Świąteczny
sklep
poczuj jakość,
pokochaj cenę

Zastawa stołowa

od

10zł

czarna, kamionkowa, do wyboru:
kubek, poj. 400 ml – 10 zł,
talerz deserowy, ø 21 cm – 15 zł,
talerz płytki, ø 27 cm – 20 zł
lub biała ze złotym rantem,
do wyboru:
kubek, poj. 400 ml – 10 zł,
talerz deserowy, ø 19 cm – 12 zł,
talerz płytki, ø 26 cm – 20 zł

Oferta ważna od 24.11.2022 do 30.11.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość,
pokochaj cenę

15zł

oferta od 24.11.2022 do 30.11.2022

20zł

Miska

kamionkowa,
ø 14,7 cm, poj. 870 ml

30zł

Talerz płytki

kamionkowy, ø 27 cm

Salaterka

kamionkowa, ø 19 cm

10zł
Kubek

kamionkowy,
poj. 400 ml

15zł
Talerz

deserowy, ø 21 cm

30zł

Półmisek

kamionkowy,
wymiary: 21 x 30 cm

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

HIT!

od

12zł

35zł

Talerz

ze złotym
rantem,
do wyboru:
talerz deserowy:
ø 19 cm – 12 zł
lub talerz płytki,
ø 26 cm – 20 zł

12zł

Talerz głęboki

ze złotym rantem, ø 14 cm

25zł

Salaterka

ze złotym rantem,
ø 21 cm

10zł

Kubek

ze złotym rantem,
poj. 400 ml

Półmisek

płaski ze złotym rantem,
wymiary 30x21 cm

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 24.11.2022 do 30.11.2022

120zł

Komplet sztućców
Gerlach Valor

dla 4 osób, w zestawie:
4 łyżki, 4 noże, 4 widelce i 4 łyżeczki,
ze stali nierdzewnej

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

17zł

HIT!

Zestaw 3 świeczek zapachowych

w szklanych pojemnikach, w prezentowym pudełku,
zapachy do wyboru: karmel z czekoladą lub kawa
z syropem klonowym

25zł

dostępny
również:

Zestaw zapachowy*

w zestawie:
dyfuzor 100 ml, 2 świeczki, patyczki,
w prezentowym pudełku,
dostępne różne zapachy
* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

17zł
dostępne
również:

Poszewka

ze sztucznego futerka
z wytłaczanym wzorem
z jednej strony,
wymiary: 45 x 45 cm

Koc sherpa

2-stronny,
z wytłaczanym wzorem
z jednej strony,
wymiary: 130 x 170 cm

40zł
SH025 162889 TESTEX

dostępne
również:

poczuj jakość,
pokochaj cenę
Bombki 12 szt.
dostępne
również:

różne kształty
w zestawie, różne
kolory zestawów,
ø 5,5 cm

oferta od 24.11.2022 do 30.11.2022

10zł

5zł

Zawieszka
gwiazda

wymiary: 14 x 14 cm

20zł

Bombki 4 szt.

szklane, przezroczyste, ze złotym
lub srebrnym wzorem, ø 8 cm

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

dostępna
również:

25zł

HIT!

Dekoracja LED

w kształcie aniołka,
szklana, przezroczysta,
wys. 16 cm,
baterie w zestawie

Bombka LED

szklana, przezroczysta,
z zawieszką,
ø 9,5 cm, wys. 11 cm,
baterie w zestawie

15zł

7zł

Choinka

brokatowa, do wyboru:
srebrna, złota lub miedziana,
na drewnianej podstawce,
wys. 24 cm

Dekoracja jeleń
przezroczysty,
dostępne 2 modele,
wymiary: 16 x 4 x 20 cm
lub 10 x 4 x 18 cm

15zł
dostępny
również:

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

8zł

Dekoracja ceramiczna
w kształcie głowy jelenia,
do wyboru: złota, srebrna
lub perłowa, wys. 15 cm

25zł

Bieżnik

na stół,
wyszywany cekinami,
wymiary: 35 x 180 cm

60zł

Zestaw Sugarfree

w zestawie: maska do spania, z nadrukiem,
2 gumki do włosów, z nadrukiem i poszewka
na poduszkę, gładka

