
Polska
EAN/GTIN Nr prod. Opis artykułu Cena UVP*
4251285528697 CF6144 1x kamien na klucze „little rock” - kamien z tajna 

przegródka - schowek na klucze o wygladzie kamienia - 
70,99 zł

4250847140810 CF2430 world travel adapter styk uziemiajacy CEE 7/7 do 
globalnych systemów wtykowych (4-part EU - global wh

84,99 zł
4250847100050 CF0218 wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona 

tabletu i czytnika e-booków - torba ochronna w kolorze 
70,99 zł

4250847100067 CF0217 wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona na 
tablet i czytnik e-booków - torba ochronna w kolorze nie

93,99 zł
4250847100074 CF0070 Przedluzacz USB 2.0 do wejsc USB lewy - Wtyk 90 ° 

katowy w prawo (meski) do gniazda A (zenski) - 10 cm
60,99 zł

4251285578678 CF0001 wodoodporna obudowa na telefon komórkowy - 
pyloszczelna oslona na smartfon - czarna kieszen na tel

61,32 zł
4251285578685 CF0002 wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona na 

tablet i czytnik e-booków - torba ochronna w kolorze cz
46,99 zł

4251285537330 CF0004 wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona 
tabletu i czytnika e-booków - czarna torba ochronna - 1

70,99 zł
4250847143200 CF0011 Przecinak kart SIM do Nano SIM do iPhone 6 7 8 X XS 

10 iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S10 huawai P20 (nan
46,99 zł

4250847100906 CF0039 Adapter karty Nano SIM Nano do micro / nano + micro 
do standardowej karty SIM do smartfonów + pin do wys

84,99 zł
4250847101316 CF0071 Przedluzacz USB 3.0, katowy 90 °, adapter meski na 

zenski
70,99 zł

4250847101606 CF0087 adapter USB 3.0 // wtyczka do gniazda pod katem 270 
° // w pionowe paski // kolor: czarny

46,99 zł
4250847101613 CF0088 Adapter Zlacze USB 3.0-A do zlacza gniazda USB 3.0-A 46,99 zł
4250847101682 CF0095 Dual adapter microSD - adapter Micro SDHC do MS Pro 

Duo, karta pamieci microSD do pendrive'a dla PSP, apar
70,99 zł

4250847101682 CF0095 Dual adapter microSD - adapter Micro SDHC do MS Pro 
Duo, karta pamieci microSD do pendrive'a dla PSP, apar

70,99 zł
4250847134208 CF0126 COM-FOUR AUX kabel audio stereo 2x 3,5 mm jack z 

mozliwoscia przedluzenia / zwiniecia z pozlacanymi styk
46,99 zł

4250847101781 CF0127 adapter USB 2.0 meski na zenski, katowy 270 ° w 
poziomie - 1 szt

46,99 zł
4250847101798 CF0128 adapter USB 2.0 meski na zenski, katowy 270 ° w 

poziomie - 1 szt
46,99 zł

4250847101804 CF0129 Przedluzacz USB 2.0 do wejsc USB po prawej stronie - 
Wtyk 90 ° katowy w lewo (meski) do gniazda A (zenski)

60,99 zł
4250847101972 CF0146 Adapter kart pamieci-Micro SD / Micro SDHC do MS Pro 

Duo do telefonu komórkowego, aparatu, Sony PSP
46,99 zł

4250847102047 CF0153 USB 3.0 // rozszerzenie gniazdo-gniazdo typu A // 
lacznik adapter zlacza // kolor: niebieski

46,99 zł
4250847111957 CF0156 350 W Jajowar, 7-Jajnik, bezstopniowe gotowanie jajek 

na twardo lub na miekko, elektryczna kuchenka do jajek
60,99 zł

4250847111230 CF0163 uniwersalny zasilacz podrózny zasilacz konwerter 
podrózny US UK AU na EU 2 styk 10A 250V

46,99 zł
4250847102184 CF0193 adapter Displayport do HDMI Full HD 1080p z 

transmisja audio, wtyczka DP do gniazda HDMI, idealna 
84,99 zł

4250847102245 CF0186 Kabel satelitarny - Solidny kabel satelitarny do uzytku w 
pomieszczeniach - Do szybkiej i stabilnej transmisji cyfr

60,99 zł
4250847102320 CF0182 HDMI meski na zenski adapter katowy 90 °, 

prostokatny, pozlacany, czarny
46,99 zł

4250847102382 CF0179 Adapter Micro HDMI meski na zenski prosty, pozlacany, 
czarny

46,99 zł
4250847102399 CF0188 Mini wtyczka HDMI prostopadla do wtyczki HDMI Prosty 

kabel spiralny pozlacany czarny
84,99 zł

4250847102405 CF0187 Wtyczka Micro HDMI prosta do wtyczki HDMI Prosty 
kabel spiralny pozlacany czarny

84,99 zł
4250847102412 CF0189 Mini wtyk HDMI prosty do wtyku HDMI prosty kabel 

spiralny pozlacany czarny
84,99 zł

4250847102535 CF0192 Przedluzacz USB 3.0, katowy 90 °, adapter meski na 
zenski

70,99 zł
4250847102962 CF0225 zestaw 3 pasywnych radiatorów aluminiowych w 

róznych rozmiarach pasujacych do Raspberry Pi model 
46,99 zł

4250847102962 CF0225 zestaw 3 pasywnych radiatorów aluminiowych w 
róznych rozmiarach pasujacych do Raspberry Pi model 

46,99 zł
4250847103150 CF0039 Adapter karty Nano SIM Nano do micro / nano + micro 

do standardowej karty SIM do smartfonów + pin do wys
60,99 zł
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4250847103167 CF0039 Nano Karta SIM Adapter nano do micro / nano + micro 
do standardowej karty SIM do smartfonów + pin do wys

60,99 zł
4250847103174 CF0039 Nano Karta SIM Adapter nano do micro / nano + micro 

do standardowej karty SIM do smartfonów + pin do wys
93,99 zł

4251285553590 CF0290 Prasa do tub 2x o nietypowym designie, wyciskarka do 
tubek w kolorze czerwonym i rózowym

60,99 zł
4250847103310 CF0250 Nóz ceramiczny niezwykle twardy i bardzo ostry w 

100% bez rdzy
46,99 zł

4250847118161 CF0251 Worek na ziemniaki 5x 48 L - Pojemniki na pomidory z 
uchwytami - Torba na rosliny - Doniczka na sadzonki po

93,99 zł
4250847103389 CF0257 Wyciskarka do czosnku w zestawie z silikonowa 

obieraczka i szczoteczka do czyszczenia - bujak do czos
70,99 zł

4251285559509 CF0262 Uchwyt ladowarki do telefonu komórkowego / 
smartfona, skladany

46,99 zł
4250847103549 CF0273 Szczotka do mycia naczyn z dozownikiem plynu do 

mycia naczyn - Szczotka do mycia naczyn ze zintegrowa
46,99 zł

4250847103600 CF0277 przewód audio stereo 2 x wtyczka jack 3,5 mm do 
gniazda jack 3,5 mm do podlaczenia zestawu sluchawko

46,99 zł
4250847103655 CF0282 Adapter USB 2.0 meski na zenski pod katem 90 ° czarny 

- 1 szt
46,99 zł

4250847103778 CF2109 5x zlacze F Adapter katowy 90 ° przykrecany Zlacze F 
do metalowego zlacza F.

60,99 zł
4250847103785 CF2109 10x zlacze F Adapter katowy 90 ° przykrecany Zlacze F 

do metalowego zlacza F.
70,99 zł

4250847103921 CF0302 3x ocieplacze na uszy na sluchawki i rekawiczki 
dotykowe do obslugi ekranu dotykowego w zimie w kolo

60,99 zł
4250847104010 CF0225 Zestaw 3 pasywnych aluminiowych radiatorów w 

róznych rozmiarach, odpowiednich dla Raspberry Pi mo
46,99 zł

4250847104249 CF0321 6x plastikowe pudelko na baterie - pojemnik na baterie i 
akumulatory - pojemnik na akumulatory AA i AAA

70,99 zł
4250847104256 CF0322 6x plastikowe pudelko na baterie - pojemnik na baterie i 

akumulatory - pojemnik na akumulatory AA i AAA
70,99 zł

4250847104263 CF0323 6x plastikowe pudelko na baterie - pojemnik na baterie i 
akumulatory - pojemnik na akumulatory AA i AAA

60,99 zł
4250847104270 CF0324 6x plastikowe pudelko na baterie - pojemnik na baterie i 

akumulatory - pojemnik na akumulatory AA i AAA
70,99 zł

4250847104522 CF0336 com-four adapter gniazdo micro HDMI-D> gniazdo D, 
zlacze micro HDMI czarne

70,99 zł
4250847104553 CF0339 Adapter Gniazdo HDMI na micro HDMI + wtyk mini 

HDMI 2 w 1 czarny
60,99 zł

4250847104577 CF0341 adapter HDMI meski na HDMI zenski pod katem 90 ° do 
góry czarny

46,99 zł
4250847104584 CF0342 Kabel COM-FOUR Wtyczka USB-A do wtyczki USB micro-

B katowa 270 ° 1m czarna
60,99 zł

4250847104591 CF0343 9V zacisk do akumulatora z wtykiem DC 2,2 x 5,5 mm 60,99 zł
4250847104812 CF0351 Pilot na podczerwien do zdalnego wyzwalania Canon 

EOS450D 400D 350D 300D EOS30V - 1 sztuka
70,99 zł

4251285540712 CF0307 4-czesciowy zestaw adaptera baterii, konwerter / 
przelacznik z AAA na AA rozmiar mikro / mignon, 50 x 1

60,99 zł
4250847106328 CF0427 3x pasywne radiatory wykonane z miedzi dla Raspberry 

Pi modele A + B i Pi 2, 3, 4 - pasywne chlodzenie do prz
60,99 zł

4250847106342 CF0225 zestaw 3 pasywnych radiatorów aluminiowych w 
róznych rozmiarach pasujacych do Raspberry Pi model 

46,99 zł
4250847113654 CF0438 1x nóz do kart kredytowych uniwersalny skladany 46,99 zł
4250847122113 CF0440 COM-FOUR etui na pedzle, dlugopisy, pedzle do 

makijazu, skóre kosmetyczna, brazowe (1 szt.)
46,99 zł

4250847106656 CF0456 uchwyt bezpiecznika do samochodu ciezarowego 
Bezpiecznik plaski wodoodporny 12V 24V (z bezpieczniki

60,99 zł
4250847106663 CF0457 adapter do bezpiecznika plaskiego do zaczepu napiecia 

do samochodu ciezarowego Bezpiecznik plaski 12V (z be
60,99 zł

4250847106670 CF0458 adapter do bezpiecznika plaskiego do zaczepu 
napieciowego do bezpiecznika samochodowego 12V (z 

60,99 zł
4250847106717 CF0462 4x pasywne radiatory w róznych rozmiarach dla 

Raspberry Pi model A + B i Pi 2, 3, 4 - pasywne chlodze
60,99 zł

4250847106724 CF0463 3x pasywne radiatory 1x aluminium + 2x miedz dla 
Raspberry Pi 2, 3, 4 model A + B - pasywne chlodzenie 

46,99 zł
4250847106731 CF0464 zestaw 3 pasywnych radiatorów 2x aluminium (duze) + 

1x aluminium (male) pasujace do Raspberry Pi model A 
46,99 zł

4250847106748 CF0465 Latarnia wiszaca LED, bezprzewodowa lampa wiszaca, 
zasilana bateryjnie latarnia burzowa na kemping, festiw

70,99 zł
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4250847106762 CF0467 Latarnia wiszaca LED, bezprzewodowa lampa wiszaca, 
zasilana bateryjnie latarnia burzowa na kemping, festiw

70,99 zł
4250847106779 CF0468 Latarka USB mini LED wodoodporny brelok do kluczy 

(fioletowy)
60,99 zł

4250847106793 CF0470 Latarnia wiszaca LED, bezprzewodowa lampa wiszaca, 
zasilana bateryjnie latarnia burzowa na kemping, festiw

70,99 zł
4250847106809 CF0471 Latarnia wiszaca LED, bezprzewodowa lampa wiszaca, 

zasilana bateryjnie latarnia burzowa na kemping, festiw
70,99 zł

4250847106823 CF0473 3-czesciowy pasywny radiator Black Edition w róznych 
rozmiarach dla modeli Raspberry Pi A / B - pasywne chl

60,99 zł
4250847106885 CF2251 Audio Y Splitter - wtyk jack 3,5 mm na zlacze 2 x 

gniazdo - rozdzielacz sluchawek stereo jack 3,5 mm do 
60,99 zł

4250847106892 CF0479 adapter audio wtyk stereo, zlacze 3,5 mm na 2,5 mm 
dla sluchawek

46,99 zł
4250847107622 CF0548 Kabel ladujacy Wtyczka USB do micro USB do smartfona 

Plaski kabel 2 metry (czarny)
46,99 zł

4251805471397 CF0562 camping match, wieczne zapalki, trwale zapalki, 
zapalniczka survivalowa z krzemieniem jako breloczek

46,99 zł
4250847107783 CF0473 Zestaw 9-czesciowy pasywny radiator Black Edition w 

róznych rozmiarach dla modeli Raspberry Pi A / B - chlo
46,99 zł

4250847107790 CF0473 6-czesciowy pasywny radiator Black Edition w róznych 
rozmiarach dla modeli Raspberry Pi A / B - chlodzenie p

46,99 zł
4250847107806 CF0563 4x Passive Heat Sink Black Edition w róznych 

rozmiarach dla Raspberry Pi 2, 3, 4 A + B i - pasywne c
60,99 zł

4250847107820 CF0565 3-czesciowy pasywny radiator Black Edition w róznych 
rozmiarach dla modeli Raspberry Pi A / B - pasywne chl

46,99 zł
4250847107844 CF0466 USB mini latarka LED wodoodporny brelok 

wielokrotnego ladowania (zestaw 2 sztuk)
70,99 zł

4250847107899 CF0471 USB mini latarka LED wodoodporny akumulatorowy 
brelok (zestaw 2 szt. czerwonych)

70,99 zł
4250847108216 CF0580 Przecinarka linowa ze stali nierdzewnej do drewna i 

tworzyw sztucznych, pila do uzytku na zewnatrz i na ke
46,99 zł

4250847108346 CF0503 Touch Pen Metalowy dlugopis dotykowy do smartfonów 
i tabletów z ekranami dotykowymi

46,99 zł
4250847108377 CF0506 Touch Pen Metalowy dlugopis dotykowy do smartfonów 

i tabletów z ekranem dotykowym (zielony zestaw 3 sztu
46,99 zł

4250847108612 CF0600 3x kable aux 3,5 mm - kabel jack z 2 wtykami jack - 
kabel audio AUX 1,5 m do sluchawek, glosników, samoc

46,99 zł
4251285589063 CF0236 2x zestaw adapterów katowych USB 3.0 Super-Speed, 

adapter wtyk do gniazda lewy katowy w kolorze niebies
60,99 zł

4251285589056 CF0235 2x zestaw adapterów katowych USB 3.0 Super-Speed, 
adapter wtyk do gniazda pod katem prostym w kolorze 

70,99 zł
4250847149837 CF0607 2x zestaw adapterów katowych USB 3.0 Super-Speed, 

adapter wtyk do gniazda lewy i prawy katowy w kolorze
70,99 zł

4250847108766 CF0611 Przedluzacz 2 USB 3.0, katowy 90 °, przejsciówka wtyk-
gniazdo

93,99 zł
4250847108858 CF0615 mata antyposlizgowa mata samoprzylepna 1 szt. 

(przezroczysta)
46,99 zł

4250847108896 CF0619 dekanter nalewak z aeratorem do wina - karafka bez 
kapania - nalewak - nalewak do wina z karafka - perlato

60,99 zł
4250847109145 CF0633 5x nozyczki do rekodziela, nozyce kubelkowe z wieloma 

wzorami - kolorowe nozyczki dzieciece do kreatywnego 
70,99 zł

4250847109183 CF0634 9x kamienie whisky z naturalnego steatytu - kamienie 
chlodzace do whisky z woreczkami do przechowywania 

84,99 zł
4250847109213 CF0637 12x kamienie whisky wykonane z naturalnego steatytu - 

kamienie chlodzace do whisky z woreczkami do przecho
61,32 zł

4250847109220 CF0638 12x kamienie whisky wykonane z naturalnego steatytu - 
kamienie chlodzace do whisky z woreczkami do przecho

61,32 zł
4250847109237 CF0639 9x kamienie whisky z naturalnego steatytu - kamienie 

chlodzace do whisky z woreczkami do przechowywania 
84,99 zł

4250847171166 CF0637 24x kamienie whisky wykonane z naturalnego steatytu - 
kamienie chlodzace do whisky z workami do przechowy

93,99 zł
4250847109350 CF0634 18x kamienie whisky wykonane z naturalnego steatytu - 

kamienie chlodzace do whisky z woreczkami do przecho
84,99 zł

4250847109534 CF0638 24x kamienie whisky wykonane z naturalnego steatytu - 
kamienie chlodzace do whisky z workami do przechowy

70,76 zł
4250847109572 CF0664 adapter Mini OTG wtyk USB micro-B na gniazdo USB 2.0 

- 1 szt. (zielony)
46,99 zł

4250847109619 CF0668 Figurka renifera Rudolf rozmiar XL, figura zimowego 
losia z korpusem w ksztalcie szyszki, dekoracja swiatecz

93,99 zł
4250847109626 CF0669 Figurka balwana rozmiar XL, slodka dekoracja 

swiateczna, idealna jako dekoracja stolu na adwent, pie
93,99 zł
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4250847109947 CF0628 10 tabliczek ziolowych do pisania kreda - tablica 
lupkowa do pisania na doniczkach i roslinach - tabliczki 

70,99 zł
4250847109954 CF0628 20x tabliczki ziola do pisania kreda - tablica lupkowa do 

pisania na doniczkach i roslinach - tabliczki z klipsem - e
84,99 zł

4250847109978 CF0474 10x pasywne radiatory aluminiowe 13 x 18 mm do 
Raspberry Pi model A + B i chlodzenia RAM GPU - do pr

46,99 zł
4250847109985 CF0474 zestaw 3 pasywnych radiatorów aluminiowych 13x14 

mm do Raspberry Pi model A + B i chlodzenia RAM GPU
46,99 zł

4250847110011 CF0688 2x kabel SAT plaski, elastyczny przepust okienny ze 
standardowym przewodem koncentrycznym, gniazdo F -

