: 15 W 
Długość kabla:  
160 cm
199 zł  
zam. nr 1531-P

199,-

FOREMKI DO LODÓW
• zdrowe domowe lody prosto z Twojej zamrażarki 
• 6 kubeczków do przygotowywania lodów, 
sorbetów, przecierów owocowych itp.  
• z wygodnym stojakiem  
do przechowywania • można je myć  
w zmywarce
Wymiary: 11 x 10 x 13 cm
Materiał: 100% PP

Kolory:
9,99 zł zam. nr 0211-P

9,99

Kolorowe
W kształcie 
lodowego wafla

od 39,-

KUBEK DO NAPOJÓW Z KRUSZONYM LODEM
• wewnętrzną część, w której znajduje się płyn chłodzący 
umieszcza się na kilka godzin w zamrażarce • po wyjęciu 
dodajemy odpowiednie składniki, zamykamy, wstrząsamy, 
ściskamy kilkakrotnie i mamy gotowe świeże, zdrowe lody, 
sorbety, mrożony sok lub kawę
Kolory:
Kolorowe   39 zł zam. nr 0341-P
W kształcie lodowego wafla 79 zł zam. nr 0351-P
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SILIKONOWE AKCESORIA KUCHENNE
• elastyczny materiał ułatwia przechowywanie • łatwe w utrzymaniu w czystości • odporne na niskie i wysokie temperatury 
(od -40°C do 230°C) • nieprzywierające • niezmieniające smaku potraw

STOLNICA
• bardziej higieniczna od tradycyjnej, drewnianej deski • łatwa w myciu i w przechowywaniu • antypoślizgowa  
• zwijana • doskonała do przygotowywania pierogów, wycinania  
ciasteczek czy formowania ciasta • wyposażona  
jest w specjalną miarkę średnicy i wielkości ciasta
Wymiary: 50 x 40 cm
39 zł zam. nr 7361-P 

39,-

WAŁEK
• silikonowa powierzchnia, do której nie przywiera  
ciasto (nie wymaga obsypywania mąką) • ergonomiczne 
rączki wykonane z plastiku z oczkiem do zawieszenia  
• możliwość mycia w zmywarce
Długość wałka: 24 cm 
Długość całkowita: 46 cm
Średnica: 6 cm
49 zł zam. nr 9191-P Stolnica

Wałek

PĘDZELEK 
• do rozprowadzania marynaty i tłuszczu, lukrowania  
i nanoszenia polewy • wygodna plastikowa rączka  
z oczkiem do zawieszenia
Wymiary: 23 x 4 cm
7 zł zam. nr 1641-P

ŁOPATKA
• do dokładnego zbierania 
mas, sosów i ciasta, 
wyrównywania polewy  
i nadzienia • wygodna, 
plastikowa rączka z oczkiem  
do zawieszenia
Wymiary: 25 x 5 cm 
9 zł zam. nr 2421-P

7,-
Pędzelek

Łopatka

Lejek

FORMA NA BABKĘ 
• do wszelkiego rodzaju babek piaskowych, 
drożdżowych i biszkoptowych • łatwa w czyszczeniu  
i w przechowywaniu • po zwinięciu zawsze wraca  
do pierwotnego kształtu
Wymiary: Ø 21 cm, wysokość: 10 cm 
24 zł zam. nr 1651-P

Babka

12,90

SKŁADANY LEJEK
• do wlewania gorących i zimnych płynów 
do pojemników z wąskimi szyjkami  
• z praktycznym uchwytem • po złożeniu 
zajmuje niewiele miejsca
Wymiary: 12 x 8,5 x 9,5 cm

12,90 zł zam. nr 2711-P 

SKŁADANY DURSZLAK
• niezbędny element 
wyposażenia każdej kuchni  
• wygodny w przechowywaniu  
- po złożeniu zajmuje mało 
miejsca • łatwy w czyszczeniu
Wymiary: 22,5 x 20 x 3,5 cm

29 zł zam. nr 2451-P 

29,-
39,-

UNIWERSALNA OSŁONA SILIKONOWA
• wielofunkcyjna osłona z praktycznym otworem  
na trzepaczkę lub mikser • łatwa w czyszczeniu • może 
być używana jako uniwersalna pokrywka do garnków, 
patelni, mis • wytrzymała na temperaturę  
od -40°C do 230°C
Wymiary: Ø 32 cm
39 zł zam. nr 2021-P

59,-

49,-

29,-

24,-
12,-

9,-
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39,-

29,-

POKRYWKA
• sprawdzi się jako pokrywka na 
garnek, patelnię, jako durszlak 
lub wkład do gotowania na parze  
• nie pochłania zapachów i nie 
nagrzewa się • odporna zarówno  
na niskie, jak i wysokie 
temperatury
Wymiary: Ø 28 cm
29 zł zam. nr 4841-P

19,-

ZAPARZACZ 
• idealny do zaparzania herbat, ziół  
i do wygotowywania przypraw i zieleniny  
• szybki i prosty w użyciu • możliwość  
mycia w zmywarce 
Materiał: silikon + stal nierdzewna
Średnica: 5 cm
Wysokość: 16 cm
19 zł zam. nr 1081-P

36,-

WKŁAD DO GOTOWANIA NA PARZE
• do przygotowania potraw na parze, np. warzyw, 
pierogów, klusek • miękki • łatwy w użyciu • dopasowuje 
się do garnka • praktyczny uchwyt
Wymiary: Ø 22, wys.: 10,5 cm

36 zł zam. nr 2841-P 

24,-

FORMA NA TARTĘ
• do przygotowywania ciast, tart, kołaczy • bez 
smarowania tłuszczem i oprószania mąką 
• wygodna, nieprzywierająca
Wymiary: Ø 29,5, wys.: 3,3 cm
24 zł zam. nr 2601-P

12,-/szt.

CHWYTAK
• praktyczna silikonowa rękawica do chwytania  
nagrzanych form, blach i naczyń • z pętelką  
do zawieszenia • zabawny design - w kształcie paszczy 
krokodyla • oryginalny pomysł na prezent
Wymiary: 10 x 8 x 7 cm 

1 szt. 12 zł zam. nr 4661-P
2 szt. 22 zł zam. nr 4662-P
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79,-

12000 mAh

ECO SOLAR 5000 mAh
• uniwersalna zewnętrzna ładowarka solarna z wbudowaną baterią 
Li-Pol i lampką LED • możliwość ładowania energią słoneczną, przez 
złącze USB lub ładowarką do telefonu  
• wodoodporny • specjalna, silikonowa obudowa • możliwość 
przypięcia np. do plecaka, za pomocą dołączonego karabinka  
• dwa wejścia USB (można ładować dwa urządzenia jednocześnie)
Bateria: Li-Pol
Monokrystaliczny panel słoneczny: 5V/ 1,2 W
Wejście: 5V/ 1 A
Wyjście: DC 5V/ 2 x 1 A
Lampka LED: 1,2 W
Wymiary: 14,2 x 7,5 x 1,36 cm
Pojemność: 5000 mAh
Waga: 150 g
79 zł zam. nr 8571-P

PANEL 
SOLARNY

5000 mAh MP3-iPOD

/

POWER BANK 
• zapasowe źródło energii do ładowania różnych urządzeń mobilnych, takich jak: iPod, iPhone, telefon 
komórkowy, nawigacja GPS, odtwarzacze MP3, MP4, PDA, PSP, itp.  
• przydatne na wycieczce, wyjeździe, wczasach, a także w domu, czy w biurze

PROFI 12000 mAh
• diody sygnalizujące stan naładowania baterii  
• zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem  
i zwarciem • wbudowana latarka
W zestawie: przenośna ładowarka, kabel USB,  
4 końcówki umożliwiające podłączenie  
najpopularniejszych modeli telefonów

Dane techniczne: bateria: Li-Ion 3,7V/ 12000 mAh,  
wejście: mikro USB DC 5V/ 1 A,  
wyjście: USB DC 5V/ 1 A + USB DC 5V/ 2,1 A
79 zł zam. nr 3471-P

5000 mAh

89,-

79,-
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STATYW FLEXI
• elastyczny mini statyw do telefonów 
komórkowych, aparatów kompaktowych  
lub małych kamer • idealny dla podróżujących  
• giętkie, przegubowe nóżki, dzięki którym można 
przyczepić statyw do gałęzi czy słupa • płytka 
szybkiego montażu, pozwalająca na szybką  
i łatwą wymianę sprzętu • głowica kulkowa
Maks. obciążenie: 300 g
Wymiary: 25,5 x 5,2 x 3,3 cm
Gwint: 1/4” (6,4 mm)
Waga: 64,3 g
24 zł zam. nr 7111-P

składany 24,-

39,-

TELESKOPOWE UCHWYTY DO SELFIE
• uchwyty teleskopowe przeznaczone dla wszystkich 
miłośników fotografii i wielbicieli tzw. selfie • dzięki 
teleskopowym uchwytom zrobisz pamiątkowe zdjęcia 
w każdym miejscu • teleskopowa, stalowa rękojeść  
• kompatybilne z systemami Android i iOS

UCHWYT Z WYZWALACZEM
Regulowana długość: 23,5-100,5 cm
Maks. obciążenie: 300 g
39 zł zam. nr 3601-P

UCHWYT ZE STEROWANIEM BLUETOOTH
• port USB (czas ładowania: 1 godz.)  
• kabel USB w zestawie
Regulowana długość: 23,5-100,5 cm
Maks. obciążenie: 300 g
Zasilanie: Li-Pol 2,7V/ 55 mAh
49 zł zam. nr 3711-P

zasięg do 50 m

AKUMULATOROWA LATARKA CZOŁOWA
• lekka konstrukcja • regulowany pasek mocujący  
• aluminiowa obudowa • regulowany kąt nachylenia 
reflektora • zasięg działania do 50 m • światło  
LED 3 W, 140 lumenów
Zasilanie: 3 baterie 1,5V AAA lub wbudowany akumulator 
Li-ion 3,7V 4800 mAh
Tryby świecenia: jasny, oszczędny, migający
Żywotność: 50000 godz.
69 zł zam. nr 8801-P

59,-

49,-

79,-

69,-
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wejście USB  

ENERGOOSZCZEDNY REFLEKTOR LED
• przeznaczony do użytku na zewnętrz i w budynku • idealny pomocnik 
w pracach budowlanych • super płaski • przedłużona żywotność
LED 20 W 
Wymiary: 150 x 35 x 127 cm 
Dł. kabla: 15 cm
49 zł zam. nr 7471-P

LED 10 W 
Wymiary: 115 x 35 x 106 cm 
Dł. kabla: 15 cm 
39 zł zam. nr 7441-P

NOWOŚĆ od 39,-

BARWA 
ŚWIATŁA

KĄT  
ŚWIECENIA

500 

STOPIEŃ 
ŚWIECENIA

LAMPKA NA BIURKO LED 
• regulacja natężenia światła  
• obrotowa podstawa • gniazdo USB  
do ładowania telefonów, tabletów itp.  
• elastyczne ramię, dzięki któremu można 
dopasować strumień światła do swoich 
potrzeb • 4 barwy światła: ciepła, neutralna, 
biała, chłodna (3000-6000 K) • nowoczesne 
wzornictwo • sterowanie dotykowe
Wyjście USB: 5V/ 800 mAh
Zasilacz: 12V/ 1 A (w zestawie)
Moc maks.: 10 W
Strumień światła: 170-850 lumenów
Wymiary podstawki: 19 x 12 cm

Spektrum barw:
129 zł zam. nr 5671-P 129,-

 LAMPKI FLEXI BULB 
4 sztuki
• dodatkowe źródło światła bez potrzeby podłączania  
do sieci elektrycznej (bezprzewodowe) • 3 diody LED  
• łatwy montaż za pomocą pasków samoprzylepnych  
• nietłukące • bezpieczne w użytkowaniu • przydatne  
w każdym pomieszczeniu: pokoju, garażu,  
na tarasie, czy balkonie, a także w szafie
Zasilanie: 3 baterie 1,5V AAA
39 zł zam. nr 1561-P

39,-

39,- od 39,-

ŻARÓWKI LED
• najbardziej ekonomiczne oświetlenie  
• niski pobór prądu 4-7 W • żywotność  
dłuższa od zwykłej żarówki 
energooszczędnej • bezpieczne  
(nie zawierają szkodliwej rtęci) • światło 
ciepłe lub zimne o odcieniu białym

