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Oferta aktualna do 31 stycznia 2019 lub do wyczerpania zapasów

Widelce do grilla
SCHWARTZWOLF

18SZ001 500 pkt.

Ręcznik turystyczny
SCHWARZWOLF

18SZ002 500 pkt.

Dwa teleskopowye widelce grillowe.
Materiał: stal nierdzewna. uchwyt
PCV. Wymiary: min. 24.5 cm - max.
86 cm

Chłonny, szybkoschnący ręcznik
zapakowany w poliestrowy worek.
Materiał: 80% poliester, 20% poliamid. Wymiary 60 x 120 cm.

Foremki do ciastek

Nóż

TESCOMA

18SZ004 500 pkt.

SCHWARZWOLF

18SZ005 600 pkt.

Zestaw wykrawaczy do
ciastek
TESCOMA

18SZ003 500 pkt.
13 wzorów foremek i obręcz ułatwiająca przechowywanie. Materiał:
tworzywo sztuczne. Można myć w
zmywarce.

Skrobaczna do szyb
BRAIN

18SZ006 600 pkt.

Każda foremka umożliwia wykrojenie również środka ciastka. Materiał: odporne tworzywo sztuczne.
Pudełko do przechowywania
foremek.

Wielofunkcyjny nóż z 12 narzędziami w wygodnym etui. Materiał: stal.

Teleskopowa skrobaczka do szyb
ze szczotką. Wymiary: 89 x 14 x
3.5 cm. Max wielkość po rozłożeniu:
100 cm

Piersiówka

Zestaw kuchenny

Gra zręcznościowa

SCHWARZWOLF

18SZ007 700 pkt.
Czarna piersiówka ze stali nierdzewnej o pojemności 237 ml
zapakowana w eleganckie pudełko.

BANQUET

18SZ008 700 pkt.
Materiał: wysokiej jakości nylon (do
210°C). Można myć w zmywarce.

18SZ009 700 pkt.
Gra zręcznościowa, pamięciowa.
Wodoodporne żetony z tworzywa
sztucznego. Odpowiedni dla graczy
od 3 do 100 lat.

Zamówienia można składać przez stronę internetową, wysyłając
formularz papierowy lub wiadomość e-mail.

Pieczęć do ciastek
TESCOMA

18SZ010 750 pkt.

Tarka

TESCOMA

18SZ011 750 pkt.

3

Przyrząd kuchenny
TESCOMA

18SZ012 800 pkt.

Zestaw zawiera 6 silikonowych
nakładek ze świątecznymi wzorami.
Można myć w zmywarce.

Tarka ze stali nierdzewnej posiada zbiornik na starte produkty.
Uwaga! Ostrza są bardzo ostre i
tarkę należy przechowywać zawsze
w osłonie.

Do wycinania różnych rodzajów
i kształtów makaronu, ciastek,
pierogów. W zestawie 9 prostych
i 9 falistych kółek. Można myć w
zmywarce.

Dekorator do wypieków

Zestaw przyborów kuchennych

Kosz

TESCOMA

18SZ013 800 pkt.
W zestawie znajduje się 5 dysz do
różnych technik dekoracyjnych.
Materiał: silikon, tworzywo sztuczne.

Latarka LED
SPORTWELL

BANQUET

18SZ014 800 pkt.
Materiał: stal nierdzewna. Można
myć w zmywarce.

Okulary do pływania
SPOKEY

BRILANZ

18SZ015 800 pkt.
Materiał: plastik. Pojemność: 15 l.
Wymiary: 30 x 30 x 27.5 cm. Kolor:
kremowy.

Nóż do grzybów
SCHWARZWOLF

18SZ016 800 pkt.

18SZ017 800 pkt.

18SZ018 850 pkt.

34 diody LED. Latarka posiada
hak do zawieszenia oraz magnes w
podstawie. Różne tryby świecenia.
Zasilanie: 3 x AA

Materiał szkieł: poliwęglan, filtr
UV, powierzchnia przeciwmgielna,
lustrzana. Pasek: podwójny silikon.

Nóż z pędzelkiem do oczyszczania
w wygodnym etui. Materiał: stal
nierdzewna i drewno. Wymiary
złożonego noża: 11 cm.
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Szachy z akcesoriami
do wina
BOSNA

18SZ019 900 pkt.
Szachy w drewnianym pudełku z
akcesoriami do wina: korkociąg, korek, nóż do folii. kołnierz przeciwko
kapaniu. Wymiary: 17.2 x 14.2 x 5
cm.

Piłka gimnastyczna
SPOKEY

Organizer do bagażnika
DALMI

18SZ020 900 pkt.

Skakanka
SPOKEY

18SZ021 900 pkt.

Składany organizer do bagażnika.
Materiał: poliester. Wymiary po
rozłożeniu: 32 x 26 x 50 cm.

Regulowana linka stalowa pokryta
tworzywem. Długość: 3m, obrotowe
końcówki zapobiegające skręcaniu
linki, aluminiowe rączki dł: 16 cm.

Czajnik

Nóż z otwieraczem

BANQUET

STANLEY

18SZ022 950 pkt.

18SZ023 1000 pkt.

Turkusowa piłka do ćwiczeń.
Średnica: 75 cm odpowiednia dla
wzrostu 166 - 180 cm. Materiał:
PCV. Pompka w zestawie.

Materiał: stal nierdzewna. Pojemność: 2.7 l. Do wszystkich rodzajów
kuchenek.