46,99 zł
4250847110028 CF0688 4x SAT kabel plaski, elastyczny przepust okienny ze 

standardowym przewodem koncentrycznym, gniazdo F -
46,99 zł

4251285597815 CF0688 6x SAT kabel plaski, elastyczny przepust okienny ze 
standardowym przewodem koncentrycznym, gniazdo F -

84,99 zł
4250847110042 CF0688 10x kabel SAT plaski, elastyczny przepust okienny ze 

standardowym przewodem koncentrycznym, gniazdo F -
93,99 zł

4250847110073 CF0070 2x przedluzacz USB 2.0 do wejsc USB lewy - Wtyk A 90 
° prawy kat (meski) do gniazda A (zenski) - 10 cm

84,99 zł
4250847110080 CF0129 2x przedluzacz USB 2.0 do wejsc USB po prawej stronie 

- Wtyk 90 ° lewy katowy (meski) do gniazda A (zenski) -
70,99 zł

4250847110097 CF0690 2x przedluzacz USB 2.0 - wtyk 90 ° lewy / prawy 
katowy (meski) do gniazda A (zenski) - 10 cm

84,99 zł
4250847110103 CF0128 adapter USB 2.0 meski na zenski katowy 270 ° w 

poziomie - 2 sztuki
60,99 zł

4250847110110 CF0127 adapter USB 2.0 meski na zenski pod katem 270 ° w 
poziomie - 2 sztuki

60,99 zł
4250847110110 CF0127 adapter USB 2.0 meski na zenski pod katem 270 ° w 

poziomie - 2 sztuki
60,99 zł

4250847110127 CF2661 adapter wtyk USB 2.0 do gniazda lewy + prawy katowy 
270 ° poziomy - zestaw 2 szt

46,99 zł
4250847110172 CF0256 zabezpieczenie narozników 8x, zabezpieczenie krawedzi 

stolu, krzesla, pólki - silikonowe zabezpieczenie dla dzie
84,99 zł

4250847110219 CF0619 5x dekanter nalewak z aeratorem do wina - 
bezkroplowa karafka do wina - nalewak - nalewak do wi

84,99 zł
4251285570436 CF0619 2x dekanter nalewak z aeratorem do wina - bezkapiacy 

dzbanek do wina - nalewak - nalewak do wina z karafka
60,99 zł

4250847110356 CF0692 mata antyposlizgowa mata samoprzylepna mata 
samoprzylepna 4 sztuki (zestaw II)

46,99 zł
4250847110462 CF0689 SAT katowy adapter wtyk F do zlacza F pod katem 90 ° 

(5 sztuk)
60,99 zł

4250847103785 CF2109 10x zlacze F Adapter katowy 90 ° przykrecany Zlacze F 
do metalowego zlacza F.

70,99 zł
4250847110547 CF0699 Opaski kablowe do sluchawek - uchwyt na kabel i 

prowadnik do zwijania kabli sluchawek - zwijacz kabla w
46,99 zł

4250847110561 CF0721 Opaski kablowe do sluchawek - uchwyt na kabel i 
prowadnik do zwijania kabli sluchawek - zwijacz kabla w

46,99 zł
4250847110578 CF0701 opaski kablowe do sluchawek z klipsem PVC - uchwyt 

na kable i prowadnik do zwijania kabli sluchawek - zwija
46,99 zł

4250847110592 CF0703 opaski kablowe do sluchawek z klipsem PVC - uchwyt 
na kable i prowadnik do zwijania kabli sluchawek - zwija

46,99 zł
4250847110608 CF0704 opaski kablowe do sluchawek z klipsem PVC - uchwyt 

na kable i prowadnik do zwijania kabli sluchawek - zwija
46,99 zł

4250847110967 CF0539 Kabel ladujacy Wtyczka USB do micro USB do smartfona 
Plaski kabel 2 metry (zólty - 2 sztuki)

60,99 zł
4250847110974 CF0545 Kabel ladujacy Wtyczka USB do micro USB do smartfona 

Plaski kabel 2 metry (zielony - 2 sztuki)
60,99 zł

4250847111186 CF0146 2x Micro SDHC do MS Pro Duo adapter karta pamieci 
microSD do pendrive do aparatu Sony PSP telefon komó

70,99 zł
4250847111230 CF0163 uniwersalny zasilacz podrózny zasilacz konwerter 

podrózny US UK AU na EU 2 styk 10A 250V
46,99 zł

4250847111247 CF0549 Kabel ladujacy Wtyk USB na micro USB do smartfona 
Plaski kabel 3 metry (fioletowy - 2 sztuki)

60,99 zł
4250847111346 CF0738 10-czesciowy zestaw wysokiej jakosci zawieszek 

bozonarodzeniowych na choinke, zawieszek zimowych j
93,99 zł

4251285585119 CF0562 2x zapalki kempingowe, zapalki wieczne, zapalki stale, 
zapalniczka survivalowa z krzemieniem jako brelokiem d

84,99 zł
4250847197234 CF0256 4x ochrona narozników, ochrona krawedzi stolu, krzesla, 

pólki - ochraniacz dla dzieci wykonany z silikonu, ochron
70,99 zł

4250847111599 CF0441 Nozyczki do nici, karbonowe akcesoria do szycia, czarne 
(3 sztuki)

84,99 zł
4251805425345 CF2251 2x rozdzielacz audio Y - wtyk jack 3,5 mm do zlacza 

gniazda 2x - rozdzielacz sluchawek stereo jack 3,5 mm 
60,99 zł
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4250847111728 CF0745 Mini adapter USB Stick Czytnik kart microSD TF Czytnik 
kart

60,99 zł
4250847111735 CF0745 Mini adapter USB Stick Czytnik kart microSD TF Czytnik 

kart
60,99 zł

4250847111803 CF0353 uniwersalna oslona goracej stopki do aparatu 
Lustrzanka do aparatu Canon Nikon Pentax Olympus BS

60,99 zł
4250847111957 CF0156 350 W Jajowar, 7-Jajnik, bezstopniowe gotowanie jajek 

na twardo lub na miekko, elektryczna kuchenka do jajek
60,99 zł

4251285556423 CF0479 2 adapter audio wtyk stereo, zlacze 3,5 mm na 2,5 mm 
dla sluchawek

60,99 zł
4250847151502 CF0754 dezodorant w sztyfcie w sztyfcie odkurzacz dlugotrwaly 

przyjemny zapach (1 sztuka)
60,99 zł

4250847151519 CF0754 dezodorant w sztyfcie cytrusowy odkurzacz dlugotrwaly 
przyjemny zapach (3 sztuki)

60,99 zł
4251805403336 CF0278 2x przewód audio stereo 3,5 mm - 4-pinowa wtyczka 

jack do 2x jack 3,5 mm - gniazdo do podlaczenia zestaw
70,99 zł

4250847127934 CF0482 stereo adapter jack 3,5 mm gniazdo do wtyku 6,3 mm 
do sluchawek pozlacane - 2 sztuki

46,99 zł
4250847112251 CF0477 adapter jack 6,3 mm do 3,5 mm do sluchawek 

pozlacane (2 sztuki)
46,99 zł

4250847112367 CF0678 Latarka 3x LED w miniaturze z karabinczykiem na brelok 
do kluczy do uprawiania sportu, biwakowania, wedrówe

46,99 zł
4250847112510 CF0580 Przecinarki linowe 2 ze stali nierdzewnej do drewna i 

tworzyw sztucznych, pily do uzytku na zewnatrz i na ke
70,99 zł

4250847112701 CF0457 adapter do bezpiecznika plaskiego do zaczepu 
napieciowego do samochodu ciezarowego Bezpiecznik p

70,99 zł
4251285553972 CF0290 Prasa do rur 4x o nietypowym designie, wyciskarka do 

tubek w kolorze czerwonym i rózowym
70,99 zł

4250847113654 CF0438 1x nóz do kart kredytowych uniwersalny skladany 46,99 zł
4250847113920 CF0813 AUX 3.5mm Stereo Audio meski na meski kabel spiralny 

do MP3, PC, HDTV (1 sztuka)
46,99 zł

4250847113937 CF0813 AUX 3,5 mm Stereo Audio meski na meski sprezynowy 
kabel spiralny do MP3, PC, HDTV (2 sztuki)

46,99 zł
4250847113944 CF0814 COM-FOUR AUX 3,5 mm stereofoniczny kabel spiralny 

audio ze sprezyna gniazda do MP3, PC, przedluzacz HD
60,99 zł

4250847113944 CF0814 COM-FOUR AUX 3,5 mm stereofoniczny kabel spiralny 
audio ze sprezyna gniazda do MP3, PC, przedluzacz HD

60,99 zł
4250847150703 CF0817 inteligentny adapter mini USB Bluetooth dongle plug n 

play (V4.0 WIN 7/8 - 2 sztuki)
84,99 zł

4251285530706 CF0822 Trójkat markizowy - plótno z ochrona UV - ochrona 
przeciwsloneczna tarasu, balkonu, ogrodu i kempingu - 

70,99 zł
4250847114187 CF0827 Pilot na podczerwien do pilota do aparatu Canon w 

stylowym skórzanym etui
70,99 zł

4250847114248 CF0830 Dlugopis dotykowy z niezwykle wytrzymalym rysikiem 
dotykowym z mikrofibry do smartfonów i tabletów Sams

60,99 zł
4250847114279 CF0831 Dlugopis dotykowy z niezwykle wytrzymalym rysikiem 

dotykowym z mikrofibry do smartfonów i tabletów Sams
60,99 zł

4250847114354 CF0834 rysik z niezwykle wytrzymalym rysikiem dotykowym z 
mikrofibry do smartfonów i tabletów Samsung HTC iPho

60,99 zł
4250847114385 CF0835 rysik z niezwykle wytrzymalym rysikiem dotykowym z 

mikrofibry do smartfonów i tabletów Samsung HTC iPho
60,99 zł

4250847114415 CF0836 Dlugopis dotykowy z niezwykle wytrzymalym rysikiem 
dotykowym z mikrofibry do smartfonów i tabletów Sams

60,99 zł
4250847114651 CF0693 3x opaski kablowe do sluchawek - uchwyt na kabel i 

prowadnik do zwijania kabli sluchawek - zwijacz kabla w
46,99 zł

4250847114705 CF0696 2x opaski kablowe do sluchawek - uchwyt na kabel i 
prowadnik do zwijania kabli sluchawek - zwijacz kabla w

46,99 zł
4250847114712 CF0693 2x opaski kablowe do sluchawek - uchwyt na kabel i 

prowadnik do zwijania kabli sluchawek - zwijacz kabla w
46,99 zł

4250847114828 CF0701 opaski kablowe 4x do sluchawek z klipsem PVC - uchwyt 
na kabel i prowadnik do zwijania kabli sluchawek - nawij

60,99 zł
4250847114842 CF0707 3x opaski kablowe do sluchawek - uchwyt na kabel i 

prowadnik do zwijania kabli sluchawek - zwijacz kabla w
60,99 zł

4250847114866 CF0706 Opaski kablowe 4x do sluchawek - uchwyt na kabel i 
prowadnik do zwijania kabli sluchawek - zwijacz kabla w

70,99 zł
4250847114873 CF0708 4x Opaski kablowe do sluchawek - Uchwyty na kable i 

prowadnice kabli do nawijania kabli sluchawek - Silikono
46,99 zł

4250847114873 CF0708 4x Opaski kablowe do sluchawek - Uchwyty na kable i 
prowadnice kabli do nawijania kabli sluchawek - Silikono

46,99 zł
4250847114897 CF0708 Opaski kablowe 4x do sluchawek - uchwyt na kabel i 

prowadnik do zwijania kabli sluchawek - zwijacz kabla w
70,99 zł
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4250847114903 CF0708 2x opaski kablowe do sluchawek - uchwyt na kabel i 
prowadnik do zwijania kabli sluchawek - zwijacz kabla w

46,99 zł
4250847114927 CF0710 2x opaski kablowe do sluchawek - uchwyt na kabel i 

prowadnik do zwijania kabli sluchawek - zwijacz kabla w
46,99 zł

4250847114989 CF0717 3x organizer kabli do zwijania - opaski kablowe do 
sluchawek - silikonowe mocowanie kabli

46,99 zł
4250847115047 CF0830 rysik z wyjatkowo wytrzymalym rysikiem dotykowym z 

mikrofibry do smartfonów i tabletów Samsung HTC iPho
60,99 zł

4250847115054 CF0830 rysik z wyjatkowo wytrzymalym rysikiem dotykowym z 
mikrofibry do smartfonów i tabletów Samsung HTC iPho

60,99 zł
4250847115184 CF0848 2x zestaw przedluzajacy USB - przedluzacz USB z 

wtyczka pod katem 90 ° do gniazda, adapter pod katem
46,99 zł

4250847115184 CF0848 2x zestaw przedluzajacy USB - przedluzacz USB z 
wtyczka pod katem 90 ° do gniazda, adapter pod katem

46,99 zł
4250847115191 CF0849 Przedluzacz USB - przedluzacz USB z wtyczka pod 

katem 90 ° do gniazda, adapter katowy 20 cm (lewy)
70,99 zł

4250847115283 CF0852 5x anteny SAT adapter koncentryczny/F, wtyk 
koncentryczny na wtyk F

60,99 zł
4250847115368 CF0855 5x Adapter katowy SAT - wtyk katowy koncentryczny 

90° - kat wtyczki antenowej z gniazdem koncentryczny
46,99 zł

4250847115535 CF0858 Pakiet oszczednosciowy dla Raspberry Pi - adapter karty 
microSD do Raspberry Pi - zestaw z karta pamieci micro

163,99 zł
4250847115573 CF0861 Przedluzacz USB - Przedluzacz USB z wtyczka pod 

katem 90 ° do gniazda, adapter katowy 20 cm (prawy)
70,99 zł

4250847115580 CF0455 uchwyt bezpiecznika do samochodu ciezarowego 
Bezpiecznik plaski wodoodporny 12V 24V (komplet 2 szt

84,99 zł
4250847115603 CF0456 uchwyt bezpiecznika do samochodu ciezarowego 

bezpiecznik plaski wodoodporny 12V 24V (komplet 2 szt
70,99 zł

4250847115610 CF0458 adapter do bezpiecznika plaskiego do zaczepu 
napieciowego do samochodu ciezarowego Bezpiecznik p

60,99 zł
4250847115634 CF0857 5x Ethernet CAT 6 modulowy adapter sprzegajacy LAN z 

gniazda RJ45 do gniazda RJ45 - zlacze kabla krosowego
70,99 zł

4250847115627 CF0857 modularny adapter 2x Ethernet CAT 6 LAN z gniazda 
RJ45 na gniazdo RJ45 - zlacze kabla krosowego - zlacze

60,99 zł
4250847115665 CF0868 SAT wyjatkowo plaski przepust kablowy - elastyczny 

17,5 cm - standardowy kabel koncentryczny, gniazdo F 
46,99 zł

4250847115689 CF0868 2x SAT wyjatkowo plaski przepust kablowy - elastyczny 
17,5 cm - standardowy kabel koncentryczny, gniazdo F 

70,99 zł
4250847115672 CF0868 4x SAT wyjatkowo plaski przepust kablowy - elastyczny 

17,5 cm - standardowy kabel koncentryczny, gniazdo F 
93,99 zł

4250847115689 CF0868 2x SAT wyjatkowo plaski przepust kablowy - elastyczny 
17,5 cm - standardowy kabel koncentryczny, gniazdo F 

70,99 zł
4250847115818 CF0876 Noze do ciasta i lopatki do ciasta - noze do ciasta do 

krojenia i podnoszenia
140,99 zł

4251285537330 CF0004 wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona 
tabletu i czytnika e-booków - czarna torba ochronna - 1

70,99 zł
4251285578692 CF0004 Wodoodporne etui ochronne z zatyczkami 

przeciwkurzowymi, pyloszczelne etui na tablet i czytnik 
84,99 zł

4250847116303 CF0918 sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - zaparzacz do 
herbaty sypanej i przypraw - filtr do herbaty o drobnych

84,99 zł
4250847182506 CF0918 2x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - zaparzacz do 

herbaty sypanej i przypraw - filtr do herbaty o drobnych
84,99 zł

4250847116440 CF0930 Nóz ceramiczny, obieraczka, bardzo ostry, w 100% bez 
rdzy do owoców i warzyw

46,99 zł
4250847116556 CF0938 saszetka biodrowa z zamkiem blyskawicznym - 

elastyczny pas biodrowy do biegania, do biegania - regu
46,99 zł

4250847116563 CF0939 Saszetka na pas z zamkiem blyskawicznym - elastyczny 
pas biodrowy na podróz, do joggingu - regulowana sasz

46,99 zł
4250847116570 CF0940 saszetka biodrowa z zamkiem blyskawicznym - 

elastyczny pas biodrowy do biegania, do biegania - regu
70,99 zł

4250847116600 CF0943 COM-FOUR bryzgoszczelne etui na karty kredytowe, 
wizytówki, banknoty (niebieskie)

46,99 zł
4250847116624 CF0945 COM-FOUR Etui bryzgoszczelne na karty kredytowe, 

wizytówki, banknoty (w kolorze zlotym)
46,99 zł

4250847116648 CF0947 COM-FOUR bryzgoszczelny etui na karty kredytowe, 
wizytówki banknoty (czerwony)

46,99 zł
4250847116655 CF0948 COM-FOUR bryzgoszczelne etui na karty kredytowe, 

wizytówki, banknoty (fioletowe)
46,99 zł

4250847116884 CF0125 inteligentny adapter mini USB Bluetooth dongle plug n 
play zasieg 10 m (V2.0 WIN 7 - 2 sztuki)

46,99 zł
4250847117041 CF0979 elegancki naszyjnik damski krople cyrkonu w kolorze 

turkusowym, dlugosc 26 cm
60,99 zł
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4250847117188 CF0992 plaski kabel audio aux wtyk jack 3,5 mm na wtyk jack 
3,5 mm M / M 1 m (zielony)

46,99 zł
4250847117201 CF0994 Wentylator stojacy z okragla podstawa - Maly 

wentylator na stól, 60 W, Ø 34 cm
46,99 zł

4250847117232 CF0997 plaski kabel audio aux wtyk jack 3,5 mm na wtyk jack 
3,5 mm M / M 1 m (czerwony)

46,99 zł
4250847117386 CF1012 Kubek do kawy z zakrzywionym uchwytem o wygladzie 

kastetów, czarny ceramiczny kubek z wybijana raczka
84,99 zł

4250847117393 CF1013 kubek ceramiczny dzbanek do herbaty „Knock Out” - 
nieco inna filizanka

84,99 zł
4250847117409 CF1014 Kubek do kawy z zakrzywionym uchwytem o wygladzie 

kastetów, czarny ceramiczny kubek z wybijanym uchwyt
84,99 zł

4250847117416 CF1015 Kubek do kawy z zakrzywiona raczka o wygladzie 
kastetów, czarny ceramiczny kubek ze srebrnym uchwyt

70,99 zł
4250847117546 CF0938 2x torba na pasek z zamkiem blyskawicznym - 

elastyczny pasek do biegania, do biegania - regulowana
93,99 zł

4250847117553 CF0939 2x saszetka na pasek z zamkiem blyskawicznym - 
elastyczny pas biodrowy do podrózy, do joggingu - regu

60,99 zł
4250847117560 CF0940 2x torba na pasek z zamkiem blyskawicznym - 

elastyczny pasek do biegania, do biegania - regulowana
60,99 zł

4250847117577 CF0941 2x torba na pasek z zamkiem blyskawicznym - 
elastyczny pasek do biegania, do biegania - regulowana

60,99 zł
4250847117645 CF1029 zestaw 8 wtyków bananowych, pozlacanych, z zaciskami 

srubowymi, kodowanie kolorami czarno-czerwone - 4 x 
46,99 zł

4250847117669 CF0943 COM-FOUR bryzgoszczelne etui na karty kredytowe, 
wizytówki banknoty (niebieskie - 2 sztuki)

60,99 zł
4250847117683 CF0945 COM-FOUR Etui bryzgoszczelne na karty kredytowe, 

wizytówki, banknoty (w kolorze zlotym - 2 sztuki)
70,99 zł

4250847117706 CF0947 COM-FOUR bryzgoszczelne etui na karty kredytowe, 
wizytówki banknoty (czerwone - 2 sztuki)

70,99 zł
4250847117713 CF0948 COM-FOUR bryzgoszczelne etui na karty kredytowe, 

wizytówki banknoty (fioletowe - 2 sztuki)
70,99 zł

4250847117850 CF0999 plaski kabel audio aux wtyk jack 3,5 mm na wtyk jack 
3,5 mm M / M 1 m (rózowy / rózowy - zestaw 2 szt.)