E14/4 W 
• moc: 4 W • moc porównywalna  
z żarówką 40 W • gwint: E14  
• materiał: porcelana + szkło
39 zł    zam. nr 9761-P

E27/5 W  
• moc: 5 W • moc porównywalna  
z żarówką 50 W • gwint: E27
• materiał: porcelana + szkło
39 zł zam. nr 9771-P

E27/7 W    
• moc: 7 W • moc porównywalna  
z żarówką 70 W • gwint: E27
• materiał: porcelana + szkło
49 zł zam. nr 3261-P
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59,-

LATARKA  LED 2w1
• lekka i wydajna • antypoślizgowa 
powierzchnia • posiada silny magnes  
w uchwycie • dodatkowa boczna lampa  
• wodoodporna • odporna na wstrząsy 
Światło LED o mocy: 400 lumenów (5 W)
Zasięg : do 200 m
Zasilanie: 4 baterie AAA
Czas pracy: do 100 godz.
Żywotność: do 50 tys. godzin 
Materiał: wytrzymały stop aluminium  
i tworzywo ABS

59 zł zam. nr 2531-P 

ZASIĘG MOC

200 m 5 W

ZASIĘG MOC

m500 W10
1200 mAh

magnes

plastikowe pudełko

boczny reflektor

AKUMULATOROWA LATARKA LED
• 19 diod LED • 3 tryby świecenia: pełne, 
oszczędne i migające • hermetyczna 
obudowa • czerwone światło nocne  
• ruchoma podstawka - uchwyt  
• możliwość ładowania z gniazdka 
zapalniczki samochodowej
Zestaw zawiera: latarkę, zasilacz sieciowy, 
adapter samochodowy, pasek
Przedni reflektor: 19 diod LED, 3 tryby 
świecenia: 7 diod, 19 diod, światło migające  
19 diod
Tylny reflektor: 4 czerwone diody LED,  
światło migające 
Wbudowany akumulator: 4V 4 Ah, 
Czas ładowania: od 8 do 12 godz.
Wymiary: 22,5 x 13,5 x 18 cm
79 zł  zam. nr 0051-P

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

59,-

89,-

79,-

LATARKA AKUMULATOROWA W PUDEŁKU
• 3 tryby pracy: światło pełne, światło średnie oraz światło minimalne • tryb 
szybkiego migania • tryb SOS • możliwość ładowania akumulatora bezpośrednio  
z sieci elektrycznej • antypoślizgowa powierzchnia • uchwyt rowerowy  
• praktyczna zawieszka • metalowa • wodoodporna
Światło LED o mocy: 800 lumenów (10 W)
Zasięg: do 500 m
Akumulator: Li-Ion 3,7V / 1200 mAh
Czas ładowania akumulatora: 5 godz.
Czas pracy: do 120 godz.

59 zł zam. nr 2611-P
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MUZYCZNE CENTRUM 5w1
• zawiera: gramofon do odtwarzania płyt winylowych, 
radio AM/FM, odtwarzacz CD, odtwarzacz kaset  
• wejście AUX • stylizowane na stare radio 
tranzystorowe • drewniana obudowa 
Wymiary: 45 x 33 x 21 cm  
Moc: 19 W  
Napięcie: AC 230 V~50 Hz
499 zł zam. nr 5431-P 499,-

GRAMOFON RETRO
• piękny, stylowy, wielofunkcyjny gramofon  
• gniazdo USB i SD • odtwarzacz płyt 
gramofonowych oraz CD / MP3  
• radio AM / FM • zdalne sterowanie  
• drewniana obudowa
Predkość: 331/3, 45, 78 obr./min
Moc: 18 W
Wyjście: 2 W + 2 W
Wymiary: 38 x 38 x 22 cm
Wysokość z tubą: 80 cm 
999 zł zam. nr 7951-P

pilot

AUX
ZDALNE  

STEROWANIE
WEJŚCIE 

AUDIO
331/3/45/78

AM/FM

1299,-

999,-
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PATENT

SŁUCHAWKI ANTYRADIACYJNE 3,5 mm
Minimalizują ryzyko kontaktu ze szkodliwymi  
i niebezpiecznymi falami elektromagnetycznymi, które 
pojawiają się podczas korzystania z telefonu komórkowego.
• regulacja głośności • obsługa telefonu • mikrofon  
• 2 rozmiary nakładek silikonowych
Długość kabla: 1,7 m 
Impedancja: 16 Ω 
Zakres częstotliwości: 20-20000 Hz 
Czułość: 122 ± dB  
Złącze: jack 3,5 mm
89 zł zam. nr 3341-P

KOMFORTOWE - BEZ BÓLU GŁOWY  
I UCZUCIA ZMĘCZENIA

LATARKA  /  PARALIZATOR

PARALIZATOR ORTHELL 
• doskonałe narzędzie do samoobrony • małe rozmiary • wbudowana latarka 
LED • powoduje porażenie, wstrząs i chwilową utratę orientacji
Napięcie maks.: 1000kV
Akumulator litowo-jonowy: 3,7V / 1500 mAh
Czas ładowania: 2,5-3 godzin
Wymiary: długość 19,6 cm, średnica 3,6 cm
Waga: 232 g
W zestawie: paralizator  
z latarką, ładowarka,  
instrukcja

69 zł  zam. nr 5681-P

PARALIZATORY Z LATARKĄ 
Uwaga! Produkt tylko dla osób pełnoletnich.
Uwaga! Przechowywać z dala od dzieci.
• dla większego poczucia bezpieczeństwa • zapewniają skuteczną obronę w przypadku ataku

DLA NIEGO

DLA NIEJ

69,-

59,-

DAMSKI PARALIZATOR
• doskonałe narzędzie do samoobrony • małe 
rozmiary sprawiają, że pasuje do każdej kobiecej 
torebki • posiada niepozorny wygląd flakonika 
na perfumy • wyposażony jest we wbudowaną 
latarkę LED • akumulator Li-ion 3,6V / 250 mAh 
Napięcie maks.: 500kV
Wymiary: 11,2 x 2,3 cm
Waga: 75 g
Czas ładowania: 6-8 godz.
W zestawie: paralizator  
z latarką, ładowarka,  
instrukcja

Kolory:
59 zł    zam. nr 7931-P

+18

29,-

GAZ PIEPRZOWY  
DEFENDER JET
• bardzo skuteczny spray 
pieprzowy zawiera 10% Oleoresin 
Capsicum • OC jest naturalnym 
ekstraktem z papryczek chilli  
• rozpylany jest cienki strumień 
paprykowego płynu na odcinku  
4-5 metrów • działa również 
przeciwko agresywnym 
zwierzętom
Pojemność: 50 ml

29 zł  zam. nr 3821-P

wyprodukowano  
w UE

129,-

89,-

NOWOŚĆ
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synchronizacja 
radiowa

119,-

ZEGARY NAŚCIENNE Z FOTORAMKĄ
• unikatowe zegary z fotoramką (12 ramek) • wyjątkowy 
element wyposażenia wnętrza, idealnie nadający  
się na prezent • uniwersalny srebrny kolor 
Zasilanie: bateria 1,5V AA 

KWADRATOWY 
Całkowity rozmiar: 35 x 35 cm
Rozmiar tarczy zegara: 10 x 10 cm
79 zł zam. nr 6311-P

OKRĄGŁY
Średnica: 40 cm
69 zł zam. nr 5471-P

BARO
• prognoza pogody: słonecznie, 
przejaśnienia, pochmurno, deszcz/śnieg, 
oberwanie chmury/burza śnieżna  
• barometr • czujnik ciśnienia • czujniki 
temperatury • bezprzewodowa transmisja 
danych między czujnikiem, a stacją  
• możliwość wyboru: ºC lub ºF • budzik 
Wymiary: 20 x 3 x 13 cm
Pomiar temperatury:  
• przez stację pogodową  
  - w zakresie 0ºC do + 50ºC 
• przez czujnik zewnętrzny  
  - w zakresie -20ºC do +60ºC
Zasilanie: stacja pogodowa: 2 baterie 1,5V AAA,  
czujnik zewnętrzny: 2 baterie 1,5V AAA
119 zł zam. nr 1961-P

STACJE POGODOWE
• nowoczesne, bezprzewodowe urządzenia do pomiaru 
temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego 
• wbudowany zegar i alarm • kalendarz i data • aktualna faza 
księżyca

MASTER
• prognoza pogody: słonecznie, 
przejaśnienia, pochmurno, deszczowo, 
burzowo • duży wyświetlacz z kolorowymi 
ikonami • czujniki temp. dokonujące 
pomiaru wewnątrz pomieszczenia i na 
zewnątrz budynku • bezprzewodowa 
transmisja danych między czujnikiem,  
a stacją • możliwość wyboru: ºC lub ºF  
• budzik 
Wymiary: 16 x 3 x 13,6 cm
Pomiar temperatury:  
•  przez stację pogodową  

- w zakresie 0ºC do + 50ºC
• przez czujnik zewnętrzny 
  - w zakresie -20ºC do +60ºC
Zasilanie: stacja pogodowa: 3 baterie 1,5V AAA,   
czujnik zewnętrzny: 2 baterie 1,5V AAA
129 zł zam. nr 2081-P

synchronizacja 
radiowa

89,-

79,-

79,-

69,-

139,-

129,-



DREWNIANE BUDZIKI CYFROWE
• efekt wyświetlania w drewnie • wyposażone  
w wyświetlacz LED pokazujący czas w systemie  
12 i 24 godzinnym • 3 alarmy • tryb oszczędzania 
energii • możliwość wyświetlania czasu, daty  
oraz temperatury • tryb oszczędzania energii  
(po 30 sekundach akywacja/dezaktywacja 
wyświetlacza dźwiękiem)
Zasilanie: zasilacz DC 5V lub kabel USB  
(opcjonalnie: 3 baterie 1,5V AAA)

Materiał: MDF i PVC

KOSTKA
Wymiary: 15 x 4 x 7 cm

89 zł zam. nr 7121-P

TRÓJKĄT
Wymiary: 15 x 7 x 7 cm

109 zł zam. nr 7131-P

79,-

59,-

109,-

89,-

Trójkąt

Kostka

ZEGAR BUDZIK TEMPERATURA

°C
°F

BUDZIK ZE STACJĄ METEO
• pięć praktycznych funkcji w jednym urządzeniu • stacja pogodowa 
mierzy temperaturę (0 - 50oC) oraz wilgotność powietrza wewnątrz 
pomieszczenia (20 - 90% RH) • funkcja zegara, budzika  
i kalendarza • posiada podświetlany kolorowy wyświetlacz LED  
• aktualna godzina może być wyświetlana na ścianie lub suficie  
za pomocą lasera • pamięć wartości maks./min. • graficzny  
wykres temperatury z ostatnich 12 godzin • nowoczesny,  
uniwersalny wygląd sprawia, że stacja pasuje do każdego 
pomieszczenia w domu, mieszkaniu, czy biurze • budzik może  
być zasilany przez dołączony zasilacz lub 2 baterie 1,5V AA
79 zł zam. nr 0201-P

BUDZIK NOCNE NIEBO 
• wyświetla kolorową projekcję 
gwieździstego nieba • dźwięki pobudki  
(np. szum morskich fal lub muzyka 
klasyczna) • wyświetla godzinę, datę  
i aktualną temperaturę 
Zasilanie: 3 szt. baterii 1,5V AAA

59 zł zam. nr 6791-P 

synchronizacja 
radiowa
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79,-119,-
CyfrowyProfi

CYFROWY PROFI
• nowoczesny wygląd • niebieskie podświetlenie 
wyświetlacza LCD • solidna obudowa  
• sygnalizacja dźwiękowa • automatyczne 
wyłączanie się • 6 ustników w komplecie
Zasilanie: 3 szt. baterii 1,5V AAA
119 zł zam. nr 9381-P

CYFROWY 
• ulepszony czujnik • wyświetlacz LCD • sygnalizacja 
dźwiękowa • wskaźnik stanu baterii • szybki i dokładny 
Zasilanie: 2 szt. baterii 1,5V AAA
79 zł zam. nr 2921-P

ALKOTESTERY 
• do orientacyjnych pomiarów zawartości alkoholu  
• czytelny wyświetlacz LCD • szybki pomiar

36,-

79,-

Profi

Expert

MIERNIKI CYFROWE
• niezbędne narzędzie pracy każdego elektryka • intuicyjna 
obsługa, duża funkcjonalność • posiadają amperomierz, 
woltomierz i omomierz