40zł
45zł

Koszula nocna*
Sugarfree
Piżama* Sugarfree
satynowa, z kontrastowymi
lamówkami i z nadrukiem,
w zestawie: koszulka
zapinana na guziki,
z kieszonką i szorty
z wiązaniem w pasie,
rozmiary: S-XL

60zł

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

satynowa,
na ramiączkach,
z nadrukiem
rozmiary: S-XXL

15zł

Biustonosz lub figi

Maska do spania
Sugarfree

biustonosz satynowy, typu plunge,
do głębokich dekoltów,
z regulowanymi ramiączkami,
rozmiary: 70B, 75A-75D,
80B-80D, 85C, 90C – 35 zł
lub figi satynowe, wysokie,
rozmiary: S-XXL – 25 zł

z nadrukiem,
rozmiar uniwersalny

od

25zł

Piżama* Sugarfree
satynowa, z kontrastowymi
lamówkami i z nadrukiem,
w zestawie: koszulka
zapinana na guziki,
z kieszonką i szorty
z wiązaniem w pasie,
rozmiary: S-XL

60zł

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

15zł

Opaska
do włosów
Sugarfree

damska, z nadrukiem,
rozmiar uniwersalny

Opaska
do włosów
Sugarfree

50zł

dziecięca, z kokardą,
rozmiar uniwersalny

60zł

10zł

Sukienka Sugarfree

dziewczęca, 2-warstwowa,
tiulowa z podszewką,
z odcięciem i marszczeniem,
z nadrukiem, rozmiary: 104-134 cm

Sukienka Sugarfree

dziewczęca, 2-warstwowa, tiulowa
z podszewką, z odcięciem i marszczeniem,
z nadrukiem, rozmiary: 134-170 cm

Sukienka Sugarfree

welurowa, damska, z dekoltem V,
z odcięciem na biodrach i z marszczeniem,
z wytłaczanym wzorem, rozmiary: 36-44

70zł

50zł

Torebka Sugarfree

z 2 rączkami z metalowymi
łącznikami, zamykana na suwak

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

HIT!

Koszulka
100% bawełny

chłopięca,
ze świątecznym nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

12zł

20zł

Koszulka
100% bawełny

Bluza z kapturem
welurowa, dziewczęca,
zapinana na suwak,
z kieszeniami z przodu,
gładka,
rozmiary: 134-170 cm

35zł

chłopięca, z nadrukiem
na licencji The Simpsons,
z motywem świątecznym,
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka
100% bawełny
dziewczęca,
z falbanką na dole
i ze świątecznym
nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

10zł
welurowe, dziewczęce,
z szerokimi nogawkami,
z wiązaniem w pasie,
gładkie, rozmiary:
134-170 cm

chłopięce, do wyboru:
bluza ze świątecznym
nadrukiem lub spodnie
z wiązaniem w pasie
i napisami przy kieszeniach,
rozmiary: 104-134 cm

20zł

30zł
Spodnie
dresowe

Bluza lub
spodnie dresowe
100% bawełny

dostępna
również:

17zł
Legginsy
dziewczęce,
z nadrukiem
w kratkę,
rozmiary:
104-134 cm

Skorzystaj z komfortowych zakupów! Masz 30 dni
na zmianę zdania i zwrot zakupionych produktów*

30zł

Sukienka
100% wiskozy

z dekoltem V i 2 odcięciami,
zapinana na guziki,
ze wzorem w kratę,
rozmiary: 36-44

Bluzka*

o luźnym kroju,
ze wzorem
z efektem lusterek,
rozmiary: S-XXL

50zł
30zł
Bluzka*

ze stójką pod szyją
i rękawami zakończonymi
gumką, z metaliczną nitką,
rozmiary: S-XXL

40zł

Spódnica midi
100% wiskozy
rozszerzana, z gumką
w pasie i kieszeniami,
ze wzorem w kratę,
rozmiary: S-XXL

Legginsy

welurowe,
z delikatnym połyskiem,
gładkie,
rozmiary: S-XXL
* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

30zł

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem
Biustonosz

satynowy, z fiszbinami i regulowanymi ramiączkami,
gładki, rozmiary: 75A-75D, 80B-80D, 85C-85D

25zł

Biustonosz

z fiszbinami i regulowanymi ramiączkami,
haftowany w kwiatki, rozmiary:
75A-75D, 80B-80D, 85C-85D

HIT!