46,99 zł
4250847117973 CF0348 2x plytka stykowa MB102 / plytka stykowa z 830 

stykami przylaczeniowymi
84,99 zł

4250847118031 CF0950 10 tabliczek ziolowych do pisania kreda - tablica 
lupkowa do pisania na doniczkach i roslinach - tabliczki 

70,99 zł
4250847118130 CF0251 Nóz ceramiczny 2, obieraczka, bardzo ostry, w 100% 

bez rdzy do owoców i warzyw
46,99 zł

4250847103310 CF0250 Nóz ceramiczny niezwykle twardy i bardzo ostry w 
100% bez rdzy

46,99 zł
4250847118161 CF0251 Worek na ziemniaki 5x 48 L - Pojemniki na pomidory z 

uchwytami - Torba na rosliny - Doniczka na sadzonki po
93,99 zł

4250847118185 CF0955 lupa dla seniorów, lupa plastikowa w formacie karty 
kredytowej, lupa do czytania z 3-krotnym powiekszenie

60,99 zł
4250847118192 CF0955 2x lupa dla seniorów, plastikowa lupa w formacie karty 

kredytowej, lupa do czytania z 3-krotnym powiekszenie
46,99 zł

4250847118208 CF0957 lupa dla seniorów, lupa plastikowa w formacie karty 
kredytowej, lupa do czytania z 3-krotnym powiekszenie

60,99 zł
4250847118291 CF1048 3x dlugopis ze strzykawka do krwi - dlugopis w ksztalcie 

strzykawki - idealny do kostiumów pielegniarki i lekarza 
60,99 zł

4250847118307 CF1048 6x dlugopis ze strzykawka do krwi - dlugopis w ksztalcie 
strzykawki - idealny do kostiumów pielegniarki i lekarza 

70,99 zł
4250847139913 CF1063 Kubek ze stali nierdzewnej - 400 ml na filizanke - kubek 

do picia wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej -
84,99 zł

4250847118833 CF1082 COM-FOUR Splitter Audio 6 x gniazda stereo 3,5 mm i 
kabel Aux 20 cm bialy

70,99 zł
4250847197241 CF0256 16x zabezpieczenie narozników, zabezpieczenie 

krawedzi stolu, krzesla, pólki - ochraniacz dla dzieci wyk
93,99 zł

4250847110172 CF0256 zabezpieczenie narozników 8x, zabezpieczenie krawedzi 
stolu, krzesla, pólki - silikonowe zabezpieczenie dla dzie

84,99 zł
4251805444360 CF1130 4x szafka i blokada szuflady - blokada szafki do 

przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki dla dzieci bez wierc
60,99 zł

4251805444360 CF1130 4x szafka i blokada szuflady - blokada szafki do 
przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki dla dzieci bez wierc

60,99 zł
4251805444384 CF1130 8x zabezpieczenie szafki i szuflady - zamek szafki do 

przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki z zamkiem dzieciec
70,99 zł

4251805444384 CF1130 8x zabezpieczenie szafki i szuflady - zamek szafki do 
przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki z zamkiem dzieciec

70,99 zł
4250847119960 CF1139 2x pulapka na muchy owocowe - pulapka na owady na 

muszki owocowe, muszki winne i muszki owocowe - pul
84,99 zł
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4250847120157 CF1146 Kabel adaptera Mini HDMI - Mini HDMI meski do 
standardowego HDMI zenskiego - Kabel polaczeniowy H

46,99 zł
4250847120775 CF1161 Kabel USB 2.0 wtyczka micro do gniazda micro pod 

katem 90 ° w lewo
60,99 zł

4250847197234 CF0256 4x ochrona narozników, ochrona krawedzi stolu, krzesla, 
pólki - ochraniacz dla dzieci wykonany z silikonu, ochron

70,99 zł
4250847197241 CF0256 16x zabezpieczenie narozników, zabezpieczenie 

krawedzi stolu, krzesla, pólki - ochraniacz dla dzieci wyk
93,99 zł

4250847110172 CF0256 zabezpieczenie narozników 8x, zabezpieczenie krawedzi 
stolu, krzesla, pólki - silikonowe zabezpieczenie dla dzie

84,99 zł
4250847150338 CF1162 2x kabel do transmisji danych i ladowania USB2.0 

Wtyczka do wtyczki micro USB do nowego smartfona Ka
70,99 zł

4250847121215 CF1177 6x bombki choinkowe - bombki choinkowe wykonane z 
nietlukacego sie plastiku na Boze Narodzenie

60,99 zł
4250847121482 CF1182 Akcesoria do plytki stykowej (40-czesciowy zestaw 

zworek W / M)
46,99 zł

4250847121505 CF1187 Akcesoria do plytki stykowej (40-czesciowy zestaw 
zworek M / M)

60,99 zł
4250847121512 CF1187 Akcesoria do plytki stykowej (40-czesciowy zestaw 

zworek M / M - 02 sztuki)
60,99 zł

4250847121550 CF1184 Obrotowy adapter USB 2.0 Obrotowy 360 ° Wtyczka 
Micro USB do gniazda typu A czarna - 2 sztuki

70,99 zł
4250847121581 CF0166 Obrotowy adapter USB 2.0, obrotowy 360 °, typ A 

meski na zenski czarny - 2 sztuki
46,99 zł

4250847101316 CF0071 Przedluzacz USB 3.0, katowy 90 °, adapter meski na 
zenski

70,99 zł
4250847121826 CF1194 COM-FOUR USB 2.0 Adapter audio-wideo TV DVD VHS 

Capture Grabber Recorder Karta nagrywania wideo dla s
163,99 zł

4250847121987 CF1200 2x stopery do klamek do drzwi i okien do ochrony scian 
i mebli, unikania zadrapan i wgniecen, odbojniki do drz

70,99 zł
4250847121994 CF1200 4x stopery do klamek do drzwi i okien do ochrony scian 

i mebli, unikania zadrapan i wgniecen, odbojniki drzwi d
84,99 zł

4250847122014 CF1201 2x stopery do klamek do drzwi i okien do ochrony scian 
i mebli, unikania zadrapan i wgniecen, odbojniki do drz

46,99 zł
4250847122021 CF1201 4x stopery do klamek do drzwi i okien do ochrony scian 

i mebli, unikania zadrapan i wgniecen, odbojniki drzwi d
60,99 zł

4250847122045 CF1202 2x stopery do klamek do drzwi i okien do ochrony scian 
i mebli, unikania zadrapan i wgniecen, odbojniki do drz

60,99 zł
4250847122052 CF1202 4x stopery do klamek do drzwi i okien do ochrony scian 

i mebli, unikania zadrapan i wgniecen, odbojniki drzwi d
84,99 zł

4250847122076 CF1203 2x stopery do klamek do drzwi i okien do ochrony scian 
i mebli, unikania zadrapan i wgniecen, odbojniki do drz

70,99 zł
4250847122083 CF1203 4x stopery do klamek do drzwi i okien do ochrony scian 

i mebli, unikania zadrapan i wgniecen, odbojniki drzwi d
84,99 zł

4250847122113 CF0440 COM-FOUR etui na pedzle, dlugopisy, pedzle do 
makijazu, skóre kosmetyczna, brazowe (1 szt.)

46,99 zł
4250847122151 CF1204 Loom gumki Opaski Mieszanka kolorów gumy - 

zaprojektuj wlasna bizuterie (1200 sztuk)
46,99 zł

4251285559554 CF1222 3x uchwyt ladowarki do telefonu komórkowego / 
smartfona, skladany

60,99 zł
4251285559516 CF0262 3x uchwyt ladowarki do telefonu komórkowego / 

smartfona, skladany
60,99 zł

4251285559530 CF1206 2x uchwyt ladowarki do telefonu komórkowego / 
smartfona, skladany

60,99 zł
4250847122571 CF1238 Kabel USB 2.0 mini 8-pin 1,5 m do Nikon CoolPix L23, 

L120, P300, P330, P500, S2500, S3500, S8100, S9100 (
60,99 zł

4251285578463 CF1242 stoper do drzwi - stoper do drzwi ze stali nierdzewnej 
do przykrecenia - Ø 4,5 cm

70,99 zł
4250847122663 CF1242 2x stoper do drzwi - stoper do drzwi ze stali 

nierdzewnej do przykrecenia - Ø 4,5 cm
60,99 zł

4250847122830 CF10565 Blokada do drzwi przeciw przeciagom - Uszczelka do 
drzwi - Ochrona przed przeciagami i halasem - 85 cm

84,99 zł
4251285527348 CF1300 2-czesciowy zestaw do pielegnacji wlosów dla 

niemowlat premium, mini bambusowa szczotka do wlos
84,99 zł

4250847123332 CF1310 2x kosmetyczka - kosmetyczka w paski - kosmetyczka 
do przechowywania makijazu

46,99 zł
4251285516694 CF1324 Opaska do wlosów 24x wykonana z wysokiej jakosci 

materialu o grubosci 5 mm - warkocz jako akcesoria do 
60,99 zł

4250847123554 CF1352 Wieszak na recznik Wieszak ze stali nierdzewnej 
samoprzylepny (zestaw 1 - 8 sztuk)

47,16 zł
4250847123592 CF1363 1x tarcza parkingowa ze skrobaczka do lodu, gumowa 

warga i wiórami wózka na zakupy - parkometr z tworzy
46,99 zł
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4250847123592 CF1363 1x tarcza parkingowa ze skrobaczka do lodu, gumowa 
warga i wiórami wózka na zakupy - parkometr z tworzy

46,99 zł
4250847123653 CF1372 2x szczoteczka do oczyszczania twarzy - szczoteczka do 

glebokiego oczyszczania skóry - piekna szczoteczka do t
61,32 zł

4250847123677 CF7216 4x kohezyjny bandaz samoprzylepny - samoprzylepna 
tasma sportowa - elastyczny bandaz mocujacy do sport

60,99 zł
4250847123684 CF1375 pilnik do polerowania pilnik do manicure pedicure 

(zestaw miekkiego pilnika top model - 2 sztuki)
60,99 zł

4250847123790 CF1442 Nozyczki rzemieslnicze 1x, kilka wzorów z 5 róznymi 
wymiennymi nasadkami

70,99 zł
4250847124421 CF1358 3-czesciowy zestaw szczotek do stylizacji w kolorze 

bialym, szczotki do wlosów z ergonomicznymi uchwyta
70,99 zł

4250847124551 CF1454 Wieszak na reczniki Wieszak ze stali nierdzewnej 
samoprzylepny (zestaw 2 - 8 sztuk)

46,99 zł
4250847124698 CF1496 4x podkladki winylowe dla dzieci - kolorowe podkladki z 

motywami myszy, niedzwiedzia, grzybka, zólwia
70,99 zł

4251285559981 CF1503 20-czesciowy mini zestaw do manicure pedicure do 
manicure w podrózy

70,99 zł
4250847124728 CF1518 4x szczotka do mycia rak - szczotka do paznokci z 

uchwytem - szczotka do czyszczenia w róznych kolorach
70,99 zł

4250847124742 CF1521 4x szczotka do mycia rak w jasnych kolorach - 
szczoteczka do paznokci do mycia rak i paznokci

60,99 zł
4250847124742 CF1521 4x szczotka do mycia rak w jasnych kolorach - 

szczoteczka do paznokci do mycia rak i paznokci
60,99 zł

4250847124759 CF1522 4-czesciowy zestaw pedzli do stylizacji w kolorze bialym, 
rózne szczoteczki do wlosów z ergonomicznymi uchwyta

84,99 zł
4250847124766 CF1525 ponczo kapielowe z kapturem - recznik plazowy z 

motywem rekina - narzuta z kapturem na plaze, basen i
70,99 zł

4250847124797 CF1532 6x gabka pod prysznic - gabka kapielowa w swietnych 
kolorach - gabka do mycia pod prysznicem - gabka do 

93,99 zł
4250847124926 CF1642 bryzgoszczelne etui na karty kredytowe, wizytówki, 

banknoty z karbowana powierzchnia (w kolorze zlotym)
46,99 zł

4250847124933 CF1642 odporne na zachlapanie etui na karty kredytowe 
wizytówki banknoty z falista powierzchnia (w kolorze zlo

60,99 zł
4250847126241 CF1608 Samoprzylepne slizgacze do mebli 80x - slizgacze 

filcowe do krzesla i stolu - slizgacze do krzesel w 3 rozm
60,99 zł

4250847126265 CF1610 Samoprzylepne slizgacze do mebli 80x - slizgacze 
filcowe do krzesla i stolu - slizgacze do krzesel w 3 rozm

60,99 zł
4250847126319 CF7823 4-czesciowy zestaw pedzli do stylizacji w kolorze bialym, 

rózne szczoteczki do wlosów z ergonomicznymi uchwyta
70,99 zł

4250847126326 CF7823 4-czesciowy zestaw pedzli do stylizacji w kolorze bialym, 
rózne szczoteczki do wlosów z ergonomicznymi uchwyta

70,99 zł
4250847126630 CF1644 6x nozyczki do rekodziela, nozyce kubelkowe z wieloma 

wzorami - kolorowe nozyczki dzieciece do kreatywnego 
84,99 zł

4250847126869 CF10565 2x Blokada przeciagu do drzwi - Uszczelka do drzwi - 
Blokada przeciagu z podwójna uszczelka - Ochrona prze

140,99 zł
4250847126883 CF1669 elastyczny magiczny olówek idealny dla dzieci, stopien 

twardosci 2B, dlugosc 18cm (mix kolorów - 15 sztuk)
46,99 zł

4250847127095 CF1672 10x mini drewniana tablica z kreda na Walentynki i 
wesela - Mala tablica kredowa równiez na ziola i rosliny 

93,99 zł
4250847127095 CF1672 10x mini drewniana tablica z kreda na Walentynki i 

wesela - Mala tablica kredowa równiez na ziola i rosliny 
93,99 zł

4250847127224 CF1672 20x mini drewniana tablica z kreda na walentynki i 
wesela - mala tablica kredowa równiez na ziola i rosliny 

93,99 zł
4250847127347 CF1464 Barrettes Spinka do wlosów Spinka do wlosów Akcesoria 

do wlosów Zapinka do wlosów
60,99 zł

4250847127385 CF1330 Barrettes Spinka do wlosów Spinka do wlosów Akcesoria 
do wlosów Zapinka do wlosów

60,99 zł
4250847127408 CF1376 2-czesciowy zestaw premium bambusowy grzebien do 

wlosów, grzebienie z bambusa, trwaly drewniany grzebi
70,99 zł

4250847127842 CF1678 Maszyna do dozowania leków 7 dni - pudelko na 
lekarstwa - pudelko na pigulki - pudelko na tacki - tygod

60,99 zł
4250847127842 CF1678 Maszyna do dozowania leków 7 dni - pudelko na 

lekarstwa - pudelko na pigulki - pudelko na tacki - tygod
60,99 zł

4250847127859 CF1679 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 
mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn

70,99 zł
4250847127859 CF1679 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 

mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn
70,99 zł

4250847127866 CF1680 1x dozownik leków w jezyku POLSKI - pudelko na leki 
na 7 dni - kazda po 3 przegródki - pudelko na tabletki - 

70,99 zł
4250847127873 CF1681 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 

mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn
70,99 zł
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4250847127873 CF1681 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 
mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn

70,99 zł
4250847127880 CF1682 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 

mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn
60,99 zł

4250847127897 CF1683 1x dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 
na tabletki - pudelko na tabletki - pudelko na tabletki - t

70,99 zł
4250847127903 CF1684 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 

mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn
70,99 zł

4250847127903 CF1684 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 
mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn

70,99 zł
4250847127910 CF1685 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 

mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn
70,99 zł

4250847127910 CF1685 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 
mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn

70,99 zł
4250847130613 CF1687 Dozownik leków 7 dni - Pojemnik na leki (morgens, 

mittags, abends, nachts) - Pojemnik na tabletki - Dozow
70,99 zł

4250847127521 CF1688 tablet box 7 dni z francuskim napisem (Lundi - 
Dimanche) - apteczka 3 przegródki (Matin, Midi, Soir) - t

84,99 zł
4250847127538 CF1689 tablet box 7 dni z francuskim napisem (Lundi - 

Dimanche) - apteczka 3 przegródki (Matin, Midi, Soir) - t
84,99 zł

4250847127545 CF1690 tablet box 7 dni z francuskim napisem (Lundi - 
Dimanche) - apteczka 3 przegródki (Matin, Midi, Soir) - t