EXPERT 
• podnoszony, duży, czytelny wyświetlacz • możliwość 
ustawienia pod kątem (chowana nóżka) • funkcja 
zapamiętywania ostatniego pomiaru • 32-funkcyjne 
pokrętło • pomiar hFE tranzystorów • pomiar pojemności 
kondensatorów • pomiar rezystancji • tester tranzystorów 
i diod • pomiar temperatury • pomiar częstotliwości • 
pomiar napięcia stałego (DC: 0-1000V) i przemiennego 
(AC: 0-750V) • opór elektryczny: 0-2 MΏ • prąd stały: 0-20 A 
• częstotliwość: 200 kHz • gumowa ochronna obudowa
Wymiary: 9 x 3 x 19 cm
Wyświetlacz LCD: 6 x 3 cm
Waga: 300 g
Bateria: 9V (w zestawie)
79 zł zam. nr 1871-P

PROFI
• idealne narzędzie pracy dla majsterkowiczów, 
mechaników i elektromechaników • napięcie DC: 0-1000V 
• napięcie AC: 0-750V • opór elektryczny: 0-2 MΏ • prąd 
stały: 0-10 A
Wymiary: 6,8 x 2,2 x 12, 5 cm
Wyświetlacz LCD: 4,6 x 1,4 cm
Waga: 170 g
Bateria: 9V (w zestawie)
36 zł zam. nr 1831-P

sterowana 
za pomocą 
pilota do 
telewizora

TV

89,-

OSZCZĘDZACZ ENERGII ENERGY SAVER
• zmniejsza zużycie prądu nawet o 25% • pełni rolę 
stabilizatora napięcia i reguluje przesunięcie fazowe  
prądu • wystarczy podłączyć go do gniazdka 
Wymiary: 13 x 7 cm 
39 zł zam. nr 8831-P 

39,-

LISTWA ZASILAJĄCA Z PODCZERWIENIĄ
• obniża pobór prądu przez sprzęty elektroniczne  
• automatycznie wyłącza urządzenia pobierające 
prąd w trybie czuwania • chroni przed przepięciami  
• kompatybilna z pilotem (ON/OFF) 
Długość kabla: 1,5 m
Maks. obciążenie: 3500 W / 10 A
Min. i maks. wydajność kluczowych  
gniazd: 25-3500 W
89 zł zam nr 8821-P
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OBJEKT STŘEŽEN 
KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SIZE:  110 x 110 mm

OBJEKT STŘEŽEN 
KAMEROVÝM SYSTÉMEM

NOWY 
MODEL

ZEWNĘTRZNA
Waga: 240 g
Wymiary: 17,1 x 13 x 8,2 cm
39 zł zam. nr 6901-P

ATRAPY KAMER BEZPIECZEŃSTWA 
• realistyczny wygląd zniechęca potencjalnych złodziei 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • migająca 
dioda LED • prosta instalacja (montaż do ściany  
za pomocą śrub dołączonych w zestawie)
Temperatura pracy: od -10 do +40ºC
Zasilanie: 2 baterie 1,5V AA
W zestawie gratis: nalepka informująca o monitoringu.

KOPUŁKOWA
Waga: 250 g
Wymiary: 23,5 x 11,5 x 11,5 cm
39 zł zam. nr 6891-P

Zewnętrzna
Kopułkowa

OBIEKT 
MONITOROWANY

OBIEKT 
MONITOROWANY

WENTYLATOR TURBO JET
• niezastąpiony podczas upalnych dni • bezpieczny 
(brak łopatek) • wytwarza jednolity strumień 
powietrza • nowoczesny wygląd • zdalnie sterowany  
• pilot w zestawie
Napięcie: 230V/50 Hz  
Moc: 40 W  
Średnica: 30 cm  
Wysokość: 51 cm 
299 zł zam. nr 9111-P

299,-

ELEKTRYCZNA NABIJARKA DO PAPIEROSÓW
• regulacja gęstości tytoniu i prędkości nabijania
• bieg wsteczny
W zestawie: nabijarka, zasilacz sieciowy, wycior  
do czyszczenia, zapasowa sprężyna
Wymiary: 27 x 7 x 8 cm
Moc: 45 W
Kolory: 

149 zł zam. nr 5731-P

149,-

1-5
BIEG  

WSTECZNY 
REGULACJA 
SZYBKOŚCI 
NABIJANIA

REGULACJA 
GĘSTOŚCI 
TYTONIU

49,-

39,-
49,-

39,-
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WYKRYWACZ METALU PROFI
• dla prawdziwych poszukiwaczy skarbów 
• wykryje monety, biżuterię, złote i srebrne 
przedmioty, metalowe elementy  
• z profesjonalną wodoodporną cewką 
wyszukującą • w pełni automatyczny 
• z dodatkowymi funkcjami i wyposażeniem 
• automatyczne strojenie • podpórka 
przedramienia • miernik analogowy wskazujący 
prawdopodobny rodzaj znalezionego metalu
• wskaźnik ładowania baterii
Zasilanie: 2 baterie 9V (w zestawie) 

299 zł zam. nr 4751-P

od 1,90

BATERIE
Baterie NiMH  AAA 2 szt.  25,90 zł zam. nr 4901-P 

   AA 2 szt.         29 zł zam. nr 4891-P

Bat. alkaliczne  AAA 4 szt.   6,90 zł zam. nr 4881-P 
          1 szt.    1,90 zł zam. nr 4861-P 
   AA  4 szt.   6,90 zł  zam. nr 4871-P 

1 szt.    1,90 zł zam. nr 4851-P

GP 476A 6V (4LR44)    12,90 zł zam. nr 5531-P 
GP 23AE 12V      5,90 zł zam. nr 5551-P 
GP 9V       5,90 zł zam. nr 5541-P 
GP A76 - 5 szt     12,90 zł zam. nr 5511-P 
GP ZA312 - 6 szt     24,90 zł zam. nr 5521-P
GP C-R14 - 1 szt       3,90 zł zam. nr 7081-P 
GP LR20 - 2 szt     24,90 zł zam. nr 7091-P 
GP CR2032 - 1 szt       5,90 zł zam. nr 4951-P
LR54 - 1 szt       2,90 zł zam. nr LR541-P

ŁADOWARKA  
DO AKUMULATORKÓW 
• twoje akumulatorki zawsze gotowe  
do pracy • ładuje jednocześnie  
od 2 do 4 akumulatorków  
AA lub AAA
32 zł zam. nr 4911-P 

299,-

KLIMATYZATOR
• klimatyzator, osuszacz powietrza oraz wentylator w jednym 
• funkcja timera (czas, po którym urządzenie włączy lub wyłączy 
się automatycznie) • łatwy montaż i estetyczny wygląd • mobilny
Wydajność chłodzenia: 7000Btu/h (2000W) 
Wydajność osuszania: 1l/h
Maks. zużycie energii: 720 W
Maks. przepływ powietrza: 230 m3/h
Napięcie: 220-240V
Poziom hałasu: ≤ 50 dB
Wymiary: 31 x 31 x 64 cm
1290 zł zam. nr 6941-P

1290,-

34,90

32,-*wygląd ładowaki może różnić się  
od przedstawionego na zdjęciu
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ALARM BEZPRZEWODOWY Z PILOTEM
• można go zamontować w domu, garażu, ogrodzie, itd. • kąt 
wykrywania: 110 stopni • głośność: 105 dB • zasięg czujnika 
ruchu: maks. 6 m • zasięg pilota: 10 m • aktywacja i dezaktywacja 
za pomocą pilota
Zasilanie: 4 baterie 1,5V AA (brak w zestawie), pilot: 3 baterie AG13  
(w zestawie)

Zestaw zawiera:  uchwyt z ruchomą głowicą, alarm, 2 piloty

49 zł zam. nr 6691-P

NOWOŚĆ

49,-

obrotowa złączka pilot

WAGA ŁAZIENKOWA  
Z FOTORAMKĄ
• szybki i precyzyjny pomiar masy 
ciała • wyświetla godzinę  
i temperaturę • po włożeniu zdjęcia 
może służyć jako ramka naścienna 
lub zwykła ramka z podpórką  
• prosta w obsłudze • wykonana  
ze szkła i aluminium
Maks. obciążenie: 150 kg 
Zasilanie: 1 szt. baterii 3V (CR2032)  
Waga: 1,8 kg 
Wymiary: 31,3 × 30 × 2,7 cm 
Ramka: 25,4 × 20 cm
79 zł zam. nr 9061-P

22,90

IT ZESTAW CZYSZCZĄCY 3w1
• poręczny zestaw czyszczący do ekranów (monitor, tablet, 
skaner) i klawiatur • całość znajduje się w praktycznym 
pudełku, co zapewnia wygodne i proste użycie  
• 3 elementy w zestawie: 1) miękka silikonowa szczoteczka  
do czyszczenia przestrzeni między klawiszami klawiatury 
2) ściereczka z mikrofibry do usuwania kurzu,  
tłuszczu i odcisków palców 3) pojemnik z płynem  
o właściwościach antystatycznych, bez alkoholu  
i amoniaku (14 ml)
22,90 zł zam. nr 4401-P

od 59,-

KARTA PAMIĘCI MIKRO SD 
z adapterem
• niezbędna do aparatów fotograficznych, kamer 
cyfrowych i innych urządzeń elektronicznych • może  
służyć do przenoszenia i przechowywania danych 
16 GB (klasa 10)  59 zł       zam. nr 5091-P 
32 GB (klasa 10) 99 zł        zam. nr 0741-P

89,-

79,-
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KAMERA SAMOCHODOWA
• przydatna w każdej podróży (rejestruje trasę oraz ewentualne 
zdarzenia drogowe) • nagrywa obraz i dźwięk • 2,5 calowy 
wyświetlacz (możliwość oglądania filmu na telewizorze)  
z możliwością obrotu o 270o • maks. rozdzielczość nagrywania: 
SXGA 1280x960, VGA 640x480, QVGA 320x240 • akumulator 
ładowany przez gniazdko zapalniczki • możliwość nagrywania 
również nocą (IR LED) 
W zestawie: kamera, przyssawka do szyby, kabel USB-mini, ładowarka, 

Zasilanie: bateria Li-Ion 3,7V/1020 mAh
Uwaga: kamera do działania potrzebuje kartę  
SDHC/MMC do 32 GB
129 zł zam. nr 4761-P

KAMERA ACTION PRO
• 12 MPx CMOS-Sensor • idealna do nagrywania filmów  
z samochodu, roweru czy motoru • świetnie nadaje się 
do uwieczniania ekstremalnych wyczynów sportowych  
• rejestruje obraz o wysokiej rozdzielczości • gniazdo 
pamięci na kartę: micro SD do 32 GB • wyświetlacz:  
1,5" LCD • obiektyw szerokokątny: HD 170o • wejście: 
micro USB 2.0/ micro HDMI • obudowa wodoszczelna  
do 30 m • zoom cyforwy 4x 
Zasilanie: akumulatorek: 900 mAh Li-Ion 
W zestawie: kamera, wodoszczelne etui, kabel USB, zasilacz, 
ściereczka, taśmy, linka, opaski, uchwyty do kasku, do roweru,  
do obudowy
Wymiary: 5,92 x 2,98 x 4,1 cm
Waga z akumulatorem: 58 g
449 zł zam. nr 2011-P

139,-

129,-

459,-

449,-
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solidna  
konstrukcja

69,-

➍ KRZESEŁKO KEMPINGOWE
• wygodne, szerokie podłokietniki
• kieszeń na kubek lub butelkę  
• torba na krzesło
Wysokość: 89 cm  
Wymiary siedziska: 45 x 45 cm

Kolory:
69 zł zam. nr 5951-P

➌ SKŁADANE KRZESEŁKO
• niezbędny sprzęt dla każdego  
wędkarza • lekkie i przenośne  
• wygodne i bezpieczne • trójnożne
Wymiary: 32 x 32 x 42 cm
Materiał: stal, plastik, poliester

Kolory:
24,90 zł zam. nr 6281-P

...czas na ryby

➏ WĘDKA FRS-01
• dla leworęcznych i praworęcznych 
• nawijak CS-3000 • bardzo wygodna,
teleskopowa • do połowów 
słodkowodnych • 6 łożysk kulkowych 
• posiada pokrowiec ochronny
Długość wędki po rozłożeniu: 2,7 m
Długość wędki złożonej: 73 cm
Ilość sekcji: 5
Pojemność szpuli (mm/m):  
0,25/245 - 0,3/170 - 0,35/125 

129 zł zam. nr 6241-P

➋ AKCESORIA WĘDKARSKIE
• doskonałe uzupełnienie skrzynki 
każdego wędkarza • idealny na start  
w łowieniu słodkowodnych ryb
Zestaw zawiera 39 elementów:  
         10 małych haczyków,
         10 dużych haczyków,
         10 ciężarków,
         błystkę,
         2 spławiki,
         5 kabińczyków obrotowych,
         pudełko plastikowe.