Ostrze 8 cm ze stali nierdzewnej.
Blokada zabezpieczajaca przed
przypadkowym zamknięciem.

18SZ024 1100 pkt.

Portfel

Świecący miś

Świecący miś

18SZ025 1100 pkt.

18SZ026 1100 pkt.

18SZ027 1100 pkt.

Skórzany portfel z sześcioma
przegródkami. Wymiary: 12 x 10 x
2.2 cm.

Bez zasilania, świeci po wcześniejszym wystawieniu na działanie
promieni słonecznych lub sztucznego światła. Odpowiedni dla dzieci
od 1 miesiąca życia. Kolor: szary.
Wielkość: 21 cm.

Bez zasilania, świeci po wcześniejszym wystawieniu na działanie
promieni słonecznych lub sztucznego światła. Odpowiedni dla dzieci
od 1 miesiąca życia. Kolor: różowy.
Wielkość: 21 cm.

Zamówienia można składać przez stronę internetową, wysyłając
formularz papierowy lub wiadomość e-mail.

Stolnica silikonowa
TESCOMA

18SZ028 1200 pkt.
Skala do odmierzania wymiarów
ciasta. Przechowywanie: matę zwinąć i spiąć dołączonym spinaczem.
Można stosować jako podkład pod
gorące naczynia: wytrzymałaść
termiczna do 230°C. Wymary:
60x50 cm

Stolik śniadaniowy
VS ABELA

18SZ031 1400 pkt.
Bambusowy stolik śniadaniowy.
Wymiary: 53.5 x 35 x 17.5 cm.

Plecak

SCHWARZWOLF
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Zestaw pojemników na
przyprawy

Koszulka termiczna
męska M/L lub XL/XXL

18SZ029 1300 pkt.

18SZ030 1300 pkt.

Zestaw 8 pojemników z podstawką.
Pojemność pojemnika: 100 ml.

Tkanina: drymoov. Materiał:
79%poliamid. 16% poliester. 5%
elastan. Na formularzu należy
zameścić odpowiedni rozmiar przy
numerze upominku.

Koszyk na zakupy

Kosze na śmieci

BANQUET

BERNARD

SPOKEY

TWIZZ

18SZ032 1400 pkt.

18SZ033 1400 pkt.

Składany czarny koszyk na zakupy.
z kieszenią zamykaną na suwak.
Wymiary: 25 x 25 x 45 cm

Pojemność: 3 i 12 l. Materiał: stal
nierdzewna. Wewnątrz wyjmowane
pojemniki na śmieci z tworzywa
sztucznego.

Patera

TESCOMA

18SZ034 1500 pkt.

18SZ035 1500 pkt.

Materiał: poliester. Pojemność: 15l.
Ciężar: 470g. Wymiary: 34 x 10 x
42 cm.

Trzypoziomowa patera na ciasta,
owoce, słodycze. Materiał: porcelana i metal.

Torba termoizolacyjna
z trzema pojemnikami
TESCOMA

18SZ036 1500 pkt.
Pojemniki z tworzywa sztucznego z silikonową uszczelką. Można
przechowywać w nich żywność
w zamrażarce, a także używać w
kuchence mikrofalowej. Torba z
tkaniny poliestrowej.
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Zamówienia można składać przez stronę internetową, wysyłając
formularz papierowy lub wiadomość e-mail.

Zestaw do wekowania
TESCOMA

18SZ037 1650 pkt.

Fondue czekoladowe
TESCOMA

18SZ038 1700 pkt.

W zestawie znajduje się: podkładka
pod wekowane słoiki, nakładka na
garnek (o średnicy 24 cm), szklana
pokrywka z termometrem.

Służy do przyrządzania fondue:
owoców w czekoladzie, zanurzania
ciasteczek, topienia czekolady np.
do dekoracji. Napięcie: 230 V.

Czajnik elektryczny

Maszyka do makaronu

CONCEPT

18SZ040 1800 pkt.

TESCOMA

18SZ041 2000 pkt.

Urządzenie do bitej
śmietany
BANQUET

18SZ039 1700 pkt.
W zestawie 3 dysze do dekorowania oraz szczotka do czyszczenia.
Materiał: aluminium.

Noże

BANQUET

18SZ042 2300 pkt.

Pojemność: 1 l.
Moc: 1100W.

Urządzenie do przygotowywania różnych rodzajów makaronu:
tagliolini, lasagne czy popularnych
nitek. Materiał: stal nierdzewna,
wytrzymałe tworzywo sztuczne.

Zestaw 5 noży ze stali nierdzewnej.
Długość noży: 33.5/30.5
/33.5/23.5/21 cm
Długość ostrzy: 20/17/20/12.5/9.5
cm. W komplecie stojak ze stali
nierdzewnej.

Grzejnik konwektorowy

Radiobudzik

Urządzenie do oczyszczania skóry twarzy.

CONCEPT

18SZ043 2300 pkt.
3 tryby mocy
750W/1250W/2000W. Zasilanie:
230V. Wymiary: 60x9x39 cm. Kolor: czarny.

BEURER

18SZ044 2600 pkt.
Funkcja budzika posiada opcję
wyboru radia lub sygnału alarmu.
Urządzenie emituje światło LED z
możliwością zmiany koloru. Posiada
wejście AUX.

BEURER

18SZ045 2700 pkt.
Urządzenie emituje niebieskie
światło LED. 2 poziomy działania:
wibracyjny i pulsacyjny. 3 stopnie
prędkości. Wodoszczelny.