70,99 zł
4250847127552 CF1691 tablet box 7 dni z francuskim napisem (Lundi - 

Dimanche) - apteczka 3 przegródki (Matin, Midi, Soir) - t
84,99 zł

4250847127569 CF1692 tablet box 7 dni z francuskim napisem (Lundi - 
Dimanche) - apteczka 3 przegródki (Matin, Midi, Soir) - t

70,99 zł
4250847127576 CF1693 pudelko na tablety 7 dni z polskim napisem 

(Poniedzialek - Niedziela) - pudelko na lekarstwa 4 prze
93,99 zł

4250847127583 CF1694 tablet box 7 dni z francuskim napisem (Lundi - 
Dimanche) - apteczka 3 przegródki (Matin, Midi, Soir) - t

70,99 zł
4250847127590 CF1695 tablet box 7 dni z francuskim napisem (Lundi - 

Dimanche) - apteczka 3 przegródki (Matin, Midi, Soir) - t
70,99 zł

4250847127606 CF1696 Dozownik leków na 7 dni w jezyku angielskim - 
Tygodniowy dozownik na rano, poludnie, wieczór - Z 3 

84,99 zł
4250847127613 CF1697 Dozownik leków 7 dni w jezyku ANGIELSKIM - 

tygodniowy dozownik rano, w poludnie i wieczorem - pu
84,99 zł

4250847127620 CF1698 Dozownik leków 7 dni w jezyku ANGIELSKIM - 
tygodniowy dozownik rano, w poludnie i wieczorem - pu

70,99 zł
4250847127637 CF1699 Dozownik leków 7 dni w jezyku ANGIELSKIM - 

tygodniowy dozownik rano, w poludnie i wieczorem - pu
70,99 zł

4250847127644 CF1700 Dozownik leków 7 dni w jezyku ANGIELSKIM - 
tygodniowy dozownik rano, w poludnie i wieczorem - pu

84,99 zł
4250847127651 CF1701 Dozownik leków 7 dni w jezyku ANGIELSKIM - 

tygodniowy dozownik rano, w poludnie i wieczorem - pu
60,99 zł

4250847127668 CF1702 Dozownik leków 7 dni w jezyku ANGIELSKIM - 
tygodniowy dozownik rano, w poludnie i wieczorem - pu

60,99 zł
4250847127675 CF1703 Dozownik leków 7 dni w jezyku ANGIELSKIM - 

tygodniowy dozownik rano, w poludnie i wieczorem - pu
60,99 zł

4250847129778 CF1704 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

70,99 zł
4250847129778 CF1704 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
70,99 zł

4250847129785 CF1705 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

70,99 zł
4250847129785 CF1705 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
70,99 zł

4250847129792 CF1706 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

84,99 zł
4250847129808 CF1707 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
70,99 zł

4250847129808 CF1707 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

70,99 zł
4250847129815 CF1708 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
70,99 zł

4250847129822 CF1709 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

70,99 zł
4250847129839 CF1710 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
70,99 zł

4250847129761 CF1711 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na 
lekarstwa na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - 

70,99 zł
4250847129761 CF1711 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na 

lekarstwa na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - 
70,99 zł
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4250847127835 CF1717 4-czesciowy zestaw akcesoriów do tabletek, sloik na 
tabletki - zaprawa do rozdrabniania tabletek - przegródk

70,99 zł
4250847127842 CF1678 Maszyna do dozowania leków 7 dni - pudelko na 

lekarstwa - pudelko na pigulki - pudelko na tacki - tygod
60,99 zł

4250847127842 CF1678 Maszyna do dozowania leków 7 dni - pudelko na 
lekarstwa - pudelko na pigulki - pudelko na tacki - tygod

60,99 zł
4250847127859 CF1679 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 

mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn
70,99 zł

4250847127859 CF1679 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 
mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn

70,99 zł
4250847127866 CF1680 1x dozownik leków w jezyku POLSKI - pudelko na leki 

na 7 dni - kazda po 3 przegródki - pudelko na tabletki - 
70,99 zł

4250847127873 CF1681 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 
mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn

70,99 zł
4250847127873 CF1681 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 

mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn
70,99 zł

4250847127880 CF1682 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 
mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn

60,99 zł
4250847127897 CF1683 1x dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 

na tabletki - pudelko na tabletki - pudelko na tabletki - t
70,99 zł

4250847127903 CF1684 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 
mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn

70,99 zł
4250847127903 CF1684 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 

mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn
70,99 zł

4250847127910 CF1685 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 
mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn

70,99 zł
4250847127910 CF1685 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 

mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn
70,99 zł

4250847127934 CF0482 stereo adapter jack 3,5 mm gniazdo do wtyku 6,3 mm 
do sluchawek pozlacane - 2 sztuki

46,99 zł
4250847128740 CF1750 Stoper do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, ladny wzór w 

kotka, funkcjonalny dodatek do mieszkania, stoper do o
140,99 zł

4250847128771 CF1764 Stoper do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, uroczy wzór 
psa, funkcjonalne akcesoria do domu, stoper do okien i 

93,99 zł
4250847128771 CF1764 Stoper do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, uroczy wzór 

psa, funkcjonalne akcesoria do domu, stoper do okien i 
93,99 zł

4251285529137 CF1781 Stoper do drzwi z uchwytem, ciezki uchwyt do drzwi, 
funkcjonalny dodatek mieszkalny, stoper do okien i drzw

140,99 zł
4250847129174 CF1781 Stoper do drzwi z uchwytem, ciezki uchwyt do drzwi, 

funkcjonalny dodatek mieszkalny, stoper do okien i drzw
140,99 zł

4251805460469 CF1686 dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (Morgens, 
Mittags, Abends) - pudelko na pigulki - pudelko na table

70,99 zł
4250847129662 CF1825 katowa wtyczka z uziemieniem, biala wtyczka katowa, z 

mozliwoscia montazu, nielamliwa
46,99 zł

4250847129679 CF1825 2x styk uziemiajacy katowy bialy styk uziemiajacy 
wtyczka katowa montowana pod katem, nielamliwa

60,99 zł
4250847129686 CF1825 5x styk uziemiajacy katowy bialy styk uziemiajacy 

wtyczka katowa montowana pod katem, nielamliwa
84,99 zł

4250847129778 CF1704 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

70,99 zł
4250847129778 CF1704 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
70,99 zł

4250847129761 CF1711 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na 
lekarstwa na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - 

70,99 zł
4250847129761 CF1711 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na 

lekarstwa na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - 
70,99 zł

4250847129761 CF1711 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na 
lekarstwa na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - 

70,99 zł
4250847129761 CF1711 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na 

lekarstwa na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - 
70,99 zł

4250847129778 CF1704 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

70,99 zł
4250847129778 CF1704 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
70,99 zł

4250847129785 CF1705 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

70,99 zł
4250847129785 CF1705 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
70,99 zł

4250847129792 CF1706 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

84,99 zł
4250847129808 CF1707 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
70,99 zł
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4250847129808 CF1707 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

70,99 zł
4250847129815 CF1708 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
70,99 zł

4250847129822 CF1709 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

70,99 zł
4250847129839 CF1710 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
70,99 zł

4250847129853 CF1828 Dozownik na 7 dni rano, w poludnie, wieczorem, 
wieczorem

60,99 zł
4250847129914 CF1834 Podkladki 4x dla dzieci - kolorowe podkladki z 

motywami konia, kota, psa, lwa
84,99 zł

4250847130118 CF1849 9x LED tealight - wodoodporne swiatlo LED - 
nastrojowe swiatlo na wesele i impreze - jednokolorowa

46,99 zł
4250847132839 CF1780 3D chromowana motoryzacyjna naklejka z emblematem 

diabla diabel dla wszystkich modeli pojazdów (05 sztuk)
70,99 zł

4250847132846 CF1780 3D chromowana naklejka samochodowa diabel diabel 
na wszystkie modele pojazdów (10 sztuk)

60,99 zł
4250847130613 CF1687 Dozownik leków 7 dni - Pojemnik na leki (morgens, 

mittags, abends, nachts) - Pojemnik na tabletki - Dozow
70,99 zł

4250847130613 CF1687 Dozownik leków 7 dni - Pojemnik na leki (morgens, 
mittags, abends, nachts) - Pojemnik na tabletki - Dozow

70,99 zł
4251285588875 CF1860 5-czesciowy zestaw pisaków do paznokci do nakladania 

zelu UV, pisak do paznokci do zdobienia paznokci, narze
46,99 zł

4250847199634 CF1861 15-czesciowy zestaw pedzli do zdobienia paznokci - 
zestaw do manicure z kilkoma pedzlami - zestaw do mo

60,99 zł
4250847199634 CF1861 15-czesciowy zestaw pedzli do zdobienia paznokci - 

zestaw do manicure z kilkoma pedzlami - zestaw do mo
60,99 zł

4250847130668 CF1862 7-czesciowy akrylowy pedzelek do paznokci do paznokci 70,99 zł
4250847130675 CF1863 Zestaw 5 narzedzi do rozsiewania paznokci, punktowy, 

kulka francuska, narzedzie do rozsiewania, Dotti, Spooti 
60,99 zł

4250847130682 CF1864 uchwyt samochodowy na gniazdo CD - pasuje do 
telefonu komórkowego, smartfona i systemu nawigacji c

140,99 zł
4250847131979 CF1929 Filtr do wody 97765 ekspres do kawy (18 sztuk) 327,99 zł
4250847134680 CF1678 2x dozownik leków 7 dni - opakowanie na lek (morgens, 

mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn
93,99 zł

4250847132525 CF1998 Zestaw przyborów kuchennych pomocników (4 sztuki, 
zielony)

60,99 zł
4250847132549 CF1999 2x ochronne wtyczki stykowe mozna montowac za 

pomoca polaczenia srubowego odporne na pekanie bial
70,99 zł

4250847132556 CF1999 5x wtyk ochronny moze byc montowany za pomoca 
polaczenia srubowego odporny na pekniecia bialy DIN 4

84,99 zł
4250847132563 CF1999 wtyczki uziemiajace do montazu za pomoca polaczenia 

srubowego, odporne na zlamanie, biale (centralne - 10 
140,99 zł

4250847132594 CF2001 styk uziemiajacy z mozliwoscia montazu wtyku ze 
zlaczem srubowym odpornym na wylamanie (wtyczka pl

60,99 zł
4251285557659 CF2001 Zestyk uziemiajacy z mozliwoscia montazu wtykowego 

za pomoca zlacza srubowego, odporny na zlamanie, bial
93,99 zł

4250847132716 CF2005 Pulapka na mole 84,99 zł
4250847132792 CF2006 Bateria litowa 3V 70,99 zł
4250847142661 CF2006 Bateria litowa 3V 84,99 zł
4250847132822 CF1780 3D chromowana motoryzacyjna naklejka z emblematem 

diabla diabel dla wszystkich modeli pojazdów (02 sztuki)
60,99 zł

4250847132839 CF1780 3D chromowana motoryzacyjna naklejka z emblematem 
diabla diabel dla wszystkich modeli pojazdów (05 sztuk)

70,99 zł
4250847132846 CF1780 3D chromowana naklejka samochodowa diabel diabel 

na wszystkie modele pojazdów (10 sztuk)
60,99 zł

4250847132860 CF2007 Bateria litowa 3V 60,99 zł
4250847132877 CF2007 Bateria litowa 3V 60,99 zł
4250847132884 CF2007 Bateria litowa 3V 93,99 zł
4250847132907 CF2008 Bateria litowa 3V 60,99 zł
4250847132952 CF2009 Bateria litowa 3V 70,99 zł
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4250847132969 CF2009 Bateria litowa 3V 84,92 zł
4250847132976 CF2009 Bateria litowa 3V 140,99 zł
4250847132990 CF2010 Bateria alkaliczna 1,5 V LR44 bez rteci 46,99 zł
4250847133003 CF2010 Bateria alkaliczna 1,5 V LR44 bez rteci 60,99 zł
4250847102245 CF0186 Kabel satelitarny - Solidny kabel satelitarny do uzytku w 

pomieszczeniach - Do szybkiej i stabilnej transmisji cyfr
60,99 zł

4250847133126 CF0619 10x dekanter nalewak z aeratorem do wina - bezkapiacy 
karafka do wina - nalewak - nalewak do wina z karafka 

140,99 zł
4250847133256 CF3053 2x chwytak wykonany z aluminium - chwytak, ramie 

chwytaka, szczypce do smieci do codziennego uzytku - 
94,36 zł

4250847133263 CF3053 Chwytak 3x wykonany z aluminium - chwytak, ramie 
chwytaka, szczypce do smieci do codziennego uzytku - 

210,99 zł
4250847133270 CF3400 Ponczo przeciwdeszczowe z pilka nozna - jednorazowe 

awaryjne ponczo na koncerty, stadiony, wedrówki, biwa
60,99 zł

4250847133317 CF3403 Termometr do pieczeni ze stali nierdzewnej - analogowy 
termometr do miesa do 120 °C - termometr do grilla - i

60,99 zł
4250847133324 CF3399 Waga bagazowa z haczykami - waga reczna do 32 kg - 

analogowa waga wiszaca - waga bagazowa na wakacje 
70,99 zł

4250847133355 CF3054 20x knot do lamp naftowych - wymienny knot do 
pochodni ogrodowych, bambusowych - knot do lampy la

163,99 zł
4250847133461 CF3057 Ruletka do picia z 16 kieliszkami 140,99 zł
4250847133508 CF3052 Trójkat markizowy - plótno z ochrona UV - ochrona 

przeciwsloneczna tarasu, balkonu, ogrodu i kempingu - 
140,99 zł

4250847133522 CF3409 praktyczne gadzety kuchenne zestaw 6 elementów. w 
tym listwa hakowa

140,99 zł
4251805440591 CF3038 Lancuch do latarni slonecznych - Lancuch swietlny LED 

z 10 latarniami - kolorowa dekoracja domu i ogrodu - de
84,99 zł

4250847134161 CF2019 4x kieszonkowy ocieplacz w ksztalcie serca - ocieplacz 
na dlonie w kolorze czerwonym na chlodne dni - kieszon

70,99 zł
4250847134178 CF1858 COM-FOUR AUX kabel audio stereo 2x 3,5 mm jack z 

mozliwoscia przedluzenia / zwiniecia z pozlacanymi styk
60,99 zł

4250847134185 CF0126 COM-FOUR 2x kabel audio AUX stereo 2x jack 3,5 mm 
wysuwany / chowany z pozlacanymi stykami czarny prz

46,99 zł
4250847172613 CF0126 Kabel audio AUX stereo 2x 3,5mm jack wysuwany / 

chowany z pozlacanymi stykami czarny (czarny - 80cm -
70,99 zł

4250847134208 CF0126 COM-FOUR AUX kabel audio stereo 2x 3,5 mm jack z 
mozliwoscia przedluzenia / zwiniecia z pozlacanymi styk

46,99 zł
4250847134208 CF0126 COM-FOUR AUX kabel audio stereo 2x 3,5 mm jack z 

mozliwoscia przedluzenia / zwiniecia z pozlacanymi styk
46,99 zł

4250847134291 CF2059 25x elastyczne olówki - zginane olówki - elastyczne 
olówki - zginane olówki

93,99 zł
4250847134345 CF2064 COM-FOUR TC420 programowalny kontroler czasu LED 

24h DC12-24V
280,99 zł

4250847134369 CF1870 2x Swiateczna czapka X-Mas Czapka Swietego Mikolaja 
Pluszowa swiateczna czapka Swietego Mikolaja

70,99 zł
4250847134376 CF1872 3x Czapka swiateczna - czapka Mikolaja - pluszowa 

czapka na Boze Narodzenie i Mikolajki - dodatek do kost
84,99 zł

4250847134383 CF1869 2x Czapka swiateczna X-Mas Czapka Swietego Mikolaja 
Pluszowa czapka Swietego Mikolaja

84,99 zł
4250847134628 CF1013 2x kubek do kawy Dzbanek do herbaty „Knock Out” 

Ceramiczny kubek - nieco inny kubek
140,99 zł

4250847134642 CF1014 2x kubek do kawy z zakrzywionym uchwytem o 
wygladzie mosieznych klykci, czarny kubek do wyciskani

140,99 zł
4250847134680 CF1678 2x dozownik leków 7 dni - opakowanie na lek (morgens, 

mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn
93,99 zł

4250847134703 CF3075 zestaw akcesoriów samochodowych Hello Kitty 
(ochraniacze na pasy - 2 sztuki)

140,99 zł
4250847134789 CF2080 Zlacza Euro 3, plaskie zlacze wtyku zasilania z 

zabezpieczeniem przed zgieciem, montaz za pomoca pol
93,99 zł

4250847134796 CF2080 Zlacza 5 Euro, zlacze plaskie wtyku zasilania z 
zabezpieczeniem przed zgieciem, montaz za pomoca pol

140,99 zł
4250847134840 CF3024 Lancuch swietlny LED, ciepla biel, oswietlenie do 

dekoracji na baterie z 30 diodami LED
70,99 zł

4250847134864 CF3026 Lancuch swietlny LED Halloween bialy, oswietlenie na 
baterie do dekoracji z 10 diodami LED

60,99 zł
4250847134956 CF2082 Kominiarka 3x dla motocyklistów - maska narciarska na 

zime - maska sztormowa dla kobiet i mezczyzn - maska 
140,99 zł
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4250847135014 CF3067 4x kieszonkowe ocieplacze w ksztalcie serca - ocieplacze 
do rak z róznymi wzorami - kieszeniowe poduszki grzew

60,99 zł
4250847135021 CF3061 2x Brelok aniol stróz z zetonem do wózka na zakupy, 

aniol z wymiennym zetonem do wózka na zakupy
70,99 zł

4250847135038 CF3061 Brelok aniol stróz z zetonem do wózka na zakupy, aniol 
z wymiennym zetonem do wózka na zakupy

46,99 zł
4250847135137 CF2088 kubek do kawy - zmiana koloru wrazliwa na 

temperature - dzbanek na herbate kubek ceramiczny cz
84,99 zł

4250847135199 CF2091 kubek do kawy pistolet dzbanek do herbaty kubek 
ceramiczny - nieco inny kubek (czarny / srebrny)

140,99 zł
4250847135205 CF2091 kubek do kawy pistolet dzbanek do herbaty kubek 

ceramiczny - nieco inny kubek (czarny / srebrny - 2 sztu
163,99 zł

4250847135212 CF2092 Kubek do kawy "Pistolet" - Herbata Dzbanek ceramiczny 
- Kubek z specjalnym uchwytem

93,99 zł
4250847135236 CF2093 kubek do kawy pistolet dzbanek do herbaty kubek 

ceramiczny - nieco inny kubek (czarny / czarny)
140,99 zł

4250847135243 CF2093 kubek do kawy pistolet dzbanek do herbaty kubek 
ceramiczny - nieco inny kubek (czarny / czarny - 2 sztuk