17 zł zam. nr 6261-P

➎ ŻYŁKA WĘDKARSKA
• do wszystkich technik 
połowów • duża odporność na 
przetarcia • niska rozciągliwość
Długość: 500 m
Średnica: 0,25 mm
Wytrzymałość: 6,8 kg

17 zł zam. nr 6271-P

➊ PODBIERAK
• idealny dla amatorów i profesjonalistów  
• lekka, aluminiowa konstrukcja  
• nylonowa siatka
Długość całkowita: 125 cm
Długość po złożeniu: 52 cm
Głębokość sieci: 40 cm
Długość ramienia: 40 cm
Średnica oczka siatki: 5 mm

39 zł zam. nr 6251-P

39,-

17,-

17,-

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

➊

➋

➌

➍

➎

➏

129,-

24,90



dla Twojego 
pupila

KAMIZELKA ODBLASKOWA DLA PSA
• poprawia widzialność i bezpieczeństwo 
Twojego pupila na drodze poprzez widoczne  
z daleka odblaskowe elementy • lekka  
i wygodna • regulowane zapięcie na rzep 
wokół szyi i klatki piersiowej • możliwość 
prania w 30°C
Kamizelki dostępne są w 2 rozmiarach:
25 cm 19 zł zam. nr 1031-P
30 cm 19 zł zam. nr 1041-P

19,-

39,-

SMYCZ AUTOMATYCZNA 
• nadaje się dla psów oraz innych zwierząt domowych 
• linka płynnie wysuwa się i automatycznie wraca na 
swoje miejsce • przycisk blokujący wysuwanie się 
smyczy • obudowa z tworzywa sztucznego  
• chromowany karabińczyk • uchwyt pokryty gumą  
• dla zwierząt o wadze do 15 kg
Długość: 3 m
39 zł zam. nr 0981-P

79,-

LEGOWISKO DLA PSÓW
• wygodne, owalne legowisko dla małego psa lub kota
• wyjmowana dwustronna poduszka (z jednej strony  
motyw kwiatowy) • możliwość prania w temperaturze 30°C  
• antypoślizgowy spód
Wymiary: 50 x 50 x 13 cm
Materiał: 100% poliester
79 zł zam. nr 0811-P

12,-

MIOTACZ PIŁEK DLA PSÓW
• idealny dla aktywnych psów lubiących aportować • dzięki 
miotaczowi piłek możesz rzucać je na większą odległość, niż 
do tej pory, co zapewni Twojemu psu większą dawkę ruchu 
W zestawie: miotacz, pomarańczowa piłka 
Długość miotacza: 55 cm 
Średnica piłki: 7 cm
12 zł zam. nr 0791-P

29,-

OBROŻA PRZECIWPASOŻYTNICZA
• specjalna obroża, która uchroni Twojego pupila od kleszczy,  
pcheł i komarów • sprawia, że każdy spacer będzie przyjemny 
i wolny od niechcianych insektów • dla psów i kotów  
od 3 miesiąca życia • wodoodporna 
Maks. czas działania: 30 dni 
Regulowana długość: 20 - 50,5 cm 
Skład: 70% LDPE (miękki polietylen),  
            30% naturalny ekstrakt (citronella)
Kolory:
29 zł zam. nr 0651-P
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HIT

19,-
OBROŻA ODBLASKOWA LED
• poprawia widoczność i bezpieczeństwo Twojego pupila  
• umożliwia kontrolę nad tym, gdzie aktualnie znajduje się pies  
• dioda LED sprawia, że obroża świeci w ciemności • elastyczny 
materiał • łatwe i szybkie zapięcie • 3 tryby pracy: światło stałe, 
światło migające wolno, światło migające szybko

Rozmiary:  S 34-43 x 2,5 cm
 M 38-48 x 2,5 cm
Zasilanie: 2 baterie CR2025 3V (w zestawie) 
Materiał: poliester + PVC

Kolor: 
19 zł zam. nr 4281-P

29,-

POJEMNIKI KING FRESH
• do przechowywania karmy  
dla zwierząt domowych, a także ziarna dla 
gryzoni i ptaków • praktyczne pojemniki na 
przekąski lub małe zabawki • hermetyczne 
zamknięcie • szczelna pokrywka zatrzymuje 
zapach wewnątrz pudełka
Zestaw zawiera:  
5 pojemników + 5 pokrywek  
(pojemność: 0,4 ℓ, 0,6 ℓ, 0,9 ℓ, 1,5 ℓ, 2,4 ℓ)
29 zł zam. nr 6511-P

PSIE TOALETY
• idealne do szkolenia szczeniaków • pozwolą zachować  
mieszkanie w czystości • łatwe w czyszczeniu • 3-warstwowe

MAŁA 47 × 34 × 5,5 cm 
59 zł zam. nr 8771-P

 DUŻA 50 × 75 × 3 cm 
119 zł         zam. nr 8781-P  

59,-

119,-

1)  miękka, sztuczna, 
antybakteryjna trawa 
niepochłaniająca 
zapachów  

2) siatka 

3) zbiorniczek

Duża

Mała
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10 kg

2 500 W

40 mm

4 500 ot/min
Max. otáčky

Waga

Maks. średnica

Moc

Maks. obroty

Nóż
ostrze z obu stron
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NOŻYCE AKUMULATOROWE 2w1
• 2w1: nożyce i trymer • idealne do przycinania 
brzegów trawnika, czy pielęgnacji krzewów • dwie 
łatwo wymienialne końcówki • wskaźnik poziomu 
baterii • wyłącznik bezpieczeństwa • zasilacz do 
ładowania baterii (w zestawie)
Dł. końcówki do krzewów: 15 cm
Szer. końcówki do trawy: 9 cm
Czas ładowania: 4-5 godz.
Czas pracy: ok. 30 min

149 zł zam. nr 2641-P

od 449,-

... a máte hotovo

KOSY SPALINOWE
• do koszenia trawy wokół drzew, wzdłuż murków i płotów  
• do podcinania krzaków i gałęzi  • paliwo: mieszanka benzyny i oleju  
• średnica krążka tnącego: 23 cm • głowica żyłkowa

SMARTLINE

NISZCZARKA OGRODOWA
• znajdzie zastosowanie w każdym ogrodzie 
z drzewami owocowymi lub ozdobnymi 
• pomaga ponownie zużytkować odpady 
ogrodowe – jako kompost czy ściółkę • koła  
i uchwyt do transportu • zabezpieczenie przed 
przeciążeniem • stalowa konstrukcja • nóż  
z podwójnym ostrzem
Pojemność worka na odpady: 5 l

399 zł zam. nr 5221-P

149,-

Baterie Li-lon

7,2 V / 1 500 mAh

PROFI 750
• moc: 750 W • pojemność: 25,4 cm³
449 zł zam. nr 3851-K

PROFI 1800
• moc: 1800 W • pojemność: 51,7 cm³ 
599 zł zam. nr 6181-K

NOWOŚĆ

dioda ładowania

przepychacz worek na trociny

wyłącznik  
bezpieczeństwa

450 mm
Záběr

7 500 ot/min
Max. otáčky

6 500 ot/min
Max. otáčky

7,8 kg
Váha

51,7 cm3
Obsah motoru

... i gotowe

Akumulator Li-Ion

Nożyce | Trymer

Pojemność silnika Pojemność silnika

450 mm
Záběr

Maks. obroty Maks. obrotyWaga Waga

Średnica Średnica

7 500 obr./min 5,8 kg

450 mm

6 500 obr./min

51,7 cm3

7,8 kg

450 mm

4 500 obr./min

7,2V/ 1 500 mAh

610 g / 700 g5,8 kg
Váha

7,8 kg
Váha

449,-

399,-

NOWOŚĆ



ROZSIEWACZ DO NASION
• zapewnia maksymalną wygodę rozsiewania nasion, 
nawozu, soli drogowej, podłoży glebowych, itp.  
• ergonomiczny uchwyt • regulacja prędkości rozsiewania 
(od 700 do 1500 obr./min) • regulacja intensywności  
i szerokości pasa rozsiewania (od 0,5 do 2,5 m)  
• równomierne rozsiewanie po naciśnięciu przycisku
89 zł zam .nr 4721-P

2,7 l

4 x 1,5V (AA)

89,-

Pro plochy do

750 m2

Maks. obroty
1 500 obr./min

Zasilanie

Pojemność

Wydajność
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7,8 kg

450 mm

249,-

Maks. obroty

Akumulator

Waga

Średnica

Zasilanie

z akumulatorem

re
gu

lo
w

an
a 

dł
ug

oś
ć

regulowany 
uchwyt

pomocniczy

PODKASZARKA AKUMULATOROWA
• bez kabla ograniczającego ruchy • do koszenia trudno 
dostępnych miejsc przy murach, pod płotami, wokół 
drzew, na schodach • akumulator: 18 V • czas ładowania: 
7-10 godzin • poziom hałasu: 94 dB(A)
249 zł zam. nr 3961-P

8 000 obr./min

99,-

PODKASZARKA STRUNOWA
• idealna do koszenia w trudno dostępnych miejscach  
• zasilanie: 230V/50 Hz • moc: 350 W • zalecana średnica 
żyłki: 1,2 mm • poziom wibracji: 4 m/s2

99 zł zam. nr 3861-P
regulowany 
dodatkowy 

uchwyt

12 000 obr./min
Maks. obroty

Waga

Średnica

Moc

350 W

KOSIARKA ELEKTRYCZNA
• przyjazna dla środowiska, łatwa w eksploatacji, charakteryzuje 
się cichszą pracą niż kosiarka spalinowa • ergonomiczna 
konstrukcja i wygodny uchwyt • prosta obsługa • niewielka waga  
• moc silnika: 1200 W • pojemny kosz na trawę • 3-stopniowa 
regulacja wysokości cięcia • szerokość robocza: 32 cm
349 zł zam. nr 3871-P

Reg. wysokość

Średnica

Poj. kosza

Moc

Do trawników

1 200 W 25-43-62 mm

320 mm

30 l

400 m2

349,-

18V

230 mm

2,1 kg

NiMH 1 300 mAh



30,5 cm

46 cm

59,-Polecamy dokupić grot krzyżowy do łuparki.
59 zł zam. nr 6331-P

samosmarowanie
przełącznik prędkości

9,-
OKULARY OCHRONNE CLEAR
• lekkie i wytrzymałe • niezawodna 
ochrona oczu • chronią przed odpryskami 
• wyprofilowany kształt – zapewnia boczną 
ochronę • regulowane zauszniki wykonane 
z nylonu • szkła z poliwęglanu 
• zgodne z wymogami normy CSN EN-166
9 zł zam. nr 8511-P

regulowana długość zauszników

359,-

PIŁA ELEKTRYCZNA
• do podcinania drzew, krzewów i cięcia drewna  
• hamulec bezpieczeństwa • regulacja przepływu oleju  
do łańcucha • automatyczne smarowanie OREGON  
• ergonomiczna rękojeść 
Moc: 1800 W 
Prędkość cięcia: 12,1 m/s 
Zbiornik oleju: 0,2 l  
Dł. ostrza: 40,5 cm  
Dł. prowadnicy: 46 cm 
359 zł zam nr 3811-P

Moc

Waga
5,7 kg

1 800 W

349,-
PIŁA AKUMULATOROWA
• bez kabla ograniczającego ruchy • osłona 
zabezpieczająca przed podrzutem • blokada 
włącznika 
Akumulator: 18V / 1,7 Ah  
Ładowarka: 230V
Czas ładowania: 70 min 
Dł. ostrza: 23,5 cm 
Dł. prowadnicy: 30,5 cm
349 zł zam. nr 3951-P

Waga

Zasilanie

erieNabíjecí batŁadowarka
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SMARTLINE

18V

799,-

ŁUPARKA DO DREWNA
• łatwe i szybkie przygotowanie drewna • dzięki łuparce bez wysiłku 
zapewnisz sobie potrzebny zapas drewna • już nie musisz rąbać 
drewna ręcznie, łuparka wykona całą pracę za Ciebie  
• elektryczne zasilanie
Moc: 1500 W  
Siła nacisku: 4 t  
Maks. długość drewna  
do cięcia: 37 cm  
Maks. średnica  
drewna: 25 cm  
Wymiary:  
78 x 27 x 51 cm  
Waga: 42 kg

799 zł  
zam. nr 4361-P

69,-/kpl.