25zł
12zł

Figi

haftowane w kwiatki,
rozmiary: S-XXL

Figi

satynowe,
gładkie,
rozmiary: S-XXL

12zł

Body

koronkowe, z usztywnionymi
miseczkami, rozmiary: S-XL

40zł
dostępne
również:

40zł

Body

satynowe, zdobione koronką,
z miękkimi miseczkami
i z odcięciem w pasie,
rozmiary: S-XL

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 24.11.2022 do 30.11.2022
Piżama 100% bawełny

Piżama 100% bawełny

chłopięca, w zestawie: koszulka
ze świątecznym nadrukiem
i spodnie flanelowe w kratkę,
rozmiary: 92-128 cm

męska, w zestawie: koszulka ze świątecznym nadrukiem
i spodnie flanelowe w kratkę, rozmiary: M-XXL

50zł

35zł

30zł

Piżama 100% bawełny
chłopięca, w zestawie: koszulka
ze świątecznym nadrukiem
i spodnie flanelowe w kratkę,
rozmiary: 134-164 cm

Piżama 100% bawełny

Piżama 100% bawełny

dziewczęca, w zestawie: koszulka ze świątecznym
nadrukiem i spodnie flanelowe w kratkę,
do wyboru rozmiary: 92-128 cm – 30 zł
lub 134-164 cm – 35 zł

od

30zł

damska, flanelowa w kratkę,
w zestawie:
koszula z kołnierzykiem i kieszonką,
zapinana na guziki,
i spodnie z wiązaniem w pasie,
rozmiary: S-XL

60zł

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

HIT!
Szlafrok

damski, z kieszeniami i paskiem,
ze świątecznym nadrukiem,
rozmiary: S/M, L/XL

50zł

od

25zł

Piżama 100% bawełny

dziewczęca, ze świątecznym
nadrukiem, do wyboru rozmiary:
92-128 cm – 25 zł lub 134-176 cm – 30 zł

Piżama 100% bawełny
damska, z koszulką z wiązaniem
na dole, ze świątecznym
nadrukiem, rozmiary: S-XXL

45zł
Piżama
100% bawełny

męska, ze świątecznym
nadrukiem, rozmiary: M-XXL

45zł

Piżama 100% bawełny
chłopięca, ze świątecznym
nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

30zł

Piżama
100% bawełny

chłopięca,
ze świątecznym nadrukiem,
rozmiary: 92-128 cm

25zł

Świąteczny zestaw masy plastycznej
w zestawie: 4 kolory masy plastycznej,
plastikowa choinka do złożenia,
szablony ozdób na choinkę, 4 foremki

30zł

Pluszowa maskotka na
licencji Świnka Peppa
do wyboru: Świnka Peppa
lub George, w świątecznych
strojach, wys. 50 cm

50zł

35zł

Pluszowy renifer

w srebrne gwiazdki, dł. ok. 40 cm

50zł

Kolejka drewniana
19 elementów
ze świątecznymi motywami,
w zestawie:
kolejka, tory do złożenia,
elementy stojące,
dla dzieci powyżej 2 lat

60zł

Kalendarz adwentowy
Moya Mia
z lalką w komplecie,
w 24 okienkach akcesoria
niespodzianki dla lalki

&

Są pluszowe i niezwykle przyjazne, a przede wszystkim dzielą się dobrem.
Charytatywne Misie z Pepco w nowej odsłonie zawitały właśnie do naszych sklepów.
W tym roku 100% zysków z ich sprzedaży przekażemy Fundacji Świętego Mikołaja, która wspiera dzieci
z Ukrainy w ramach projektu „Przystanie Świętego Mikołaja”. Są to świetlice, działające w całej Polsce,
w których odbywają się lekcje języka polskiego, spotkania z psychologami oraz zajęcia integracyjne.
Wszystko po to, by pomóc dzieciom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Misie z Pepco pomagają dzieciom dzięki Tobie!

NOWA KOLEKCJA
MISIÓW CHARYTATYWNYCH