163,99 zł
4250847135304 CF2099 Cyfrowy termometr do pieczeni, termometr do miesa - 

termometr do grilla - igla do miesa
70,99 zł

4250847135311 CF2100 cyfrowy termometr do pieczeni, termometr do miesa - 
termometr do grilla - igla do miesa

70,99 zł
4250847135762 CF2135 praktyczna pomoc kuchenna 8 w 1, wielofunkcyjne 

narzedzie kuchenne w ksztalcie butelki
70,99 zł

4250847135786 CF2137 Mini glowica statywu z glowica kulowa / statywem Mini 
glowica kulowa z gwintem 1/4 "do statywu DSLR obraca

60,99 zł
4250847135793 CF2138 Mini glowica statywu z glowica kulowa / statywem Mini 

glowica kulowa z gwintem 1/4 "do statywu DSLR obraca
46,99 zł

4250847136080 CF2159 COM-FOUR DreamWorks „Jak wytresowac smoka 2” 
Mini Dragons z 5 elastycznymi olówkami (zestaw 2: zab 

163,99 zł
4250847136103 CF2160 7-czesciowy zestaw ozdoby do zdobienia paznokci 

kamienie do zdobienia paznokci dekoracja plastrów cyrk
46,99 zł

4250847136110 CF2161 7-czesciowy zestaw ozdoby do zdobienia paznokci 
kamienie do zdobienia paznokci dekoracja plastrów cyrk

46,99 zł
4250847136127 CF2162 7-czesciowy zestaw ozdoby do zdobienia paznokci 

kamienie do zdobienia paznokci dekoracja plastrów cyrk
46,99 zł

4250847136134 CF2163 6-czesciowy zestaw ozdoby do zdobienia paznokci 
kamienie do zdobienia paznokci dekoracja plastrów cyrk

60,99 zł
4250847136165 CF2165 10x nakladka na sutek, nakladka na sutek 58 mm 

okragla w kolorze skóry
46,99 zł

4250847136714 CF2201 Przedluzacze biustonosza 4x 3 rzedy z 3 zestawami 
haczyków w kazdym

60,99 zł
4250847136721 CF2202 Przedluzacz biustonosza 5x 3 rzedy z 2 zestawami 

haczyków w kazdym
60,99 zł

4250847136745 CF2204 2x etui na szczoteczki do zebów, pojemnik do 
transportu i przechowywania szczoteczek do zebów w k

47,16 zł
4250847136752 CF2204 3x etui na szczoteczki do zebów, pudelko do transportu 

i przechowywania szczoteczek manualnych w kolorze fio
70,99 zł

4250847137117 CF1644 12x nozyczki rzemieslnicze, nozyce kubelkowe z 
wieloma wzorami - kolorowe nozyczki dzieciece do kreat

60,99 zł
4250847137131 CF2241 saszetka na pasek z zamkiem blyskawicznym - saszetka 

do biegania lub innych sportów - torba z regulowanym p
60,99 zł

4250847137148 CF2242 saszetka na pasek z zamkiem blyskawicznym - saszetka 
do biegania lub innych sportów - torba z regulowanym p

70,99 zł
4250847137162 CF2243 saszetka na pasek z zamkiem blyskawicznym - saszetka 

do biegania lub innych sportów - torba z regulowanym p
70,99 zł

4250847137193 CF2241 Duza sportowa torba na pasek z czarnym elastycznym 
zamkiem blyskawicznym na 1 komore - idealna na smar

70,99 zł
4250847137216 CF2245 Duza sportowa torba na pasek z czarnym elastycznym 

zamkiem blyskawicznym na 1 komore - idealna na smar
84,99 zł

4250847137254 CF2246 stojak na smartfona króliczek - drewniany uchwyt do 
umieszczania telefonów komórkowych lub malych czytni

46,99 zł
4250847137261 CF2247 stojak na smartfony króliczek - drewniany uchwyt do 

umieszczania telefonów komórkowych lub malych czytni
46,99 zł

4250847137278 CF2248 stojak na smartfona króliczek - drewniany uchwyt do 
umieszczania telefonów komórkowych lub malych czytni

46,99 zł
4250847137292 CF2250 stojak na smartfony króliczek - drewniany uchwyt do 

umieszczania telefonów komórkowych lub malych czytni
46,99 zł

4250847106885 CF2251 Audio Y Splitter - wtyk jack 3,5 mm na zlacze 2 x 
gniazdo - rozdzielacz sluchawek stereo jack 3,5 mm do 

60,99 zł
4250847137315 CF0635 18x kamienie whisky wykonane z naturalnego steatytu - 

kamienie chlodzace do whisky z woreczkami do przecho
140,99 zł
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4250847137643 CF1828 2 x 7-dniowy dozownik na leki, niebieski / bialy z 2 
pudelkami na pigulki do uzytku w podrózy

93,99 zł
4250847137834 CF2290 Akcesoria do paznokci Stylizacja paznokci Modelowanie 

Pedicure Manicure Nail Art Paski Tasma w paski ozdobn
70,99 zł

4250847137841 CF2291 akcesoria do paznokci stylizacja paznokci modelowanie 
pedicure manicure - idealny do paznokci naturalnych, ak

60,99 zł
4250847137841 CF2292 akcesoria do paznokci stylizacja paznokci modelowanie 

pedicure manicure - idealny do paznokci naturalnych, ak
60,99 zł

4250847137926 CF2293 7-czesciowy zestaw pedzelków do paznokci + 5-
czesciowy zestaw do nakladania zelu UV do najpiekniejs

70,99 zł
4250847137872 CF1863 15x Nail Art rozsianych Tools, Spot, French-Ball, Dotting 

Tool, Dotti, Spooti - Profesjonalny zestaw z róznymi kon
70,99 zł

4250847137926 CF2293 7-czesciowy zestaw pedzelków do paznokci + 5-
czesciowy zestaw do nakladania zelu UV do najpiekniejs

70,99 zł
4250847137926 CF2293 7-czesciowy zestaw pedzelków do paznokci + 5-

czesciowy zestaw do nakladania zelu UV do najpiekniejs
70,99 zł

4250847137933 CF2297 2x cyfrowy termometr do pieczeni, termometr do miesa 
- termometr do grilla - igla do miesa

60,99 zł
4250847137940 CF2298 akcesoria do paznokci stylizacja paznokci modelowanie 

pedicure manicure - idealny do paznokci naturalnych, ak
60,99 zł

4250847137957 CF2299 10-czesciowy zestaw do stylizacji paznokci ze 
szczoteczkami do paznokci, idealny do paznokci natural

70,99 zł
4250847137971 CF2301 21-czesciowy zestaw ozdoby do zdobienia paznokci 

kamienie do zdobienia paznokci ozdoby do plastrów cyr
140,99 zł

4250847137988 CF2304 Podgrzewacze 4x LED - tworza klimatyczna atmosfere w 
Twoim salonie

70,99 zł
4250847138008 CF2304 Podgrzewacze 12x LED | z zasilaniem bateryjnym | 

Kolor: zólto-pomaranczowy | migotanie | bez plomieni
140,99 zł

4250847138183 CF2310 1x oslona obiektywu, nasadka ochronna z zamkiem 
blyskawicznym, przednia oslona obiektywu, akcesoria fo

46,99 zł
4250847138190 CF2310 2x dekielek na obiektyw, nasadka ochronna z 

szybkozlaczka, przednia przykrywka obiektywu, akcesori
70,99 zł

4250847138206 CF2311 Oslona obiektywu 1x, nasadka ochronna z zamkiem 
blyskawicznym, przednia przykrywka obiektywu, akceso

46,99 zł
4250847138213 CF2311 Dekiel na obiektyw 2x, nasadka ochronna z 

szybkozamykaczem, przednia pokrywka obiektywu, akce
46,99 zł

4250847138251 CF2313 Oslona obiektywu z zatrzaskowym zamknieciem w 
kolorze czarnym

70,99 zł
4250847138374 CF2318 10x olejki zapachowe w zestawie - olejek zapachowy do 

dyfuzorów zapachowych, odswiezaczy powietrza, parow
140,99 zł

4250847138374 CF2318 10x olejki zapachowe w zestawie - olejek zapachowy do 
dyfuzorów zapachowych, odswiezaczy powietrza, parow

140,99 zł
4250847138381 CF2319 10x olejki zapachowe w zestawie - zapach pokoju 

owocowy - olejek zapachowy do dyfuzorów zapachowyc
140,99 zł

4250847138381 CF2319 10x olejki zapachowe w zestawie - zapach pokoju 
owocowy - olejek zapachowy do dyfuzorów zapachowyc

140,99 zł
4250847138725 CF7373 zestaw zasilaczy Gniazdo DC + wtyk DC wtyk 2,1 x 5,5 

mm; Listwa zaciskowa 2-pinowa i gniazdo DC 2,1 x 5,5 
84,99 zł

4250847138749 CF7374 zestaw zasilaczy Gniazdo DC + wtyk DC wtyk 2,1 x 5,5 
mm; Listwa zaciskowa 2-pinowa i gniazdo DC 2,1 x 5,5 

70,99 zł
4250847138787 CF2334 3x Smart Key Button - programowalny przycisk do 

smartfonów i tabletów - szybkie funkcje dla Androida Sa
46,99 zł

4251285561830 CF2334 5x Smart Key Button - programowalny przycisk do 
smartfonów i tabletów - szybkie funkcje dla Androida Sa

46,99 zł
4250847138787 CF2334 3x Smart Key Button - programowalny przycisk do 

smartfonów i tabletów - szybkie funkcje dla Androida Sa
46,99 zł

4251285561830 CF2334 5x Smart Key Button - programowalny przycisk do 
smartfonów i tabletów - szybkie funkcje dla Androida Sa

46,99 zł
4250847138800 CF2335 3 uniwersalny uchwyt na dekielek obiektywu z gumka, 

w kolorze czarnym
60,99 zł

4250847138817 CF2335 5 Uniwersalny uchwyt na dekielek obiektywu Gumowy 
pasek czarny

60,99 zł
4250847138947 CF2342 3x adapter anteny ISO do wtyczki / gniazda anteny DIN 60,99 zł
4250847138954 CF2342 5x adapter anteny ISO do wtyczki / gniazda anteny DIN 46,99 zł
4250847138961 CF2342 10x adapter anteny ISO do wtyczki / gniazda anteny 

DIN
70,99 zł

4250847138985 CF2343 adapter 3x Zlacze ISO Zlacze antenowe, zlacze 
antenowe do lutowania 50 Ohm

46,99 zł
4250847138985 CF2343 adapter 3x Zlacze ISO Zlacze antenowe, zlacze 

antenowe do lutowania 50 Ohm
46,99 zł
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4250847138992 CF2343 adapter 5x Zlacze ISO Zlacze antenowe, zlacze 
antenowe do lutowania 50 Ohm

46,99 zł
4251285588974 CF2343 adapter 10x Zlacze ISO Zlacze antenowe, zlacze 

antenowe do lutowania 50 Ohm
70,99 zł

4250847160498 CF2346 zestaw 3 silikonowych szczypiec do grillowania i 
gotowania, wykonany ze stali nierdzewnej zielony czerw

84,99 zł
4250847139166 CF4894 3-czesciowy zestaw lupa z pokrywka - lupa z tworzywa 

sztucznego w rozmiarze karty kredytowej - lupa do czyt
46,99 zł

4250847139210 CF2349 2x mini glowica statywu z glowica kulowa / statywem 
mini glowica kulowa z gwintem 1/4 "do statywu do apar

70,99 zł
4250847139340 CF2358 Figurka balwana rozmiar L, slodka dekoracja 

swiateczna, idealna jako dekoracja stolu na Adwent, pie
70,99 zł

4250847139395 CF3143 papier do pieczenia z powloka teflonowa, wielokrotnego 
uzytku, mozna przyciac do rozmiaru 33x40cm (2 sztuki)

84,99 zł
4250847139418 CF2363 Kabel 2 USB 2.0, wtyczka micro do gniazda micro, kat 

90 ° w prawo + w lewo
70,99 zł

4250847139494 CF2371 Pasek na reke Pasek na reke do aparatu SLR czarny 46,99 zł
4250847139500 CF2371 2x Hand Strap Grip Pasek na nadgarstek do aparatu 

SLR czarny
46,99 zł

4250847139548 CF2373 Podgrzewacze 4x LED w kolorze bialym z funkcja puff - 
dla stworzenia nastrojowej atmosfery w Twoim salonie

70,99 zł
4250847139609 CF2375 COM-FOUR T-Cobbler Plus 40-pinowa plytka rozszerzen 

GPIO z 40-pinowym kablem teczowym do Raspberry Pi 
70,99 zł

4250847139616 CF2375 COM-FOUR T-Cobbler Plus 40-pinowa plytka 
rozszerzajaca GPIO z 40-pinowym kablem teczowym do 

84,99 zł
4250847139630 CF2376 Karta referencyjna GPIO dla Raspberry Pi Rev.1 + Rev.2 

z kablem polaczeniowym 40x 20cm M / W (3 sztuki)
46,99 zł

4250847139685 CF3139 10x widelce do fondue ze stali nierdzewnej - sztucce do 
fondue - szaszlyki do fondue z plastikowym uchwytem

163,99 zł
4250847139708 CF0148 USB 3.0 typ A przedluzacz gniazdo-gniazdo lacznik 

adapter lacznik zmieniacz plci niebieski (2 sztuki)
60,99 zł

4250847139913 CF1063 Kubek ze stali nierdzewnej - 400 ml na filizanke - kubek 
do picia wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej -

84,99 zł
4250847104591 CF0343 9V zacisk do akumulatora z wtykiem DC 2,2 x 5,5 mm 60,99 zł
4250847140056 CF2395 20x mini ozdobne klamerki do bielizny w kolorze bialym 

z motywem biedronki, male drewniane klamerki do zdje
46,99 zł

4250847140216 CF2399 5x mini tablica kredowa ze sznurkiem - drewniana 
tablica do pisania kreda - wizytówka slubna - tabliczka z

47,16 zł
4250847140230 CF2399 mini tablica kredowa 20x ze sznurkiem - drewniana 

tablica do pisania kreda - wizytówka slubna - tabliczka z
60,99 zł

4250847140339 CF2402 20x tablica kredowa mini z klipsem - tablica drewniana 
do pisania kreda - wizytówka slubna - tabliczka z imieni

70,99 zł
4250847140360 CF2403 5x mini tablica kredowa ze sznurkiem - drewniana 

tablica do pisania kreda - wizytówka slubna - tabliczka z
47,16 zł

4250847140377 CF2403 10x mini tablica kredowa ze sznurkiem - drewniana 
tablica do pisania kreda - wizytówka slubna - tabliczka z

61,32 zł
4250847140384 CF2403 mini tablica kredowa 20x ze sznurkiem - drewniana 

tablica do pisania kreda - wizytówka slubna - tabliczka z
84,99 zł

4250847140421 CF2404 10x mini tablica kredowa ze stojakiem - drewniana 
tablica do pisania kreda - wizytówka slubna - tabliczka z

84,99 zł
4250847140438 CF2405 18x mini deco drewniane naklejki z motywem wózka w 

kolorze rózowym
60,99 zł

4250847140445 CF2406 18x mini deco drewniane naklejki z motywem wózka w 
kolorze niebieskim

46,99 zł
4250847140469 CF2408 6x mini ozdobne klamerki do bielizny z niebieskim 

motywem wózka, male drewniane klamerki do zdjec, kol
46,99 zł

4250847140483 CF2409 3x mini tablica kredowa ze stojakiem - drewniana 
tablica do pisania kreda - wizytówka slubna - tabliczka z

47,16 zł
4250847140490 CF2409 5x mini tablica kredowa ze stojakiem - drewniana 

tablica do pisania kreda - wizytówka slubna - tabliczka z
61,32 zł

4250847140667 CF2421 3x mini tablica kredowa z patyczkiem - drewniana 
tablica do pisania kreda - wizytówka slubna - tabliczka z

47,16 zł
4250847140674 CF2421 5x mini tablica kredowa z patyczkiem - drewniana 

tablica do pisania kreda - wizytówka slubna - tabliczka z
61,32 zł

4250847140711 CF2422 10x mini ozdobne klamerki do bielizny z motywem serca 
w kolorze czerwonym z bialymi kolkami, male drewnian

46,99 zł
4251285525764 CF2424 5x ochrona gniazdek przed dziecmi, ochrona gniazdek - 

ochrona przed dziecmi z mechanizmem obrotowym - op
46,99 zł

4251285525764 CF2424 5x ochrona gniazdek przed dziecmi, ochrona gniazdek - 
ochrona przed dziecmi z mechanizmem obrotowym - op

46,99 zł
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4251285525771 CF2424 10x ochrona gniazdek przed dziecmi, ochrona gniazdek 
- ochrona przed dziecmi z mechanizmem obrotowym - o

70,99 zł
4251285525771 CF2424 10x ochrona gniazdek przed dziecmi, ochrona gniazdek 

- ochrona przed dziecmi z mechanizmem obrotowym - o
70,99 zł

4251805441963 CF2424 20x zabezpieczenie przed dziecmi do gniazdek, ochrona 
gniazda - ochrona przed dziecmi z mechanizmem obroto

70,99 zł
4250847140766 CF2425 101-elementowy zestaw bezpieczników 

samochodowych, 100 bezpieczników plaskich w plastiko
70,99 zł

4250847140797 CF2428 adapter podrózny world Globalne systemy wtykowe na 
styku ochronnym CEE 7/7 (zestaw 2 sztuk: Global - EU c

60,99 zł
4251285557703 CF2429 Styk uziemiajacy adaptera podróznego CEE 7/7 do 

brytyjskiego systemu wtyczek (zestaw 2 sztuk: EU - UK 
84,99 zł

4250847140810 CF2430 world travel adapter styk uziemiajacy CEE 7/7 do 
globalnych systemów wtykowych (4-part EU - global wh

84,99 zł
4250847140827 CF2427 Adapter podrózny Brytyjski system wtyczek do styku 

uziemiajacego CEE 7/7 (UK - EU czarny)
60,99 zł

4250847140872 CF2431 3-portowy HUB USB2.0, czarny, do otworów w biurku 
60 mm / 6 cm

84,99 zł
4250847140889 CF2432 4-portowy HUB USB3.0 + wejscie / wyjscie audio, 

czarny, do 80 cm otworów w biurku
233,99 zł

4250847141060 CF3155 Brelok na klucze ze stali nierdzewnej z pólka i tablica 
magnetyczna - nowoczesna tablica memo - tablica na kl