ZESTAW KLINÓW DO DREWNA 
• do rozłupywania dużych drewnianych klocków  
• klin rozszczepia drewno na 4 części  
• wykonany ze stali 
Waga: 0,9 kg/szt. 
Średnica: 9 cm 
Wysokość: 16 cm 
Zestaw zawiera: 2 sztuki
69 zł zam. nr 5161-P

NOWOŚĆ



SMARTLINE

składany

RĘKAWICE EXTRAFIX
• idealne do prac ogrodowych, w warsztacie, itp. 
• wykonane z wytrzymałej, dwoinowej skóry bydlęcej  
oraz bawełny • doskonale zabezpieczają przed 
urazami
12 zł zam. nr 8601-P

12,-

WÓZEK NA DREWNO 2w1 
• idealny do transportu drewna • może  
służyć jako pojemnik na drewno  
• solidna stalowa rama
Wymiary: 42 x 45 x 110 cm
Maks. obciążenie: 60 kg
Felga z oponą: 20,3 x 4,5 cm
Materiał: stalowe rurki (ø: 2,2 cm)
Minimalna długość  
drewna: 30 cm
Waga: 5 kg
119 zł zam. nr 5001-P

119,-

99,-

Maks.  
obciążenie

60 kg

93Masz pytania? Zadzwoń: 33/ 471 17 33

SKŁADANY WÓZEK
• ułatwia przewożenie i składowanie 
towarów • lekka, metalowa, kompaktowa 
konstrukcja • posiada teleskopowy  
uchwyt oraz blokadę • możliwość   
złożenia
Wymiary: 74–100 x 43,5 x 41 cm 
Złożony: 74 x 43,5 x 6 cm 
Średnica kół: 14,5 cm 
Waga: 4,6 kg

119 zł zam. nr 5171-P

SKŁADANY STOJAK DO CIĘCIA DREWNA 
• lekka, metalowa  konstrukcja • możliwość demontażu
• maksymalny komfort i bezpieczeństwo • antypoślizgowa 
powierzchnia • poprzeczka zabezpieczająca
• regulowana wysokość • uniwersalne zastosowanie
Wymiary: 99,5 x 63,5-90 x 44-60 cm 
Wymiary po złożeniu: 99,5 x 12,5 x 6 cm
Waga: 7,2 kg
99 zł zam. nr 5151-P

80 kg

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

119,-

100-74 cm

150 kg

90 cm-63,5 cm

99,-

STOJAK DO CIĘCIA DREWNA
• do drewna o maksymalnej wadze 100 kg i średnicy  
22 cm • stabilny i odporny na warunki atmosferyczne  
• składany
Wymiary: 85 x 79 x 80 cm
99 zł zam. nr 3311-P

Maks. obciążenie

Maks.  
obciążenie

Maks.  
obciążenie

100 kg



349,-

TELESKOPOWA
• po złożeniu zajmuje minimum miejsca, co ułatwia 
jej przechowywanie i transport • wykonana  
z wysokiej jakości wytrzymałego aluminium  
• wysokość drabiny można regulować co jeden 
stopień • pas zabezpieczający przed  
samoistnym rozłożeniem • gumowe  
stopki antypoślizgowe
Regulowana  wysokość: 0,8-3,2 m
Ilość szczebli: 11
Maks. obciążenie: 150 kg
Waga: 9,2 kg
349 zł zam. nr 0301-P

94 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

SMARTLINE

PROFI 3x1 NIEBIESKA
Materiał: metal
Maks. obciążenie: 150 kg 
Wymiary: 39 x 100,5 cm

119 zł zam. nr 6621-P

PROFI 2x1 NIEBIESKA
Materiał: metal
Maks. obciążenie: 150 kg 
Wymiary: 39 x 77 cm

99 zł zam. nr 6611-P

99,-
Profi 2x1

HOBBY 4x1 NIEBIESKA 
Materiał: aluminium,  
tworzywo sztuczne
Maks. obciążenie: 100 kg 
Wymiary: 42,5 x 130 cm

169 zł zam. nr 6811-P

169,-
Hobby 4x1 
Niebieska

119,-
Profi 3x1

169,-

DRABINKI SKŁADANE
• uniwersalne składane schodki • do użytku domowego 
• lekkie • proste w obsłudze • jednostronne

HOBBY 4x1 CZERWONA
Materiał: aluminium,  
tworzywo sztuczne
Wymiary: 47 x 138 cm
Wymiar stopnia: 28 x 11 cm
Maks. obciążenie: 100 kg
169 zł zam nr 8091-P

Hobby 4x1 
Czerwona

PROFI 2x1 CZERWONA
Materiał: metal
Wymiary: 46 x 87 cm
Wymiar stopnia: 38 x 26 cm
Maks. obciążenie: 150 kg
119 zł zam nr 5661-P

259,-

ALUMINIOWA 3x6 SZCZEBLI
• wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałego 
aluminium • łatwy i szybki montaż/ demontaż 
• antypoślizgowa podstawa • drabina została 
wyposażona w blokady, zabezpieczające  
przed złożeniem podczas pracy • zgodna  
z normą EN131
Regulowana wysokość: 1,71-3,43 m
Ilość szczebli: 3 moduły po 6 szczebli
Maks. obciążenie: 150 kg
Waga: 8,8 kg
259 zł zam. nr 0311-P

DRABINY
Przydatne w każdym domu, dla złotej rączki, 
do warsztatu, czy dla ogrodnika.

119,-
Profi 2x1 Czerwona



SMARTLINE

69,- zapalniczka 
elektryczna

NIEKAPIĄCY WAŁEK  
MALARSKI PROFI
• z wewnętrznym zbiornikiem na  
farbę: 0,8 l • jedno napełnienie  
wystarcza na pomalowanie 25 m²  
powierzchni • malowanie bez  
zamaczania wałka w farbie  
• bez ryzyka pochlapania ubrania 
W zestawie: składana rączka  
ułatwiająca malowanie sufitu
49 zł zam. nr 3021-P

PISTOLET DO MALOWANIA
• idealny do malowania ścian, boazerii,  
mebli, elewacji i karoserii samochodowych  
• profesjonalny efekt w krótkim  
czasie (15 m² w 10 min) • regulacja  
strumienia farby • moc: 600 W  
• napięcie: 230V • wydajność:  
380 ml/min • zbiornik  
na farbę: 800 ml
W zestawie: lepkościomierz, igła  
do czyszczenia i pasek na ramię
179 zł zam. nr 6431-P

ULTRADŹWIĘKOWY MIERNIK ODLEGŁOŚCI 
Z LASEREM
• do pomiaru odległości, powierzchni i kubatury za pomocą 
lasera i ultradźwięków • czytelny wyświetlacz LCD  
• automatyczny kalkulator do dodawania i odejmowania 
pomiarów • celownik laserowy • automatyczne wyłączanie  
• pozwala zmierzyć i zapisać 3 różne pomiary
Długość fali: 650 nm
Dokładność pomiaru: 0,01 m
Częstotliwość impulsów ultradźwiękowych: 40 kHz
Zakres pomiaru: 0,5 do 18 m
Zasilanie: bateria 9V (w zestawie)
Temperatura pracy: 0°C do 43°C
Wymiary: 13,6 x 6,1 x 3,8 cm
Waga: 160 g

79 zł 
zam. nr 8531-P

89,-

DETEKTOR WIELOFUNKCYJNY
• umożliwia zlokalizowanie ukrytych w murze przewodów 
sieciowych, metalowych rur i prętów zbrojeniowych  
• 3 opcje wyboru trybu detekcji • sygnał dźwiękowy  
• wskaźnik niskiego poziomu baterii • wyświetlacz LCD  
• ergonomiczny uchwyt
Głębokość detekcji: maks. 50 mm
Zasilanie: bateria 9V (w zestawie)
Temperatura pracy:  -2°C do 40°C
Wymiary: 15,5 x 7,2 x 2,8 cm 
Waga: 165 g

89 zł zam. nr 8551-P

59,-

49,-

199,-

179,-

89,-

79,-
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PALNIK DO WYPALANIA  
CHWASTÓW
• płomień trwale niszczący 
strukturę chwastów • bezpieczny  
i prosty w obsłudze • przyjazny 
dla środowiska, nie wymaga 
stosowania środków chemicznych  
• lekki i bezprzewodowy
• regulacja intensywności płomienia
• ekonomiczny w eksploatacji
Paliwo: propan butan, butla KP02002 
(brak w zestawie)
Temperatura pracy: 1300°C
Wymiary: 80 x 9 x 4 cm
Waga: 465 g (bez butli gazowej)

69 zł zam. nr 5371-P

płynna 
regulacja



narzędzie Majster Tool, walizkę, końcówki do szlifowania 
małych powierzchni na sucho, cięcia, polerowania, 
piłowania, papier ścierny P100, P180, P240 po 8 sztuk z 
każdego rodzaju, klucze imbusowe

5 końcówek do polerowania, 40 sztuk papieru ściernego, 2 półkuliste 
tarcze do drewna, tworzyw sztucznych i metali miękkich, 1 tarcza 
do przycinania, 2 wąskie końcówki do cięcia drewna, tworzyw 
sztucznych i metali miękkich, 2 szerokie końcówki do cięcia drewna, 
tworzyw sztucznych i metali miękkich
99 zł zam. nr 2691-P

249,-

1,5 kg

220 W

22 000 obr./min

99,-

MAJSTER TOOL

ZESTAW ZAWIERA: POLECAMY DOKUPIĆ: AKCESORIA 52 SZTUKI

Z Majster Tool oszczędzisz pieniądze,  
a Twoja praca będzie łatwa,  
szybka i precyzyjna.

Jedno urządzenie wiele zastosowań!  
Wielofunkcyjny Majster Tool przydatny jest przy dużych 
remontach, jak i w drobnych naprawach. Dzięki wymiennym 
końcówkom potrafi ciąć, szlifować, polerować i ścierać.  
Poradzi sobie z drewnem, ceramiką i tworzywami sztucznymi. 
Z pewnością Majster Tool znajdzie zastosowanie  
także w Twoim domu.

Regulacja prędkości: 6 stopni 
Maks. obroty: 22 000 obr./min  
Moc: 220 W  
Waga: 1,5 kg
249 zł zam. nr 0561-P

Moc

Maks. obroty

Waga
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22 000 obr./min

99,-

Regulacja prędkości: 6 stopni 
Maks. obroty: 22 000 obr./min  
Moc: 220 W  
Waga: 1,5 kg
249 zł zam. nr 0561-P

SMARTLINE

WALIZKA Z NARZĘDZIAMI 46 sztuk
• idealna dla profesjonalistów i majsterkowiczów 
• zestaw zapakowany w walizce
Zestaw zawiera 46 elementów: śrubokręt płaski,
śrubokręt krzyżakowy, klucz nasadowy, szczypce do przewodów,
młotek, uchwyt do bitów, zestaw montażowy: kołki, śruby, 
gwoździe, bity, Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, Hex: 3, 4, 5, 6, 
śrubokręt płaski: 3, 4, 5, 6, śrubokręt krzyżakowy: PH1, PH2, PH3, 
PZ1, PZ2, PZ3, nożyczki, klucze imbusowe: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 
miarka: 3,5 m, precyzyjny wkrętak  
do wkrętów z rowkiem i wgłębieniem krzyżowym.