140,99 zł
4250847141060 CF3155 Brelok na klucze ze stali nierdzewnej z pólka i tablica 

magnetyczna - nowoczesna tablica memo - tablica na kl
140,99 zł

4250847141077 CF3154 Brelok na klucze ze stali nierdzewnej z pólka i tablica 
magnetyczna - nowoczesna tablica memo - tablica na kl

163,99 zł
4250847141077 CF3154 Brelok na klucze ze stali nierdzewnej z pólka i tablica 

magnetyczna - nowoczesna tablica memo - tablica na kl
163,99 zł

4250847141121 CF3158 Skrzynka na klucze ze stali nierdzewnej Skrzynka na 
klucze Skrzynka na klucze z zamkiem magnetycznym (p

140,99 zł
4250847141145 CF2380 USB mini latarka LED wodoodporny brelok 

wielokrotnego ladowania (zestaw 2 szt.)
70,99 zł

4250847141169 CF2381 USB mini latarka LED wodoodporny brelok 
wielokrotnego ladowania (zestaw 2 rózowych)

70,99 zł
4250847141176 CF2448 Latarnia wiszaca LED, bezprzewodowa lampa wiszaca, 

zasilana bateryjnie latarnia burzowa na kemping, festiw
70,99 zł

4250847141190 CF2450 HC-SR04 Ultradzwiekowy czujnik odleglosci modulu dla 
Raspberry Pi i Arduino (1 sztuka)

46,99 zł
4250847141220 CF2453 DHT22 / AM2302 cyfrowy czujnik czujnik wilgotnosci i 

temperatury
70,99 zł

4250847141244 CF2455 Modul mikrokontrolera PL2303HX USB to TTL RS232 dla 
Arduino

60,99 zł
4250847141251 CF2456 6 puszystych magicznych robaków, Magic Twisty Worm 

w jasnych kolorach [wybór rózni sie]
70,99 zł

4250847141268 CF2456 12 puszystych magicznych robaków, Magic Twisty 
Worm w jasnych kolorach [wybór rózni sie]

140,99 zł
4250847141305 CF2461 2x zamykane popielniczki z metalu do uzytku wewnatrz i 

na zewnatrz z funkcja skladania
93,99 zł

4250847141350 CF1079 Czytnik kart All in One Pamiec USB 2.0 SD SDHC Micro 
MS M2 TF Mini SD MS Pro (zestaw 2 sztuk: bialy / niebie

60,99 zł
4251805440195 CF3148 metalowa popielniczka z funkcja obracania do wewnatrz 

i na zewnatrz - obrotowa popielniczka zamknieta - popie
84,99 zł

4250847141404 CF2461 Zamykana popielniczka skladana z chromowanego 
metalu, popielniczka z pokrywa do uzytku wewnatrz i na

70,99 zł
4251285573420 CF3148 2x metalowe popielniczki z obrotowymi pokrywkami - do 

uzytku wewnatrz i na zewnatrz - zdejmowana pokrywka
140,99 zł

4250847141756 CF3140 3-czesciowy zestaw misek ze stali nierdzewnej, miski 
kuchenne w róznych rozmiarach z pokrywkami chroniac

187,99 zł
4250847141831 CF3141 7-czesciowy zestaw plastikowych desek do krojenia - 

deski sniadaniowe z uchwytem na deske - male trwale p
140,99 zł

4250847141893 CF3161 kasetka, kasetka stalowa z wkladka i zamkiem 
bebenkowym

84,99 zł
4250847141909 CF3146 kasetka, kasetka stalowa z wkladka i zamkiem 

bebenkowym
84,99 zł

4251285522626 CF3160 kasetka, kasetka stalowa z wkladka i zamkiem 
bebenkowym

187,99 zł
4250847141947 CF3150 Glowica natryskowa z chromowanym wezem ze stali 

nierdzewnej
93,99 zł

4251805425345 CF2251 2x rozdzielacz audio Y - wtyk jack 3,5 mm do zlacza 
gniazda 2x - rozdzielacz sluchawek stereo jack 3,5 mm 

60,99 zł
4250847142142 CF2517 USB mini latarka LED wodoodporny brelok 

wielokrotnego ladowania (zestaw 2 sztuk fioletowy + ró
70,99 zł
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4250847142326 CF2528 sitko do herbaty sitko do herbaty sitko do herbaty dla 
milosników herbaty

84,99 zł
4250847142333 CF2528 2x zaparzacz do herbaty zaparzacz do herbaty sitko do 

herbaty dla milosników herbaty
84,99 zł

4251285564312 CF2530 6x szklanki slomka do picia - projekt slomki w okularach 
- zabawna slomka do picia na urodziny

70,99 zł
4250847142388 CF2530 12x szklanki slomka do picia - projekt slomki w 

okularach - zabawna slomka do picia na urodziny
84,99 zł

4250847142418 CF2532 2x czysciki do rur ze stali nierdzewnej do slomek do 
picia itp. (czysciki do rur - 2 sztuki)

46,99 zł
4250847142425 CF2485 ogrzewacz kieszeniowy „hot water bottle” - ogrzewacz 

do rak w klasycznym czerwonym stylu - kieszonkowa po
70,99 zł

4250847142449 CF1503 10-czesciowy mini zestaw do manicure pedicure do 
manicure w podrózy

60,99 zł
4250847142487 CF3149 kosz na sztucce - plastikowy uchwyt na przybory 

kuchenne - kosz na sztucce z wyjmowana przegroda - d
84,99 zł

4250847142494 CF2533 Zewnetrzny krzemien burzowy idealny do namiotów 
kempingowych na wedrówki zapalniczka

46,99 zł
4250847142517 CF2535 Przecinak kart SIM do Micro / Nano SIM do iPhone 6 7 8 

X XS 10 iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S10 huawai p20 
84,99 zł

4250847142555 CF2537 uchwyt bezpiecznika na bezpiecznik szklany 5 x 20 mm 
z luznymi koncówkami kablowymi 23cm (10 sztuk)

46,99 zł
4250847142579 CF2538 GY-271 modul kompasu 3-osiowy czujnik magnetyczny 

kompasu 3,3-5V dla Arduino
70,99 zł

4250847142630 CF2542 GPIO Breakout Expansion Kit 26-pinowa plytka adaptera 
V 2.2 + kabel GPIO dla Raspberry A / B (1 sztuka)

60,99 zł
4250847142661 CF2006 Bateria litowa 3V 84,99 zł
4251805445046 CF0042 2x Krzemien do rozpalania ognia - krzesiwo do 

rozpalania ognia - zewnetrzna podpalka na biwak, camp
60,99 zł

4250847142791 CF1361 6x szczotka do mycia rak w jasnych kolorach - 
szczoteczka do paznokci do mycia rak i paznokci [wybór

60,99 zł
4250847142838 CF1305 3-czesciowy zestaw szczoteczek do masazu „Wellness” 84,99 zł
4251285535930 CF2555 6-czesciowy zestaw adapterów lotniczych z 5 

przejsciówkami audio i 1 przedluzanym kablem 80 cm d
70,99 zł

4250847142982 CF2568 37x noski klauna wykonane z pianki - sztuczne noski w 
kolorze czerwonym do kostiumów, Ø 5cm, na karnawal,

93,99 zł
4250847143071 CF2577 2x dozownik leków 7 dni - pudelko na lekarstwa 

(morgens, mittags, abends) - pudelko na pigulki - tygod
140,99 zł

4250847143088 CF2578 2x dozownik leków 7 dni - pudelko na lekarstwa 
(morgens, mittags, abends) - tygodniowy dozownik + p

93,99 zł
4250847143095 CF2579 2x dozownik leków 7 dni - pudelko na lekarstwa 

(morgens, mittags, abends) - pudelko na pigulki - tygod
93,99 zł

4250847143125 CF2582 38x noski klauna wykonane z pianki - sztuczne noski w 
kolorze czerwonym do kostiumów, Ø 5cm, na karnawal,

93,99 zł
4250847143163 CF2584 4 w 1 adapter karty nano SIM nano do micro / nano + 

micro do standardowej karty SIM do smartfonów + pin 
60,99 zł

4250847143200 CF0011 Przecinak kart SIM do Nano SIM do iPhone 6 7 8 X XS 
10 iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S10 huawai P20 (nan

46,99 zł
4250847143200 CF0011 Przecinak kart SIM do Nano SIM do iPhone 6 7 8 X XS 

10 iPad Air Pro mini Galaxy S8 S9 S10 huawai P20 (nan
46,99 zł

4250847143286 CF2533 Zewnetrzny krzemien burzowy idealny do namiotów 
kempingowych na wedrówki zapalniczka

46,99 zł
4250847143330 CF2589 Dozownik leków 2X 7 dni w jezyku ANGIELSKIM - 

Dozownik tygodniowy rano, w poludnie i wieczorem - 2 
140,99 zł

4250847143347 CF2590 Dozownik leków 2X 7 dni w jezyku ANGIELSKIM - 
Dozownik tygodniowy rano, w poludnie i wieczorem - 2 

140,99 zł
4250847143354 CF2591 Dozownik leków 2X 7 dni w jezyku ANGIELSKIM - 

Dozownik tygodniowy rano, w poludnie i wieczorem - 2 
70,99 zł

4250847143378 CF1355 Zestaw 6 szczotek do mycia naczyn, szczotki do 
szorowania w róznych kolorach, dlugosc 20 cm, glówka 

70,99 zł
4250847143415 CF1306 3x nozyczki - nozyczki uniwersalne - nozyczki domowe - 

nozyczki kuchenne - nozyczki wielofunkcyjne do domu l
60,99 zł

4250847173658 CF2601 12x olejki zapachowe - zapach do pomieszczen 
"Wellness" - olejek zapachowy do dyfuzorów, odswiezac

140,99 zł
4250847143583 CF1349 zestaw 2 koncówek do baterii „Aquaset” Wklad 

oszczedzajacy wode - oszczedzaj 50% wody
60,99 zł

4250847143637 CF1363 2x tarcza parkingowa ze skrobaczka do lodu, gumowa 
warga i chipem wózka na zakupy - plastikowy licznik par

60,99 zł
4250847143637 CF1363 2x tarcza parkingowa ze skrobaczka do lodu, gumowa 

warga i chipem wózka na zakupy - plastikowy licznik par
60,99 zł
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4251285549555 CF2608 900g Dodatek soli do kapieli z Morza Czarnego - 
Lawenda Rozmaryn Eucalypt 300g kazdy

84,99 zł
4250847143743 CF1450 100 metrowy plaski drut wiazacy z drutem pokrytym 

tworzywem sztucznym na szpuli z nozem w kolorze zielo
70,99 zł

4250847143774 CF2585 zestaw opaska do wlosów kucyk krawat akcesoria do 
wlosów warkocz (48 sztuk - czarno-bialo / brazowa mies

84,99 zł
4250847197241 CF0256 16x zabezpieczenie narozników, zabezpieczenie 

krawedzi stolu, krzesla, pólki - ochraniacz dla dzieci wyk
93,99 zł

4250847197241 CF0256 16x zabezpieczenie narozników, zabezpieczenie 
krawedzi stolu, krzesla, pólki - ochraniacz dla dzieci wyk

93,99 zł
4250847110172 CF0256 zabezpieczenie narozników 8x, zabezpieczenie krawedzi 

stolu, krzesla, pólki - silikonowe zabezpieczenie dla dzie
84,99 zł

4250847143873 CF2400 52x drewniane klipsy z literami od A do Z, klipsy z 
morskimi stworzeniami

84,99 zł
4250847143903 CF2408 12x mini ozdobne klamerki do bielizny z niebieskim 

motywem wózka, male drewniane klamerki do zdjec, kol
46,99 zł

4250847143910 CF2407 12x mini deco klamerki do bielizny z rózowym motywem 
wózka, male drewniane klamerki do zdjec, kolazy, poczt

46,99 zł
4250847144009 CF2618 39x noski klauna wykonane z pianki - sztuczne noski w 

kolorze czerwonym do kostiumów, Ø 5cm, na karnawal,
140,99 zł

4250847144450 CF2644 Kabel USB 3.0 Super Speed Wtyczka A do wtyczki 
Micro-B 11cm czarny - kabel polaczeniowy / kabel danyc

60,99 zł
4250847144474 CF2646 Kabel USB 3.0 Super Speed Wtyczka A prostopadla do 

wtyczki Micro-B 10 cm bialy - kabel polaczeniowy / kabe
46,99 zł

4250847144481 CF2647 Kabel USB 3.0 Super Speed Zlacze A prostopadle do 
zlacza Micro-B 10 cm czarny - kabel polaczeniowy / kab

60,99 zł
4250847144498 CF2648 Kabel USB 3.0 Super Speed Wtyczka A do wtyczki Micro 

B z pozlacanymi stykami 30 cm bialy dla komputerów P
70,99 zł

4250847144504 CF2649 Kabel USB 3.0 Super Speed Wtyczka A do gniazda A z 
pozlacanymi stykami 30 cm bialy - do podlaczenia i prze

60,99 zł
4251285526303 CF2651 Kabel USB 3.0 Super Speed Y Wtyczka do 10-pinowej 

wtyczki mini i wtyczki USB 2.0 (dodatkowy zasilacz) 60 c
70,99 zł

4250847144542 CF2653 Kabel USB 3.0 Super Speed Wtyczka prostopadla do 
wtyczki Micro B 30 cm czarny - Do podlaczania smartfon

70,99 zł
4250847144559 CF2654 USB 3.0 do SATA 22-pin - z zasilaniem USB - dla dysku 

twardego 2,5 "SATA HDD / SSD
70,99 zł

4250847144566 CF2655 Gniazdo USB 3.0 Super Speed A na 19-pinowej listwie 
wewnetrznej ok. 26 cm - rozszerza twój komputer o dw

70,99 zł
4250847144573 CF2656 Wspornik gniazda COM-FOUR 2x gniazdo USB 3.0 Super 

Speed A zewnetrzne do 19-pinowego zlacza wewnetrzn
70,99 zł

4250847144672 CF0188 2x wtyczka Mini HDMI 1.4 katowa do wtyczki HDMI 1.4 
Prosty kabel spiralny pozlacany czarny

93,99 zł
4250847144696 CF2663 worek do przechowywania wienców i girlandy - duzy 

pojemnik z uchwytem na ozdoby swiateczne - dekoracyj
60,99 zł

4250847144832 CF2664 4x ramki do zdjec w jasnych kolorach - ramka na 
zdjecia z podstawka i do zawieszenia - stylowa ramka n

70,76 zł
4250847144887 CF2666 2x ramki na zdjecia 13 x 18 cm na najpiekniejsze 

zdjecia - stylowa ramka na zdjecia - ramka na ulubione 
84,99 zł

4250847144948 CF2667 2x ramki na zdjecia 13 x 18 cm na najpiekniejsze 
zdjecia - stylowa ramka na zdjecia - ramka na ulubione 

70,99 zł
4250847144986 CF2668 3x ramki do zdjec 10 x 15 cm na najpiekniejsze zdjecia 

- stylowa ramka na zdjecia - ramka na ulubione zdjecia i
93,99 zł

4250847144986 CF2668 3x ramki do zdjec 10 x 15 cm na najpiekniejsze zdjecia 
- stylowa ramka na zdjecia - ramka na ulubione zdjecia i

93,99 zł
4250847144993 CF2669 3x ramki do zdjec 13 x 18 cm na najpiekniejsze zdjecia 

- stylowa ramka na zdjecia - ramka na ulubione zdjecia i
93,99 zł

4250847145044 CF2672 zestaw akcesoriów do wlosów dla dziewczynki opaska 
do wlosów kucyk (opaska rózowa 3x 13 sztuk)

84,99 zł
4250847145051 CF2673 Komplet opasek 60x wykonany z wysokiej jakosci 

materialu o róznej grubosci - opaska w kucyk jako akces
70,99 zł

4250847145068 CF2674 sznurek zakladkowy dla dzieci - wspaniale kolorowe 
motywy wykonane z drewna

84,99 zł
4250847145228 CF3253 piracka flaga na rózne okazje, szmaciana flaga na 

karnawal, karnawal lub Halloween [wybór rózni sie]
70,99 zł

4250847145280 CF2706 2x krajalnica do jablek, krajalnica do jablek, przegroda 
do jablek ze stali nierdzewnej z rama z tworzywa sztucz

60,99 zł
4250847145471 CF2677 43-czesciowy zestaw zastawy i akcesoriów imprezowych 

- dekoracje i naczynia - na pirackie imprezy, przyjecia ur
187,99 zł

4250847145488 CF7377 25-czesciowy zestaw stolowy - talerze, kubki, serwetki, 
flaga - na przyjecia pirackie, urodziny dzieci i Halloween

140,99 zł
4250847145402 CF2526 Slomki ze stali nierdzewnej 5, 21,5 cm, nierdzewne, 

slomka ze szczoteczka do czyszczenia, wielokrotnego uz
60,99 zł
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4250847145402 CF2526 Slomki ze stali nierdzewnej 5, 21,5 cm, nierdzewne, 
slomka ze szczoteczka do czyszczenia, wielokrotnego uz

60,99 zł
4250847145419 CF2526 10x slomka ze stali nierdzewnej, slomki do picia, 

nierdzewne, slomka ze szczoteczka do czyszczenia, wiel
70,99 zł

4250847145457 CF3176 6x widelce do fondue wykonane ze stali nierdzewnej - 
sztucce do fondue nadajace sie do mycia w zmywarce - 

70,99 zł
4250847145464 CF3177 6x widelce do fondue ze stali nierdzewnej - sztucce do 

fondue - szaszlyki do fondue z plastikowym uchwytem
46,99 zł

4250847145471 CF2677 43-czesciowy zestaw zastawy i akcesoriów imprezowych 
- dekoracje i naczynia - na pirackie imprezy, przyjecia ur

187,99 zł
4250847145488 CF7377 25-czesciowy zestaw stolowy - talerze, kubki, serwetki, 

flaga - na przyjecia pirackie, urodziny dzieci i Halloween
140,99 zł

4250847145495 CF3176 12x widelce do fondue ze stali nierdzewnej - sztucce do 
fondue - szaszlyki do fondue z uchwytem ze stali nierdz

140,99 zł
4250847145501 CF3177 12x widelce do fondue wykonane ze stali nierdzewnej 

430 - sztucce do fondue w 6 kolorach - szaszlyki do fon
70,99 zł

4250847145518 CF3177 18x widelce do fondue ze stali nierdzewnej - sztucce do 
fondue - szaszlyki do fondue z plastikowym uchwytem

140,99 zł
4250847145525 CF2668 2x ramki na zdjecia 10 x 15 cm na najpiekniejsze 

zdjecia - stylowa ramka na zdjecia - ramka na ulubione 
84,99 zł

4250847145532 CF2669 2x ramki na zdjecia 13 x 18 cm na najpiekniejsze 
zdjecia - stylowa ramka na zdjecia - ramka na ulubione 

84,99 zł
4250847145976 CF2697 6 woreczków prezentowych na Boze Narodzenie, 

Swietego Mikolaja i Adwent - woreczek z motywem swia
70,99 zł

4250847143163 CF2584 4 w 1 adapter karty nano SIM nano do micro / nano + 
micro do standardowej karty SIM do smartfonów + pin 

60,99 zł
4250847146102 CF2246 2x stojak na smartfona króliczek - drewniany uchwyt do 

umieszczania telefonów komórkowych lub malych czytni
46,99 zł

4250847146119 CF2250 2x stojak na smartfona króliczek - drewniany uchwyt do 
umieszczania telefonów komórkowych lub malych czytni

46,99 zł
4250847146126 CF7379 2x stojak na smartfona króliczek - drewniany uchwyt do 

umieszczania telefonów komórkowych lub malych czytni
46,99 zł

4250847146270 CF2708 Lina do sanek, lekka i odporna na rozerwanie, akcesoria 
saneczkarskie, lina do sanek, Made in Germany

84,99 zł
4250847146287 CF3299 zestaw upominkowy na Walentynki i urodziny 60,99 zł
4250847146362 CF2712 2x bransoletka paracord w kolorze zielono-czarnym z 

plastikowym zapieciem i dodatkami
60,99 zł

4250847146379 CF2713 Bransoletka 4x z paracordu w kolorze zielono-czarnym z 
plastikowym zapieciem i dodatkami

70,99 zł
4250847146430 CF2719 Bransoletki 3 z paracordu z plastikowym zapieciem 84,99 zł
4250847146447 CF2720 Bransoletki 2 z paracordu z plastikowym zapieciem 70,99 zł
4250847146454 CF2721 Bransoletki 3 z paracordu z plastikowym zapieciem 84,99 zł
4250847146584 CF2732 2x figurka dekoracyjna na Wielkanoc recznie malowana 

- zestaw dekoracji i prezentów - kogut i kura z ceramiki 
93,99 zł

4250847146775 CF2751 Maty trawiaste do dekoracji, sztuczna trawa z kwiatami 
jako dekoracja wiosenna lub wielkanocna

46,99 zł
4250847146904 CF2764 Bateria alkaliczna 1,5 V ogniwo guzikowe LR 63 bez 

rteci
70,99 zł

4250847146911 CF2765 Bateria alkaliczna 1,5 V LR 60 bez rteci 60,99 zł
4250847146928 CF2766 Bateria alkaliczna 1,5 V ogniwo guzikowe LR 59 46,99 zł
4250847146942 CF2768 Bateria alkaliczna 1,5 V ogniwo guzikowe LR 69 60,99 zł
4250847146959 CF2769 Bateria alkaliczna 1,5 V LR 57 46,99 zł
4250847146973 CF2771 Bateria alkaliczna 1,5 V LR 45 70,99 zł
4250847146997 CF2773 Bateria alkaliczna 1,5 V LR 43 bez rteci 60,99 zł
4250847147321 CF2806 Snow Glider Snow Slide Sanki (3 sztuki - Mix2) 93,99 zł
4250847147413 CF2814 jednorazowe kalosze Premium - plastikowe nakladki na 

buty z antyposlizgowa podeszwa - jednorazowe buty wy
187,99 zł

4250847147932 CF2138 2x mini glowica statywu z glowica kulowa / statywem 
mini glowica kulowa z gwintem 1/4 "do statywu do apar

84,99 zł
4250847147932 CF2138 2x mini glowica statywu z glowica kulowa / statywem 

mini glowica kulowa z gwintem 1/4 "do statywu do apar
84,99 zł
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4250847148762 CF2827 doorstop dekoracja z tkaniny piaskowej akcesoria do 
domu drzwi okienne pomysl na prezent (sowa szara)

84,99 zł
4250847148779 CF2828 Stopka do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, uroczy wzór 

psa, funkcjonalny dodatek do domu, stoper do okien i d
93,99 zł

4250847148786 CF2826 Stoper do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, ladny wzór 
psa, funkcjonalny dodatek do mieszkania, stoper do oki

93,99 zł
4250847148762 CF2827 doorstop dekoracja z tkaniny piaskowej akcesoria do 

domu drzwi okienne pomysl na prezent (sowa szara)
84,99 zł

4250847148779 CF2828 Stopka do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, uroczy wzór 
psa, funkcjonalny dodatek do domu, stoper do okien i d

93,99 zł
4250847148786 CF2826 Stoper do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, ladny wzór 

psa, funkcjonalny dodatek do mieszkania, stoper do oki
93,99 zł

4251285527492 CF2829 klasyczny minutnik ze stali nierdzewnej - mechaniczny 
minutnik kuchenny - minutnik z sygnalem dzwiekowym 

70,99 zł
4250847149257 CF2866 COM-FOUR Zestaw znaczków Zrób to sam 9 sztuk w 

metalowym pudelku (ptaki)
60,99 zł

4250847149325 CF2873 6-czesciowy zestaw dekoracji wielkanocnych z 
drewnianymi kwiatami, woreczkiem filcowym z motywe

70,99 zł
4250847149400 CF2881 dekoracyjny zajaczek wielkanocny do dekoracji 

wielkanocnych - figurki slomiane na Wielkanoc - zajacze
93,99 zł

4250847149479 CF2888 48x biale ozdobne pisanki z plastiku - plastikowe jajka 
do malowania i wieszania - plastikowe jajka do ozdób wi

93,99 zł
4250847149523 CF2893 COM-FOUR Kabel USB 3.0 Super Speed Y Wtyk A do 

wtyku Micro B i wtyk USB 2.0 (dodatkowy zasilacz) 60 c
70,99 zł

4250847149561 CF2895 Modul kamery 5 MPixel dla interfejsu CSI wideo 
Raspberry Pi A / B 1080p

140,99 zł
4250847149813 CF2899 12x wieszaki dekoracyjne Wielkanoc - Ozdoby 

wielkanocne z drewna do powieszenia - Wieszak drewni
93,99 zł

4250847149837 CF0607 2x zestaw adapterów katowych USB 3.0 Super-Speed, 
adapter wtyk do gniazda lewy i prawy katowy w kolorze

70,99 zł
4250847149905 CF2905 2x ozdobne ptasie gniazdo z jajkami, realistyczne 

gniazdo z galazek i slomy ze sztucznymi jajkami, swietn
93,99 zł

4250847149905 CF2905 2x ozdobne ptasie gniazdo z jajkami, realistyczne 
gniazdo z galazek i slomy ze sztucznymi jajkami, swietn

93,99 zł
4250847149929 CF2906 3D chromowana naklejka samochodowa diabel diabel 

na wszystkie modele pojazdów (zlota / srebrna - zestaw
70,99 zł

4250847149974 CF0095 2x podwójny adapter microSD - adapter Micro SDHC do 
MS Pro Duo, karta pamieci microSD do pendrive'a dla P

84,99 zł
4250847110356 CF0692 mata antyposlizgowa mata samoprzylepna mata 

samoprzylepna 4 sztuki (zestaw II)
46,99 zł

4250847108858 CF0615 mata antyposlizgowa mata samoprzylepna 1 szt. 
(przezroczysta)

46,99 zł
4250847150192 CF2916 Pad depilujacy COM-FOUR depilator - delikatne 

usuwanie owlosienia ciala i twarzy (depilator - 3 sztuki)
84,99 zł

4250847150338 CF1162 2x kabel do transmisji danych i ladowania USB2.0 
Wtyczka do wtyczki micro USB do nowego smartfona Ka

70,99 zł
4250847150352 CF2820 Kabel do transmisji danych i ladowania USB2.0 Wtyczka 

do mini USB do nowego GPS Kabel spiralny 20-50 cm cz
70,99 zł

4250847150369 CF2820 Kabel do transmisji danych i ladowania USB2.0 Wtyczka 
do mini USB do nowego GPS Kabel spiralny 20-50 cm cz

84,99 zł
4250847150383 CF0153 2x USB 3.0 // Przedluzenie gniazdo-gniazdo typu A // 

Lacznik przejsciówka // kolor: niebieski
70,99 zł

4250847150413 CF3424 18-czesciowy zestaw pedzli artystycznych z 
pojemnikami z farbami - zestaw szkolny ze specjalistycz

70,99 zł
4250847150420 CF3425 13-czesciowy zestaw pedzli artystycznych z pudelkiem z 

farbami - zestaw szkolny ze specjalistycznym pedzlem
84,99 zł

4250847150437 CF3426 pedzle do malowania przybory szkolne lekcje sztuki 
malowanie

84,99 zł
4250847150451 CF3428 pedzel artystyczny 12x - zestaw akcesoriów szkolnych 

ze specjalnym pedzelkiem, okraglym pedzlem do naucza
70,99 zł

4250847150499 CF3430 Sterowanie wentylatorem B04-E dla 4 wentylatorów z 
eSATA + 2x USB - w tym 4 x 80 mm rama antywibracyj

60,99 zł
4250847150505 CF3431 B04-E sterowanie wentylatorem dla 4 wentylatorów z 

eSATA + 2x USB - w tym 4x 120mm ramka antywibracy
70,99 zł

4250847179056 CF3432 2-czesciowy zestaw - 1x wtyczka + 1x zlacze - wysokiej 
jakosci zlacze wtykowe anteny telewizyjnej w kolorze bi

46,99 zł
4250847150550 CF3435 GY-521 MPU-6050 3-osiowy zyroskop i 3-osiowy modul 

akcelerometru dla Arduino
60,99 zł

4250847150598 CF3438 popielniczka z funkcja skladania - zamykana skladana 
popielniczka z chromowanego metalu - popielniczka z p

84,99 zł
4250847150604 CF3439 popielniczka z funkcja skladania - zamykana skladana 

popielniczka z chromowanego metalu - popielniczka z p
70,99 zł
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4250847150628 16168 haczyk na drzwi "Kwiaty", wieszak na ubrania z 8 
haczykami, wykonany z chromowanego metalu, 40x22c

140,99 zł
4250847150642 CF2335 10 Uniwersalny uchwyt na oslone obiektywu Gumowy 

pasek czarny
84,99 zł

4250847150659 CF3395 Pociag drewniany COM-FOUR - dla fanów lokomotyw 
(21 sztuk)

140,99 zł
4250847150680 CF2829 2x klasyczny minutnik ze stali nierdzewnej - 

mechaniczny minutnik kuchenny - minutnik z sygnalem 
93,99 zł

4250847150703 CF0817 inteligentny adapter mini USB Bluetooth dongle plug n 
play (V4.0 WIN 7/8 - 2 sztuki)

84,99 zł
4250847150710 CF3441 2x popielniczka z funkcja skladania - zamykana 

skladana popielniczka z chromowanego metalu - popieln
93,99 zł

4250847150727 CF3440 2x metalowe popielniczki w formie mini grilla - 
popielniczka grillowa - popielniczka do uzytku na zewnat

93,99 zł
4250847150734 CF3440 Metalowa popielniczka o wygladzie grilla - popielniczka 

na grilla - popielniczka na zewnatrz - prezent dla palacz
84,99 zł

4251285503830 CF3446 2x lampa do piekarnika do 300°C, ciepla biel zarówka 
piecowa 40W, E14, P45, 230V

70,99 zł
4251285550261 CF3447 2x zarówka do piekarnika do 300 ° C, ciepla biala 

zarówka kuchenna 15W, E14, 230V
70,99 zł

4250847150864 CF3451 solarny lancuch swietlny LED z latarniami do wewnatrz i 
na zewnatrz 4,7 metra

84,99 zł
4250847150901 CF3452 solarne oswietlenie numeru domu LED ze stali 

nierdzewnej (30x20x4cm)
163,99 zł

4250847150932 CF1716 10x mini pudelko na tabletki z trzema przegrodami - 
dozownik leków do gospodarstwa domowego - przenosn

60,99 zł
4250847150949 CF3455 4x mini pudelko na tabletki z trzema i czterema 

przegrodami - dozownik leków dla gospodarstwa domo
60,99 zł

4250847150956 CF3456 Zestaw tablet box - mini pudelko na tabletki z trzema 
przegrodami i przegroda - przenosne pudelko na leki - p

60,99 zł
4250847151014 CF3458 koncentryczne zlacze antenowe TV - czesci zamienne do 

kabla koncentrycznego - gniazdo przylaczeniowe do kab
70,99 zł

4250847179063 CF3432 10-czesciowy zestaw - 5x wtyczek + 5x zlaczki - 
Wysokiej jakosci zlacze wtykowe anteny telewizyjnej w 

70,99 zł
4250847151045 CF3303 Ocieplacz na penisa „Willy Warmer” Teczowa oslona z 

dzianiny Cocksock, zabawna sztuczka, seksowny prezen
84,99 zł

4250847151052 CF7349 Zestaw luksusowych metalowych korkociagów w kolorze 
czarnym z przecinakiem do kapsulek, zapasowa spirala i

163,99 zł
4250847151199 CF2854 2x maska „Japonski zolnierz” na Karnawal, Mardi Gras, 

Halloween - maska ochronna na twarz
60,99 zł

4250847151205 CF2848 2x maska panda "mis panda" dodatek do kostiumu 
przyciagajacy wzrok na Mardi Gras & Carnival wspaniale

60,99 zł
4250847151229 CF2844 2x maska kota Akcesoria do kostiumów dla dzieci Black-

Kitty przyciagaja wzrok na Mardi Gras & Carnival swietn
46,99 zł

4250847151373 CF3474 audio jack Y kabel wtyk jack 3,5 mm stereo do gniazda 
jack 2 x 3,5 mm adapter zlacza stereo z ok. 20 cm (2 sz

46,99 zł
4250847151380 CF3475 Dozownik do leków na 7 dni, niebieski / bialy, z 1 

pudelkiem na tabletki, do uzytku w podrózy
70,99 zł

4251285563742 CF3478 2x lampa do piekarnika do 300°C, ciepla biala zarówka 
do pieca 26W, E14, 230V, 165 lumenów

70,99 zł
4251285579811 CF3478 5x lampa do piekarnika do 300°C, cieplobiala zarówka 

do pieca 26W, E14, 230V, 165 lumenów
84,99 zł

4250847151502 CF0754 dezodorant w sztyfcie w sztyfcie odkurzacz dlugotrwaly 
przyjemny zapach (1 sztuka)

60,99 zł
4250847151519 CF0754 dezodorant w sztyfcie cytrusowy odkurzacz dlugotrwaly 

przyjemny zapach (3 sztuki)
60,99 zł

4250847151649 CF3484 20x pedzle artystyczne z paleta, zestaw akcesoriów 
szkolnych z plaskim pedzlem, okraglym pedzlem do nau

60,99 zł
4250847151656 CF2543 ladowarka USB lekarz multimetr ladowarka wykrywacz 

miernik pradu i napiecia woltomierz cyfrowy 3,5 V-7,0 V
84,99 zł

4250847151663 CF3485 37-czesciowy zestaw upominkowy piraci, gadzety i 
upominki na przyjecia urodzinowe dla dzieci, akcesoria 

163,99 zł
4250847152097 CF5949 38-elementowy zestaw dekoracji urodzinowej ze 

swieczkami tortowymi, swieczka z cyframi i konfetti - de
84,99 zł

4250847152356 CF3499 Muszle oczne pasujace do Canon EOS 700D 650D 600D 
550D 1000D 1100D 450D 400D 350D

60,99 zł
4250847152363 CF0954 oslona goracej stopki aparatu Lustrzanka 

jednoobiektywowa czarna z poziomica (5 sztuk)
70,99 zł

4251285556805 CF3502 Dozownik leków na 7 dni, niebieski/bialy - z 1x 
pudelkiem na pigulki do podrózy, przegroda do tabletek 

84,99 zł
4250847152394 CF3503 Zestaw dozowników leków na 7 dni, niebieski / bialy - z 

1 przegroda na tabletke
61,32 zł
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4250847152400 CF3504 zestaw 3 pasywnych radiatorów aluminiowych 2x 13x14 
+ 1x 9x8,5 mm w kolorze czarnym dla Raspberry Pi mo

60,99 zł
4250847152417 CF3505 Samoprzylepne podkladki filcowe 80x - slizgacze do 

mebli do krzesla i stolu - slizgacze do krzesel w 3 rozmia
60,99 zł

4250847152424 CF3506 Samoprzylepne podkladki filcowe 80x - slizgacze do 
mebli do krzesla i stolu - slizgacze do krzesel w 3 rozmia

60,99 zł
4250847152448 CF3498 Wymienna muszla oczna i okular do lustrzanek 

jednoobiektywowych Nikon D600, D610, D7000, D90, D
70,99 zł

4250847152455 CF3499 Muszle oczne 2 pasujace do Canon EOS 700D 650D 
600D 550D 1000D 1100D 450D 400D 350D

70,99 zł
4250847152592 CF3512 Nano Bluetooth USB adapter czarny V2.1 + EDR zasieg 

10m
70,99 zł

4251285563933 CF3514 5x torby wykonane z aksamitu, pokrowiec ochronny na 
tablety, e-booki i netbooki, etui na tablet w kolorze czar

60,99 zł
4250847152660 CF2766 Bateria alkaliczna 1,5 V ogniwo guzikowe LR59 60,99 zł
4250847152738 CF2773 Bateria alkaliczna 1,5 V LR43 bez rteci 141,56 zł
4250847152745 CF3515 USB mini latarka LED wodoodporny brelok do kluczy 

(zestaw 5 sztuk: 2x czarny + 2x szary + 1x fioletowy)
140,99 zł

4250847152776 CF2448 USB mini latarka LED wodoodporny brelok 
wielokrotnego ladowania (zestaw 5 sztuk)

140,99 zł
4250847152783 CF3518 38-czesciowy zestaw naczyn i akcesoriów imprezowych 

- dekoracje imprezowe i naczynia - na imprezy pirackie, 
163,99 zł

4251285589001 CF2294 10-czesciowy zestaw do stylizacji paznokci ze 
szczoteczkami do paznokci, idealny do paznokci natural