Wymiar walizki : 34 x 25 x 26 cm

99 zł zam. nr 6401-P

0-3000 ot/min
Max. otáčky

2,5 kg
Váha

750 W
Výkon

230-240 V
Jmenovité napětí

cca 1,5 kg
Váha

0-3000 ot/min
Max. otáčky

2,5 kg
Váha

750 W
Výkon

230-240 V
Jmenovité napětí

cca 1,5 kg
Váha

0-3000 ot/min
Max. otáčky

2,5 kg
Váha

750 W
Výkon

230-240 V
Jmenovité napětí

cca 1,5 kg
Váha

99,-

Napięcie ładowarkiWaga Moc Maks. obroty
0-3000 obr./min750 W230-240V2,5 kg

 WIERTARKA UDAROWA 750 W
• tryb zwykły i udarowy • do wiercenia  
w betonie, cegle, kamieniu, stali i drewnie 
• antypoślizgowa rączka • ogranicznik 
głębokości wiercenia
Moc: 750 W
Prędkość obrotowa: 0-3000 obr./min
Napięcie: 230-240V  
Częstotliwość udaru: 0-48 000 obr./min  
Metalowy uchwyt wiertarski: 13 mm  
Waga: 2,1 kg
129 zł zam. nr 1391-P

129,-

59,-

KLUCZ UNIWERSALNY
• zastępuje nasadki sześciokątne w zakresie  
od 7 do 19 mm • sprawdzi się przy montażu  
w trudno dostępnych miejscach i przy 
nietypowych kształtach śrub (haczyki, oczka, 
motylki) • uniwersalny i praktyczny
Materiał: stal chromowo-wanadowa
Rozmiar głowicy: 7-19 mm
Maks. moment obrotowy: 203 Nm

59 zł zam. nr 5501-P 
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 ZESTAW KLUCZY UNIWERSALNYCH 
• 2 sztuki w zestawie: 28,5 cm i 21 cm • wygodne  
w użyciu, poręczne - dzięki gumowemu pokryciu rączki 
nie ślizgają się w dłoni • automatycznie dostosowują się 
do wielkości śrub i nakrętek o rozmiarze od 9 do 32 mm  
• 3-miejscowe zazębianie
39 zł zam. nr 1161-P 

49,-

39,-



wszystko  
do ogrodu

SOLARNE ŚWIATŁO 
BEZPIECZEŃSTWA
• detektor ruchu uruchamiający 
halogen • zasilane energią słoneczną  
• zasięg detektora: 5 m • bardzo 
prosta instalacja • diody LED  
• regulowany czas świecenia  
20 - 60 sekund (świeci się około 
minuty po czym wyłącza się 
automatycznie) 
• oszczędność energii
79 zł zam. nr 5071-P

SOLARNE ŚWIATŁO 
NAŚCIENNE
• idealne do oświetlenia ogrodu,  
domku letniskowego, garażu lub 
łodzi • zasilane energią słoneczną 
• ładuje się przez dzień, by świecić 
w nocy • łatwa instalacja (zestaw 
montażowy w komplecie)  
• do użytku na zewnątrz  
i we wnętrzach • diody LED
49 zł zam. nr 5051-P

50
 cm

40
 cm

Klasik

Nierdzewneod 49,-

ZESTAW LAMP SOLARNYCH
• do oświetlania chodników w ogrodzie, altanek i basenów  
• prosta instalacja bez zbędnych kabli • czas świecenia:  
do 8 godzin po naładowaniu • oszczędność energii 
elektrycznej • zasilane energią słoneczną  
• wodoodporne 
Zestaw zawiera: 4 sztuki
Klasik 4 szt. 49 zł zam. nr 1691-P
Nierdzewne 4 szt. 59 zł zam. nr 1701-P

SKŁADANY KOSZ NA LIŚCIE I ODPADY
• wielofunkcyjny składany kosz ogrodowy pomocny przy 
wszelkich pracach związanych z pieleniem, koszeniem 
trawy, grabieniem liści, itp. • po złożeniu zajmuje niewiele 
miejsca, co ułatwia transport i przechowywanie
90 l (śred.: 46, wys.: 55cm) 34 zł zam. nr 2411-P 
170 l (śred.: 56, wys.: 70 cm) 39 zł zam. nr 2412-P

od 34,-

TACZKA OGRODOWA
• idealna do ogrodu lub lekkich prac budowlanych  
• ocynkowany kadłub • pompowane koło 
Wymiary wewnętrzne: 21,5 x 61 x 81,5 cm
Wymiary całkowite: 62 x 61 x 130,5 cm
Waga: 8 kg
Pojemność: 65 l
Maks. obciążenie: 100 kg

149 zł zam. nr 4991-P

ocynkowany 
kadłub

ergonomiczna 
rączka

pompowane 
koło

89,-

79,-

59,-

49,-

159,-

149,-
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od 39,- 99,-

Przed

Po

PUŁAPKI NA ŚLIMAKI
• bezproblemowy i higieniczny sposób  
na pozbycie się ślimaków • przydatne w każdym 
ogrodzie - idealne do ogródków warzywnych 
• ślimaki zostają uwięzione w platikowym 
zbiorniku, w którym wcześniej należy umieścic 
wabik (np. piwo) • pułapki umieszcza się  
w równych odstępach w dołkach wykopanych 
w ziemi • wyjście ślimaka na zewnątrz 
uniemożliwia specjalna konstrukcja pułapki  
• zabezpiecza ok 20 m2

Materiał: plastik.

PIĘCIOKĄTNA 
Wymiary: 12 x 10 cm 
          Ø 8,5 cm

17 zł zam. nr 6601-P

OKRĄGŁA 
Wymiary: 12 x 10 cm
          Ø 8,5 cm

17 zł zam. nr 6601-P

Pięciokątna

NOWOŚĆ

17,-

17,-

Okrągła

Klasik

LED 2w1

Elegant

sygnalizacja 
dźwiękowa

czujnik  
ruchu

SOLARNE ODSTRASZACZE
• skutecznie odstraszają szkodniki • bardzo łatwy montaż bez 
kabla (odstraszacz wystarczy wbić w ziemię) • zasilanie poprzez 
zintegrowane ogniwo słoneczne • przyjazne dla środowiska  
• nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt domowych • wodoodporne • drgania 
rozchodzą się promieniście (tzn. we wszystkich kierunkach)

KLASIK
Wysokość: 45,5 cm
Średnica: 15 cm
Panel solarny: 5,5 x 4,5 cm
Zasięg: 500 m²
Zakres częstotliwości: 400-1000 Hz 
1 szt. 39 zł zam. nr 3131-P
2 szt. 79 zł zam. nr 1181-P

Z OŚWIETLENIEM LED 2w1
Bateria: NiMh 1,2V / 800 mA
Wysokość: 39,5 cm
Średnica: 15,5 cm 
Panel solarny: 9,5 x 7,5 cm
Zasięg: 500 m²
Zakres częstotliwości: 400 - 1000 Hz
59 zł zam. nr 5811-P

ZESTAW ELEGANT 
Wysokość: 28,5 cm
Średnica: 12 cm
Panel solarny: 5,5 x 4,5 cm
Zasięg: 500 m²
Zakres częstotliwości: 400 - 1000 Hz
Zestaw zawiera: 2 sztuki 
59 zł zam. nr 5101-P

ODSTRASZACZ 
ELEKTRONICZNY
MULTI PLUS
• na myszy, szczury, koty, lisy, psy, 
ptaki • aktywowany za pomocą 
czujnika ruchu • odstrasza  
za pomocą światła i dźwięku
Wysokość: 37 cm
Panel solarny: 5,5 x 3 cm
Zasięg czujnika ruchu: maks. 8 m  
(w zależności od ustawienia, warunków 
pogodowych oraz otoczenia)
Kąt detekcji: 110º w poziomie  
(w zależności od warunków  
pogodowych oraz otoczenia)
Zakres częstotliwości:   
1-2: 13,5 - 17,5 kHz  
(myszy i małe gryzonie) 

3-4: 15,5 - 19,5 kHz  
(duże psy i lisy) 

4-5: 19,5 - 23,5 kHz  
(małe psy, koty i ptaki) 
99 zł zam. nr 5821-P

99Masz pytania? Zadzwoń: 33/ 471 17 33



KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY 
• może byc wykorzystywany do oddzielania trawnika 
od rabaty, kształtowania klombów i innych terenów 
zielonych • łatwy montaż i demontaż • odporny 
na niepogodę • ocynkowane wykończenie dla 
przedłużenia trwałości • element konstrukcyjny
i dekoracyjny dla każdego ogrodu
ROZMIAR M
Wymiary 1 modułu: 34 x 14 cm
Ilość modułów w zestawie: 6 szt.
Głębokość wbicia w ziemię: 8 cm

49 zł zam. nr 5921-P

ROZMIAR L 
Wymiary 1 modułu: 50 x 14 cm
Ilość modułów w zestawie: 4 szt.
Głębokość wbicia w ziemię: 8 cm

52 zł zam. nr 6031-P

od 49,-

50 cm

 14 cm

188 cm

40 cm

37 cm

40 cm

200 cm

140 cm

 34 cm

 14 cm

Rozmiar L

Rozmiar M

PODPÓRKA DO ROŚLIN PNĄCYCH
• wsparcie dla roślin pnących • można ją wbić w ziemię, 
postawić w donicy lub podwiesić, np. na tarasie  
• poprzeczki w podpórce umożliwiają podtrzymanie  
roślin w każdej fazie wzrostu  
• łatwy montaż
Wymiary: 188 x 40 cm
Maks. obciążenie: 15 kg
Materiał: metal
Kolor: ciemna zieleń

49 zł           zam. nr 4331-P   

49,-

PERGOLA OGRODOWA
• kwiecista brama do Twojego 
ogrodu • z kilku pergoli zrobisz 
romantyczną kwitnącą alejkę  
• solidna metalowa konstrukcja 
• łatwy montaż
Wymiary: 140 x 37 x 240 cm
59 zł zam. nr 3801-P  

59,-

100 Złóż zamówienie: tel. 33/ 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

RĘKAWICE OGRODOWE
• ochronią Twoje ręce 
podczas prac ogrodniczych 
• z warstwą antypoślizgową  
• trwałe i wygodne
Rozmiary: M, L i XL
14 zł zam. nr 6121-P

14,-



180 cm

250 cm

218 cm

praktyczne półki

300 cm45
 c

m

65 cm

SZKLARNIE
• idealne do uprawy sadzonek i ochrony przed przymrozkami 
wczesną wiosną • chronią rośliny przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, tworzą odpowiedni mikroklimat • stanowią 
skuteczną ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem i zbyt szybkim 
odparowaniem wody • prosty montaż 

TUNEL
• zamykany ściągaczem
Wymiary: 300 x 65 x 45 cm
Waga: 1,33 kg
59 zł zam. nr 3901-P

NAMIOT
• 2 półki gratis • łatwy montaż za 
pomocą kołków• zamykane wejście
Wymiary: 250 x 180 x 218 cm
Powierzchnia: 4,5 m2

 269 zł zam. nr 4101-P

Tunel

Namiot

MINI SZKLARNIE
• na balkon, taras lub do ogrodu • idealne do uprawy ziół, 
sadzonek i kwiatów • chronią przed szkodnikami, przymrozkami, 
deszczem i wiatrem • prosty montaż bez użycia narzędzi  
• przezroczysta folia ochronna PVC • lekka konstrukcja

DWUPOZIOMOWA
Wymiary: 69 x 49 x 95 cm
Maks. obciążenie: 3,3 kg
Waga: 2,6 kg
89 zł zam. nr 3071-P

CZTEROPOZIOMOWA
Wymiary: 69 x 49 x 158 cm
Maks. obciążenie: 5,2 kg
Waga: 4,6 kg
129 zł zam. nr 9611-P

Czteropoziomowa

Dwupoziomowa

69,-

59,-

299,-

269,-

139,-

129,-
99,-

89,-
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KRZESEŁKO – KLĘCZNIK 2w1
• przydatne przy pracach ogrodowych  
• odwrócone, służy jako klęcznik • składane  
• solidna, metalowa konstrukcja • klęcznik  
i siedzisko pokryte miękką pianką
Krzesełko: 54 × 26,5 × 41 cm 
Siedzisko: 40,5 x 14,5 cm 
Wysokość klęcznika: 11 cm 
Maks. obciążenie: 100 kg 
Waga: 2,7 kg
89 zł zam. nr 3251-P

99,-

89,-



MOSKITIERA NA PARASOL O ŚREDNICY 3 M
• skuteczna ochrona przed owadami • zapewnia 
spokojny relaks w ogródku, na łonie natury  
• wygodne wejście zamykane na zamek
Materiał: 100% poliester
Kolor: czarny
Wymiary: 8,9 x 2,2 m

99 zł zam. nr 4941-P

LAMPKA DO PARASOLA OGRODOWEGO 24 LED
• praktyczne oświetlenie przestrzeni pod parasolem • łatwa 
instalacja • 3 poziomy mocy oświetlenia • odpowiednia  
do parasoli o średnicy słupa od 3,2 do 4,8 cm
Zasilanie: 3 baterie 1,5V AA 
Średnica: 20 cm
89 zł zam. nr 4351-P

89,-

SKŁADANE KRZESŁO OGRODOWE
• stabilne, wytrzymałe • składane i regulowane (3 pozycje)  
• z podłokietnikami • wodoodporna tkanina
Rozłożone: 56 × 100 × 70 cm  
Złożone: 56 × 55 × 6 cm 
Siedzisko: 40 cm 

Kolory:
129 zł  zam. nr 6041-P

LEŻAK OGRODOWY
• składany • z podłokietnikami • pozycja siedząca  
lub półleżąca • lekka, aluminiowa konstrukcja  
• materiał odporny na wodę  
i promieniowanie słoneczne
Kolory: 

Rozłożony: 170 × 57 × 100 cm  
Złożony: 135 × 50 × 8 cm 
Oparcie na leżąco: 190 cm
119 zł zam. nr 9651-P

LEŻAK OGRODOWY Z DASZKIEM
• na plażę, na taras i do ogrodu • z regulowanym daszkiem 
przeciwsłonecznym • 4-stopniowa regulacja oparcia  
• lekka, aluminiowa konstrukcja  
• materiał odporny na wodę  
i promieniowanie słoneczne
Rozłożony: 190 × 59 × 32 cm, 
Maks. obciążenie: 120 kg 
Złożony: 76 × 60 × 16 cm
199 zł zam. nr 9661-P

119,-
199,-

149,-

129,-

129,-

99,-
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STOLIK KEMPINGOWY
• praktyczny i stabilny • mocna, aluminiowa rama • możliwość 
złożenia • regulowana wysokość • szybkie i proste rozkładanie
Wymiary: 90 x 60 x 72 cm 
Wymiary po złożeniu: 45 x 60 x 6,5 cm 
Maks. obciążenie: 25 kg 
Materiał: aluminium
Waga: 4 kg

99 zł zam. nr 5881-P

Z siatką
129 zł zam. nr 5882-P

od 99,-

od 49,-
od 129,-
Flexi Profi

Flexi

przed napełnieniem wodą po napełnieniu wodą

WĘŻE OGRODOWE FLEXI X
• potrafią zwiększyć swoją długość nawet 3 razy  
• super lekkie • funkcjonalne, łatwe w użyciu, 
swoje właściwości zawdzięczają budowie i użyciu 
rozciągliwego lateksu • przydadzą się zarówno  
w ogrodzie, jak i do mycia samochodu, czy 
posadzki • po zakręceniu dopływu wody, węże 
same wracają do pierwotnego kształtu, dzięki 
czemu praca z nimi jest naprawdę wygodna

FLEXI 
• wykonany jest z wytrzymałego 
poliestru i rozciągliwego lateksu  
z podwójną ścianką  
• uniwersalne plastikowe zawory
Maks. dł.: 7,5 m     49 zł     zam. nr 1591-P 
Maks. dł.: 15 m       79 zł     zam. nr 1671-P

 FLEXI PROFI
• wykonany jest z wytrzymałego poliestru  
i rozciągliwego lateksu z podwójną ścianką  
• dodatkowo został wyposażony  
w niezawodne mosiężne zawory
Maks. dł.: 15 m     129 zł    zam. nr 3481-P 
Maks. dł.: 22,5 m 169 zł   zam. nr 4531-P

bardzo 
mocny, 
rozciągliwy 
lateks z 
podwójną 
ścianką

wytrzymałe 
mosiężne 
gwinty

19,90

PISTOLET ZRASZAJĄCY
• 7 rodzajów strumienia (prysznic, mgiełka, 
zraszacz, strumień centralny, płaski, pełny 
oraz stożkowy) • obrotowa końcówka • 
ergonomiczny uchwyt wykonany  
z antypoślizgowej gumy
19,90 zł zam. nr 1741-P

od 59,-

19,90

OPRYSKIWACZE CIŚNIENIOWE 
• sprawdzą się zarówno przy spryskiwaniu, 
jak i zraszaniu w domu i w ogrodzie • zostały 
wyposażone w wytrzymałe, wykonane z plastiku 
pojemniki • regulowany kąt rozpylania 

Z WĘŻEM
Pojemność 3 ℓ       59 zł    zam. nr 2811-P    
Pojemność 5 ℓ     69 zł     zam. nr 2831-P

RĘCZNY 2 ℓ
Kolory:
19,90 zł zam. nr 2721-P
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Master

Składany

Komfort

Multi 3w1
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MULTI GRILL 3w1
• zbudowany z trzech elementów 
służących jako palenisko, grill  
i zamknięta wędzarnia • dodatkowy 
pojemnik z parującą wodą 
zapobiegającą przypalaniu się tłuszczu  
• termometr do 300ºC • otwór 
wentylacyjny umożliwiający kontrolę 
temperatury 
Wymiary: Ø 40 cm, wysokość 80 cm
229 zł zam. nr 6931-P

KOMFORT
• wysoka metalowa pokrywa • emalia 
chroniąca metal i ułatwiająca czyszczenie 
• aluminiowy wywietrznik umożliwiający 
kontrolę temperatury • koła ułatwiające 
przemieszczanie • wbudowany popielnik 
Średnica: 43 cm,  
Wysokość: 72 cm
99 zł zam. nr 9561-P

GRILLE
• odporne na warunki atmosferyczne • o solidnej konstrukcji  
• dla wszystkich lubiących spędzać czas przy grillu  
• idealne do ogrodu, nad wodę, czy na wycieczkę

MASTER
• funkcjonalny grill typu 
kompaktowego  
• regulacja przepływu 
powietrza  
• praktyczna półka 
pomocnicza
Średnica: 56 cm,  
Wysokość: 89 cm
199 zł zam. nr 7101-P

SKŁADANY
• z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej • praktyczny  
• po złożeniu zajmuje 
bardzo mało miejsca
Rozłożony: 37 x 37 x 45 cm,  
Złożony: 37,5 x 3 x 58 cm
89 zł  zam. nr 9551-P

229,-

129,-

99,-

279,-

199,-

99,-

89,-
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UCHWYT SAMOCHODOWY NA TELEFON
• pasuje do większości modeli telefonów komórkowych  
i nawigacji • wygodna instalacja na szybie, desce 
rozdzielczej lub kratce nawiewu • wytrzymała konstrukcja 
wykonana z tworzywa sztucznego • regulacja szerokości  
• łatwy w użyciu • możliwość obrotu o 360°
Wymiary: 10 x 6 cm
Średnica przyssawki: 7,3 cm
Średnica podkładki na deskę  
rozdzielczą: 8,3 cm
Długość ramienia z przyssawką: 19 cm
Maks. szerokość telefonu: 10,5 cm
26 zł  
zam. nr 0361-P

26,-

Masz pytania? Zadzwoń: 33/ 471 17 33

POCHŁANIACZ WILGOCI  
DO SAMOCHODU
• ogranicza parowanie szyb 
• wielokrotnego użytku • uniwersalne 
zastosowanie • wyposażony  
we wskaźnik wilgoci
29 zł zam. nr 6681-P

pochłania 
wilgoć

eliminuje 
zapachy

NOWOŚĆ

komfort  
podróżowania

UCHWYT SAMOCHODOWY NA TABLET
• kompatybilny z większością tabletów  
z wyświetlaczem 7 - 11" • montowany  
na zagłówku • możliwość ustawienia  
uchwytu w pionie i poziomie  
• regulowana wysokość zaczepu  
• obrotowa głowica • solidna  
konstrukcja wykonana  
z tworzywa sztucznego
49 zł zam. nr 0661-P

49,-

OSŁONA SAMOCHODOWA SMART CLEAR 2w1
• antyrefleksyjna osłona do jazdy w dzień i w nocy • osłona to dwie płytki: 
szara (redukuje odblaski i oślepiające promienie słoneczne) i żółta (do 
jazdy podczas ograniczonej widoczności, w czasie deszczu, opadów 
śniegu czy nocą) • zwiększa bezpieczeństwo podczas prowadzenia 
samochodu • łagodzi zmęczenie oczu • eliminuje nieprzyjemne odblaski 
• nie ogranicza pola widzenia • nadaje się dla kierowców z okularami 
korekcyjnymi • mocowana bez użycia narzędzi do tradycyjnej osłony 
przeciwsłonecznej • można ją zamontować na osłonie  
o szerokości od 11 do 18 cm 
Wymiary płytki: 32 x 12 cm
Materiał: PVC
49 zł zam. nr 2321-P

ZA KAŽDÉHO
POČASÍ

I PRO ŘIDIČE
S BRÝLEMI

SNADNÁ
INSTALACE

ŁATWY  
MONTAŻ

NA KAŻDĄ  
POGODĘ

DLA OSÓB  
PROWADZĄCYCH  
W OKULARACH

wielokrotnego  
użytku

29,-

69,-

49,-
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29,-

PODUSZKA PODRÓŻNA
• niezbędna w czasie podróży 
samochodem, pociągiem czy samolotem  
• wygodna • utrzymuje głowę  
w prawidłowej pozycji • rozluźnia mięśnie 
szyi i zapewnia komfortowy sen w czasie 
podróży
Wymiary:  30 × 28 × 7 cm
Materiał: 86% poliuretan,  
14% elastan
29 zł zam. nr 2491-P

ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB 2w1 
• umożliwia ładowanie urządzeń z wejściem USB i MicroUSB 
(telefony, tablety, nawigacje GPS, itp.) • pozwala ładować 2 urządzenia 
jednocześnie • niewielkie rozmiary sprawiają, że nie zajmuje dużo 
miejsca • wygodna i praktyczna
Wejście: 12/ 24V
Wyjście: USB DC 5 V/ 2,1 A 
        Micro USB DC 5V/ 1 A

Kolory: 
39 zł zam. nr 8581-P

micro USB/
USB

12/24V

ANTYPOŚLIZGOWA PODKŁADKA NANO
• pod telefon komórkowy, nawigację GPS, 
klucze, długopis lub okulary • antypoślizgowa 
powierzchnia zapobiega zsuwaniu się 
przedmiotów • montaż na desce rozdzielczej 
bez kleju i magnesów (przyczepność zapewnia 
technologia nano) • łatwa w utrzymaniu  
w czystości - wystarczy  
opłukać ją pod wodą
Kolory: 
9 zł zam. nr 6761-P

9,-

MATA DO AUTA Z FUNKCJĄ OGRZEWANIA  
I MASAŻU 
• przyjemny masaż wibracyjny na Twoim fotelu lub 
krześle • niezbędna podczas długich samochodowych 
wycieczek • idealna do samochodu, a także biura, czy 
domu • 2 programy masażu • taśma do wygodnego 
mocowania • praktyczna kieszeń na drobiazgi
Zasilanie: gniazdo zapalniczki: 12V lub zasilacz sieciowy: 230V 
(brak w zestawie)
Wymiary: 109 x 48 cm
Materiał: 100% poliester
Moc maks.: 12 W
129 zł zam. nr 0441-P

39,-

SAMOCHODOWA MATA MASUJĄCA Z MAGNESAMI
•  redukuje stres oraz łagodnie masuje • uniwersalny rozmiar 
• wbudowane magnesy • prosty system mocowania  
• działa niezależnie od pozycji kierowcy • magnesy zostały 
umieszczone zarówno na siedzisku, jak i w oparciu  
• działanie magnesów przyczynia się do zmniejszenia  
bólu pleców i kręgosłupa spowodowanego  
długotrwałym siedzeniem
Wymiary: 88 x 43,5 cm
39 zł zam. nr 4431-P

wbudowane  
magnesy

79,-

SAMOCHODOWA MATA 
GRZEWCZA
• wykonana z wysokiej jakości 
antypoślizgowego materiału • wypełniona 
miękką pianką zapewniającą komfort 
podróżowania • zasilana z gniazda zapalniczki 
 • panel sterujący na kablu zasilającym  
• uniwersalny rozmiar • szybki i łatwy montaż 
na siedzeniu za pomocą pasków z haczykami  
i klamrami • strefy grzewcze rozmieszczone  
na całej powierzchni maty • 2-stopniowa 
regulacja temperatury
Wymiary: 100 x 52 x 3 cm
Zasilanie: 12V
79 zł zam. nr 0061-P 

44,-

39,-

139,-

129,-
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39,-

SAMOCHODOWA MATA DLA PSA 
• ochroni tylną kanapę przed brudnymi łapami  
i sierścią psa • wodoodporny materiał (nylon)  
• możliwość prania w pralce • mocowana do 
zagłówków • z nacięciami na pasy bezpieczeństwa
Wymiary: 142 x 142 cm
39 zł zam. nr 0581-P

ORGANIZER SAMOCHODOWY 
– PODWIESZANY
• wszechstronny organizer  
z 8 kieszeniami • idealny na tablet,  
laptop, napoje, chusteczki, ręczniki, 
drobiazgi dla dzieci, zabawki, itp.  
• pojemny, trwały, łatwy w montażu  
• mocowanie do zagłówka  
za pomocą regulowanego paska, 
zapinanego na klamrę • miej  
wszystko pod ręką i unikaj bałaganu 
wewnątrz samochodu
Wymiary: 34 x 9 x 22 cm
Materiał: 100% poliester
33 zł zam. nr 3891-P

33,-

49,-

SAMOCHODOWY KOJEC DLA PSA
• ogranicza pupilowi dostęp do przedniej części samochodu podczas 
podróży • zabezpiecza przed nieoczekiwanymi i niebezpiecznymi 
sytuacjami • w centralnej części kojca znajduje się przeźroczysta 
siatka • odporny na zarysowania • wygodne pasy do mocowania  
• łatwy montaż • przydatne kieszenie na smakołyki, zabawki, smycze 
i inne potrzebne akcesoria
Wymiary: wys.: 71 cm, szer. na górze:  
61 cm, szer. na dole: 42 cm

Materiał: 100% poliester + laminowane PVC
49 zł zam. nr 3291-P

39,-

ORGANIZER SAMOCHODOWY  
DO BAGAŻNIKA
• pozwala utrzymać porządek podczas podróżowania 
• posiada jedną pojemną komorę oraz 3 mniejsze 
kieszenie • montowany w bagażniku • po bokach 
znajdują się wygodne uchwyty do przenoszenia  
• w dolnej części umieszczony jest rzep, który 
zabezpiecza przed przesuwaniem się • składany
Wymiary: 40 x 40 x 30 cm
Materiał: 100% poliester
39 zł zam. nr 4171-P

 MATY TRAKCJI 
SAMOCHODOWEJ
• niezawodny sposób na zwiększenie 
przyczepności kół na śniegu, błocie  
i piasku • czas montażu: ok. 1 min  
• zestaw zawiera 2 sztuki
Wymiary: 60 x 20 cm 
Waga: 0,8 kg
49 zł zam. nr 7411-P

49,-
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SPRAY COCKPIT 400 ml
• czyści i pielęgnuje wszystkie 
elementy wnętrza aut: tworzywa 
sztuczne, winyl, skórę, itp. • dzięki 
aktywnej pianie powierzchnie 
pozostają błyszczące  
i antystatyczne • regeneruje 
tapicerki, nie pozostawia smug  
• minimalizuje pękanie winylu  
i skóry spowodowane promieniami 
UV • pozostawia przyjemny zapach
Pojemność: 400 ml

19 zł                zam. nr 8621-P

19,-

159,-

AKUMULATOROWA POLERKA  
I SKROBACZKA 2w1 
• podwójne zastosowanie: czyszczenie, polerowanie, 
szlifowanie (drewno, metal, gips i inne tworzywa  
sztuczne) oraz skrobanie szronu z szyby • łatwa 
wymiana tarcz
Napięcie: 12V
Prędkość: 500 obr./ min
Czas ładowania: 3 - 5 godzin
Zasilanie: akumulator NiMH 600 mAh
Wyposażenie: plastikowa nakładka (6 tarcz), 4 polerujące i  
ścierne nakładki, zasilacz
159 zł zam. nr 0221-P

ZESTAW DO NAPRAWY LAKIERU MR PROFI
• umożliwia samodzielne usuwanie zadrapań i przebarwień ze 
wszystkich lakierowanych powierzchni • szybkie i skuteczne działanie 
• do renowacji karoserii samochodów, motocykli,  
przyczep kempingowych, łodzi, itp. • łatwy w użyciu
W zestawie: 1 tuba Mr. Profi Polish (A) 25g, 1 tuba Mr. Profi Finish  
(B) 25g, 5 drobnych papierów ściernych, 3 białe szmatki wykonane  
z celulozy, 1 niebieska szmatka z mikrowłókien
39 zł zam. nr 6201-P

39,-
Przed Po

LODÓWKA SAMOCHODOWA 
• zasilana z gniazdka sieciowego lub zapalniczki samochodowej 
• funkcja grzania i chłodzenia • zdejmowalna pokrywa oraz tzw. 
bezpieczne zamknięcie
Pojemność: 24 l 
Wymiary: 37 x 21 x 42 cm 
Zasilanie: 12 V DC lub 230V AC 
Moc : 65 W (chłodzenie)  
/ 50 W (ogrzewanie)
179 zł zam. nr 4051-P

179,-
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POKROWCE NA KOŁA 
• do sezonowego przechowywania opon • czytelne, 
obrazkowe oznakowanie kół na pokrowcach 
• poręczne uchwyty do przenoszenia • do opon  
o rozmiarze do 16 cali 
Materiał: 100% poliester 
Zestaw zawiera: 4 sztuki
49 zł zam. nr 0621-P

49,-

SPRAY DO NAPRAWY OPON
•  naprawa bez zdejmowania opony • pomocny przy
uszkodzeniach opony do 6 mm • naprawa trwa 
kilkanaście sekund • uszczelnia opony  
bezdętkowe • jest nietoksyczny,  
bezzapachowy 
Pojemność: 300 + 150 ml gratis!
29 zł zam. nr 1411-P 29,-

19,-

OSŁONA NA SZYBĘ 
SAMOCHODOWĄ 2w1
• chroni przednią szybę przed oblodzeniem 
w zimie • latem zapobiega nagrzaniu  
się wnętrza auta
Wymiary: 150 × 70 cm
19 zł zam. nr 9671-P 

19,-

MANOMETR MECHANICZNY
• precyzyjny pomiar ciśnienia • wbudowana w miernik 
skala z oznaczeniem prawidłowych wartości ciśnienia  
• znajdzie również zastosowanie do dętek rowerowych  
z wentylem samochodowym • wykonany z metalu
Pomiar: 0-7 barów (0-100 psi)
Średnica: 4,7 cm 
Długość: 10 cm
19 zł zam. nr 1751-P

39,-

MANOMETR CYFROWY
• ułatwia systematyczne 
kontrolowanie ciśnienia w oponach 
• znajdzie zastosowanie również do 
dętek rowerowych wyposażonych  
w wentyl samochodowy • duży, 
czytelny, podświetlany wyświetlacz 
LCD • 4 jednostki pomiaru  
do wyboru: PSI, bar, kPa, kG/cm2

Wymiary: 6 × 3 x 13,6 cm
Zasilanie: 1 szt. baterii 3V LR2032 
(CR2032), 3 szt. baterii 1,5V AG-13
39 zł zam. nr 1811-P
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PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 
• niezastąpiony w każdym garażu i warsztacie  
• praktyczne kółka do transportu • solidna konstrukcja
Maks. obciążenie: 2 tony
Wymiary: 45 x 19,5 x 13,5 cm
Zakres wysokości: 135 - 330 mm
Waga: 8,5 kg

139 zł zam. nr 0821-P

KLUCZ UDAROWY  
 • niezastąpiony podczas wymiany kół w samochodzie • umożliwia precyzyjne 
odkręcanie i przykręcanie śrub i nakrętek • dzięki dołączonym końcówkom pasuje 
do śrub o średnicy 17/19 mm oraz 21/23 mm • zasilany z gniazdka zapalniczki 
samochodowej • zamontowana dioda LED umożliwia pracę w trudnych  
warunkach oświetlenia • komplet zapakowany w wygodną  walizkę  
• w komplecie 2 zapasowe bezpieczniki 15 A • wbudowana poziomica
Predkość: maks. 5000 obr./min  
Długość kabla: 3,5 m  
Moc: 80 W
Napięcie: 12V 
189 zł           zam. nr 1321-P

49,-

UCHWYT SAMOCHODOWY 4w1
• ułatwia wsiadanie i wysiadanie z samochodu • idealne 
rozwiązanie dla kobiet w ciąży, ludzi starszych, osób po 
zabiegach chirurgicznych lub z urazami, odczuwających 
ból pleców, kolan, czy bioder • łatwy montaż na zamku 
drzwi samochodowych • 4 funkcje: uchwyt, nóż do 
przecinania pasów, młotek do rozbijania szyb, latarka 
wyposażona w 2 diody LED
49 zł  zam. nr 4341-P

NIEZBĘDNIK KIEROWCY
• zestaw niezbędny w każdym aucie
W zestawie: praktyczna torba, przewody rozruchowe, para rękawiczek, lina 
holownicza 4m, kamizelka, latarka czołowa LED, 2 śrubokręty, trójkąt ostrzegawczy, 
taśma, szczypce, manometr, klucz, 2 nasadki  do klucza 17/19 i 21/23 mm, płaszcz 
foliowy, elastyczna linka z hakami, nylonowa torba
99 zł zam. nr 1901-P

199,-

189,-
129,-

99,-

149,-

139,-
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ODKURZACZ SAMOCHODOWY  
• niezastąpiony w każdym samochodzie • lekki  
i poręczny • długi kabel zasilający (3 m) • specjalna 
końcówka z obrotowymi szczotkami do usuwania 
sierści, włosów, brudu i kurzu • 2 silniki dla zwiększenia 
wydajności • łatwy w czyszczeniu filtr
Dodatkowe akcesoria: końcówka  
z obrotowymi szczotkami, długa  
końcówka ze szczotką, wąż  
elastyczny, krótka końcówka
Wymiary: 12 x 37,5 x 15 cm
Zasilanie: z gniazdka  
zapalniczki 12V DC
89 zł zam. nr 3461-P

PROSTOWNIK DO AKUMULATORÓW 
• łatwy i szybki sposób ładowania akumulatorów 
samochodowych i motocyklowych • elektryczne sterowanie  
• w pełni automatyczne ładowanie akumulatorów ołowiowych 
o pojemności 6V lub 12V • wyświetlacz LCD informuje o 
używanym aktualnie trybie, stanie naładowania oraz napięciu 
akumulatora • zabezpieczenie przed przeciążeniem  
i odwrotną polaryzacją (nieprawidłowym podłączeniem)  
• wbudowany mikroprocesor ułatwia pracę i oferuje  
4 tryby ładowania 
Długość przewodów: 200 cm 
Długość kabla: 200 cm
Wymiary: 16 x 6 x 4,5 cm

129 zł zam. nr 1381-P

129,-

KUBEK TERMICZNY DO AUTA
• umożliwia delektowanie się ciepłym napojem  
w trakcie podróży • podwójnie izolowane ścianki  
i plastikowa pokrywa utrzymają ciepło każdego napoju 
• pasuje do większości samochodowych uchwytów, 
posiada także wygodną rączkę, której kształt sprawia,  
że dobrze leży w dłoni
Pojemność: 450 ml
Maks. temperatura  
podgrzewania: 60oC
Zasilanie: z gniazdka  
zapalniczki 12V DC
24 zł zam. nr 1541-P

49,-

CZAJNIK 
SAMOCHODOWY
• ciepła kawa i herbata  
w czasie podróży oraz wrzątek 
do zalewania dań instant  
• w zestawie 2 kubeczki,  
sitko, łyżka, widelec, 
podstawka i regulowany 
uchwyt mocujący
Zasilanie: z gniazdka  
zapalniczki 12V DC
Pojemność: 0,7 l
Długość kabla: 1,52 m
49 zł zam. nr 1761-P

29,-

24,-

99,-

89,-



W ofercie takze katalog 
BASENY I AKCESORIA

.

Złóz zamówienie powyzej 300 zł  
na minimum 3 produkty,  

a nie poniesiesz kosztów dostawy!

..

DOPRAVA 
ZDARMA

DOPRAVA 
ZDARMA
DOPRAVA 
ZDARMA

DOPRAVA 
ZDARMA

DOPRAVA 
ZDARMA
DARMOWA  
DOSTAWA

• OKAZJE • PROMOCJE • SZYBKA DOSTAWA •

www.tvproducts.pl