70,99 zł
4251285571778 CF3530 2x Mikado zestaw do zabawy w drewnianym pudelku do 

rozsuwania, gra planszowa dla calej rodziny
70,99 zł

4250847152943 CF3532 3x lampa zapachowa Czajniki zapachowe Dozownik 
olejków zapachowych okolo 8x8x8cm wykonany z najlep

84,99 zł
4250847152981 CF3536 4x Gabki do czyszczenia grilla wykonane z grubej 

wlókniny o duzej sile szorowania
84,99 zł

4250847153032 CF3338 moskitiera czarna (120x120cm - 02 sztuki) 60,99 zł
4250847153131 CF3541 450 platki róz róze platki róz czerwone (ok. 450 sztuk) 84,99 zł
4250847153216 CF3547 pisaki do malowania akcesoriów z gumkami do scierania 

pilek
84,99 zł

4250847153261 CF1447 Dlugopisy biurowe COM-FOUR akcesoria do malowania 
(6x 3g superglue)

70,99 zł
4250847153278 CF3551 4x sitko do odplywu, chromowane sitko do zlewu, 

nierdzewne Ø 70/40 mm
46,99 zł

4250847153360 CF3560 4x Olówek do tkanin z koncówka kulkowa - Kolory do 
malowania tkanin zmywalne - Markery do tkanin w inten

46,99 zł
4250847166759 CF3563 Zestaw 4 podróznych szczoteczek do zebów o sredniiej 

miekkosci wlosia
60,99 zł

4251285578456 CF2664 3x ramki do zdjec w róznych kolorach - ramka na 
zdjecia ze stojakiem i zawieszka - stylowa ramka na Tw

61,32 zł
4250847153551 CF1530 5x mini klódka bagazowa - klódka bagazowa wykonana 

z mosiadzu - mala klódka na bagaz i torby podrózne
84,99 zł

4250847153551 CF1530 5x mini klódka bagazowa - klódka bagazowa wykonana 
z mosiadzu - mala klódka na bagaz i torby podrózne

84,99 zł
4250847153667 CF3339 1350x wykalaczki drewniane - wykalaczki do 

codziennego uzytku - wykalaczki - wykalaczki drewniane
70,99 zł

4250847153681 CF3584 25-czesciowy zestaw kredek do kolorowania - artykuly 
papiernicze z kolorowymi kredkami i olówkami - akcesor

70,99 zł
4250847153704 CF3341 1800x wykalaczki drewniane - wykalaczki do 

codziennego uzytku - wykalaczki - wykalaczki drewniane
84,99 zł

4250847153735 CF3586 2x Szczypce do herbaty w ksztalcie kuli wykonane ze 
stali nierdzewnej 304, szczypce na herbate sypka dla mi

60,99 zł
4251285560529 CF3590 12x Gumowy pierscionek na palec LED z migajacym 

swiatlem zmieniajacym kolor - w swietnych jasnych kolo
60,99 zł

4250847153834 CF2449 HC-SR501 piroelektryczny modul czujnika ruchu PIR na 
podczerwien (2 sztuki)

60,99 zł
4250847153841 CF2449 HC-SR501 piroelektryczny modul czujnika ruchu PIR na 

podczerwien (5 sztuk)
93,99 zł

4250847153858 CF3575 400x slomki do picia - slomki w jasnych kolorach 84,99 zł
4250847153865 CF3579 Slomki do picia 375x - kolorowe slomki - bezpieczne dla 

zywnosci
84,99 zł

4250847153889 CF2450 HC-SR04 Ultradzwiekowy czujnik odleglosci modulu dla 
Raspberry Pi i Arduino (3 sztuki)

84,99 zł
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4250847153933 CF3596 4x bransoletka bizuteria kostiumowa 40x1,6cm z 
krysztalkami w kolorze bialym

60,99 zł
4250847153995 CF3603 4x Frisbee dla dzieci i doroslych - Dysk Frisbee 20 cm - 

Dysk do rzucania równiez dla psów - Dysk latajacy w czt
84,99 zł

4251285583382 CF3609 4x paleczki do baniek mydlanych do duzych i malych 
baniek mydlanych - Miecze do baniek mydlanych w rózn

84,99 zł
4250847154268 CF3630 160x paleczki nawozowe - nawóz do roslin zielonych i 

kwitnacych - nawóz do roslin na wzrost i zdrowe kwiaty
84,99 zł

4250847154299 CF3633 kubek do kawy kubek do herbaty kubek do herbaty 
(zestaw 3 fioletowy / zielony / niebieski)

84,99 zł
4251285553569 CF3643 20-czesciowy zestaw girland z pinami meskimi i 

zenskimi 40-pinowymi
70,99 zł

4250847154404 CF2451 pin Header jednorzedowy 10x zenski 40-pinowy 
naglówek PCB 2,54mm

60,99 zł
4250847154411 CF2539 Zlacze pinowe COM-FOUR jednorzedowe 10x meskie 40

-pinowe zlacze PCB 2,54 mm
60,99 zł

4250847154596 CF3658 16x zmywak do czyszczenia garnków - gabka stalowa - 
druciak - zmywak do mycia i szorowania przypalen

93,99 zł
4251285525757 CF3663 8x haczyki na drzwi wykonane ze stali nierdzewnej - 

wielofunkcyjne haczyki po wewnetrznej stronie drzwi na
93,99 zł

4250847154763 CF2453 2x DHT22 / AM2302 cyfrowy czujnik wilgotnosci i 
czujnik temperatury

70,99 zł
4250847154855 CF3682 3x zestaw drutów wiazacych roslin, drut wiazacy w 

kolorze zielonym 300 drutów
60,99 zł

4250847154893 CF3685 Brelok 3x ze sprezyna i karabinczykiem do 
przymocowania do paska lub kieszeni

60,99 zł
4250847154909 CF3687 10x breloki do kluczy Brelok do opisywania w 5 kolorach 46,99 zł
4250847154916 CF3687 50x breloki Brelok do opisywania w 5 kolorach 60,99 zł
4250847154923 CF3688 5x tasma miernicza w swietnych kolorach do rekodziela, 

krawiectwa lub na budowe - wymiary w cm i calach [wy
60,99 zł

4251285572034 CF3690 2x pas bagazowy, pas bagazowy do walizek, wózków 
spacerowych, toreb i bagazu ponadgabarytowego - wys

93,99 zł
4250847154992 CF2452 2x DHT11 cyfrowy czujnik wilgotnosci i temperatury dla 

Raspberry i Arduino
46,99 zł

4250847155005 CF2452 Cyfrowy czujnik 3x DHT11, czujnik wilgotnosci i 
temperatury dla Raspberry i Arduino

84,99 zł
4250847155012 CF2452 5x DHT11 cyfrowy czujnik wilgotnosci i temperatury dla 

Raspberry i Arduino
84,99 zł

4250847155043 CF3696 seksowna bielizna bielizna szlafrok (komplet 4 szelek + 
stringi)

70,99 zł
4250847155081 CF2542 Trójkat markizowy - plótno z ochrona UV - ochrona 

przeciwsloneczna tarasu, balkonu, ogrodu i kempingu - 
140,99 zł

4251285575028 CF3705 Komin metalowy, solidna zapalniczka na wegiel drzewny 
z praktycznym drewnianym uchwytem

140,99 zł
4250847155180 CF3709 Organizer na tylne siedzenie z kilkoma przegrodami i 

czarna komora chlodzaca - ochrona oparcia i kieszenia n
70,99 zł

4250847155210 CF3712 swiecznik na tealighty - ozdobny swiecznik na Boze 
Narodzenie i jesien - swiecznik z naturalnych materialów

140,99 zł
4250847155234 CF3714 pomocnik ogrodniczy Zestaw 34-czesciowy, drut 

wiazacy z przecinakiem, wstazka z rafii, elastyczny drut,
84,99 zł

4250847155364 CF3727 Prysznic kempingowy - kompaktowy prysznic solarny z 
15 L - mobilny prysznic zewnetrzny na kemping, ogród, 

210,99 zł
4250847155371 CF3728 Uchwyt do parasola do balustrady balkonowej - Uchwyt 

balkonowy do parasola - Stojak do parasola - Uchwyt do
84,99 zł

4250847155371 CF3728 Uchwyt do parasola do balustrady balkonowej - Uchwyt 
balkonowy do parasola - Stojak do parasola - Uchwyt do

84,99 zł
4250847155395 CF3730 uchwyt na waz ogrodowy wykonany z zeliwa w stylu 

antycznym - uchwyt na waz ogrodowy - uchwyt scienny 
187,99 zł

4250847155425 CF3733 Siatka do ochrony ptaków - idealna ochrona Twojego 
oczka ogrodowego, drzew i rabat 6 x 5 m zielony

84,99 zł
4250847155463 CF3737 Listwa na klucze wykonana ze stali nierdzewnej z 

piecioma haczykami na klucze i ramka na dwa zdjecia
70,99 zł

4251285556867 CF2455 Modul mikrokontrolera 2x PL2303HX USB to TTL RS232 
dla Arduino

84,99 zł
4250847155739 CF2454 PL2303HX USB na TTL Konwerter modulu RS232 COM 1 

metr (2 sztuki)
84,99 zł

4250847155791 CF2538 2x GY-271 modul kompasu 3-osiowy czujnik 
magnetyczny kompasu 3,3-5V dla Arduino

84,99 zł
4250847155807 CF3435 2x GY-521 MPU-6050 3-osiowy zyroskop i 3-osiowy 

modul akcelerometru dla Arduino
70,99 zł
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4250847155814 CF2446 2x modul czytnika kart SD SPI Gniazdo karty SD dla 
Arduino ARM MCU

70,99 zł
4250847155821 CF3768 Pokrowiec na deske do prasowania Jumbo - pokrowiec 

na deske do prasowania 148 x 57 cm 100% bawelna
140,99 zł

4250847155852 CF3771 Nóz do ananasa 3 w 1 - Obieraczka do ananasów 
wykonana ze stali nierdzewnej, mozna myc w zmywarce

84,99 zł
4250847155869 CF3734 tasma do wiazania drzewka 50 metrów - sznurek - 

opaski do ogrodu - opaski kwiatowe - tasma do roslin
70,99 zł

4250847156019 CF3709 2x organizer na tylne siedzenie z kilkoma przegrodami i 
czarna komora chlodzaca - ochrona oparcia i kieszen na 

163,99 zł
4250847156071 CF3746 8x Szaszlyki do szaszlyków barbecue chromowana stal 

nierdzewna, 34 cm
61,32 zł

4250847156088 CF3746 12x Szaszlyki do szaszlyków barbecue chromowana stal 
nierdzewna, 34 cm

84,99 zł
4250847156101 CF3787 grill starter + szczotka do czyszczenia grilla, metalowa 

zapalniczka na wegiel drzewny
140,99 zł

4250847156118 CF3740 3 szczotki do czyszczenia grilla, 3 w 1 szczotki do 
czyszczenia grilla do szybkiego i latwego czyszczenia gril

84,99 zł
4250847156125 CF3718 2x pulapka na ryby Siatka na ryby wykonana z 

poliamidu 70cm w kolorze czarnym
93,99 zł

4250847156132 CF3732 2x nakolanniki do ogrodu - nakolanniki do ogrodnictwa - 
nakolanniki do rzemiosla i wypoczynku - maty ochronne 

70,99 zł
4250847156132 CF3732 2x nakolanniki do ogrodu - nakolanniki do ogrodnictwa - 

nakolanniki do rzemiosla i wypoczynku - maty ochronne 
70,99 zł

4250847156149 CF3732 4x poduszka pod kolana do ogrodu - mata pod kolana 
do prac recznych i rekreacyjnych - mata wodoodporna, t

84,99 zł
4250847156149 CF3732 4x poduszka pod kolana do ogrodu - mata pod kolana 

do prac recznych i rekreacyjnych - mata wodoodporna, t
84,99 zł

4251285550506 CF3788 2-czesciowy zestaw skladajacy sie z uchwytu do 
parasola na balustrady balkonowe i pokrowca na paraso

70,99 zł
4251285535824 CF3728 2x uchwyt na parasol do balustrady balkonowej - 

uchwyt na parasol balkonowy - stojak na parasol - uchw
163,99 zł

4251285535824 CF3728 2x uchwyt na parasol do balustrady balkonowej - 
uchwyt na parasol balkonowy - stojak na parasol - uchw

163,99 zł
4250847156200 CF3790 modularny adapter 2x Ethernet CAT 6 LAN z gniazda 

RJ45 na gniazdo RJ45 - zlacze kabla krosowego - zlacze
46,99 zł

4250847156217 CF3790 modulowy adapter sprzegajacy 5x Ethernet CAT 6 LAN z 
gniazda RJ45 na gniazdo RJ45 - zlacze kabla krosowego

70,99 zł
4250847156224 CF3790 modulowy adapter sprzegajacy 10x Ethernet CAT 6 LAN 

z gniazda RJ45 na gniazdo RJ45 - zlacze kabla krosowe
93,99 zł

4250847156262 CF3600 Szczotka do czyszczenia grilla 2w1 z 2 funkcjami - 
szybkie i latwe czyszczenie grilla

93,99 zł
4250847156378 CF3799 100x drut ogrodowy zielony - drut powlekany do roslin - 

drut czopowy - drut rzemieslniczy - drut wiazacy do mo
60,99 zł

4250847156385 CF3802 134-czesciowy zestaw narzedzi - walizka narzedziowa 
do domu, samochodu i hobby - kompletny zestaw w wal

187,99 zł
4250847156408 CF3803 Y-adapter wtyk jack 3,5 mm stereo - 2 x gniazdo zlacza 

cinch - wtyk jack audio na 2x zlacze cinch w plastikowej
46,99 zł

4250847156415 CF3804 2x adapter rozgaleznika audio w ksztalcie litery Y - 1x 
wtyk Cinch na 2x zlacze Cinch - wtyk i gniazdo audio Cin

46,99 zł
4250847156446 CF3806 Y-adapter gniazdo jack 3,5 mm stereo - 2 x gniazdo 

zlacza cinch - gniazdo audio jack na 2x zlacze cinch w o
46,99 zł

4251285578593 CF3807 Y-adapter gniazdo jack 3,5 mm stereo - 2 x wtyk cinch - 
gniazdo audio jack na 2 wtyki cinch w plastikowej obud

46,99 zł
4251285526990 CF3628 4 pary rekawiczek do mycia, rekawiczki do masazu, 

rekawiczki peeling w kolorze zóltym, rózowym, pomaran
84,99 zł

4251285524927 CF3809 3 pary rekawiczek do mycia, rekawiczki do masazu, 
rekawiczki peeling w kolorze fioletowym i niebieskim

70,99 zł
4250847156514 CF3629 3x popielniczka kieszonkowa - zamykana popielniczka 

kieszonkowa - mini popielniczka jako brelok do kluczy [
70,99 zł

4250847156569 CF3816 zestaw 3 obrusów z PVC do ogrodu, na balkon, taras i 
na kemping - odpornych na warunki atmosferyczne - nie

210,99 zł
4250847156613 CF3748 zestaw 2 silikonowych foremek do pieczenia na 2x 8 

mini Gugelhupfs
84,99 zł

4250847156682 CF1351 4x ponczo przeciwdeszczowe z kapturem - oslona 
przeciwdeszczowa z poncho wielokrotnego uzytku - pon

84,99 zł
4250847156705 CF3428 pedzel artystyczny 24x - zestaw akcesoriów szkolnych 

ze specjalnym pedzlem, okraglym pedzlem do nauczani
84,99 zł

4250847156729 CF3823 flamastry 40x w róznych kolorach, z przezroczysta 
kieszenia

46,99 zł
4250847156736 CF3823 flamastry 60x w róznych kolorach, z przezroczysta 

kieszenia
46,99 zł
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4250847156811 CF3833 6x mini portfel z brokatem, portfel z brokatem i 
cekinami, 6,5 x 5,5 cm

60,99 zł
4251285526099 CF3447 5x zarówka do piekarnika do 300 ° C, ciepla biala 

zarówka kuchenna 15W, E14, 230V
140,99 zł

4250847157009 CF3848 rysik touch pen z niezwykle wytrzymala mikrofibra i 
dlugopisem touch pen do smartfonów i tabletów Samsu

46,99 zł
4250847157016 CF3849 rysik touch pen z niezwykle wytrzymala mikrofibra i 

dlugopisem touch pen do smartfonów i tabletów Samsu
46,99 zł

4250847157078 CF3302 2-czesciowy zestaw pudelek do przechowywania - 
organizery szafek w róznych rozmiarach - pudelko do pr

140,99 zł
4250847157139 CF3852 Krajalnica Julienne ze stali nierdzewnej - kroi warzywa 

w paski do przygotowania dekoracyjnych salatek
84,99 zł

4250847157153 CF3854 Obieraczka Mini Duo wykonana ze stali nierdzewnej - 
wielofunkcyjna obieraczka: obieranie, struganie i dekoro

84,99 zł
4251285579811 CF3478 5x lampa do piekarnika do 300°C, cieplobiala zarówka 

do pieca 26W, E14, 230V, 165 lumenów
84,99 zł

4251285563827 CF3446 5x lampa do piekarnika do 300°C, ciepla biel zarówka 
piecowa 40W, E14, 230-240V

140,99 zł
4251285540095 CF3666 perlator 2x, dysze mieszajace do strumienia perlowego 

lub prysznicowego, do wszystkich baterii z gwintem 1/2 
70,99 zł

4250847157580 CF3877 Oprawka do bezpiecznika szklanego 6,3x32 mm z 
luznymi koncówkami kablowymi

46,99 zł
4250847157610 CF3879 Oprawka do bezpieczników samochodowych (maks. 

20A) z calkowicie zamknieta obudowa (01 sztuk)
46,99 zł

4250847157627 CF3879 Uchwyt bezpiecznika do bezpieczników samochodowych 
(maks. 20A) z calkowicie zamknieta obudowa (10 sztuk)

84,99 zł
4250847157634 CF3879 Oprawka do bezpieczników samochodowych (maks. 

20A) z calkowicie zamknieta obudowa (20 sztuk)
140,99 zł

4250847157641 CF1468 4x hairbrushes pedzle pielegnacyjne pedzle do stylizacji 84,99 zł
4250847157764 CF3889 2x szczotka do kapieli z dluga raczka - tylna szczotka do 

kapieli i pod prysznic - szczotka pod prysznic do masazu
60,99 zł

4250847157863 CF3899 4x sniadaniowa deska do krojenia z odplywem - solidna 
deska sniadaniowa do kuchni - 23 x 15 cm

84,99 zł
4251285562981 CF3853 2x garnishers z ostrzami julienne - ozdób jak 

profesjonalista: piekne spirale warzywne szybko i latwo
140,99 zł

4250847158037 CF2429 Styk uziemiajacy adaptera podróznego CEE 7/7 do 
brytyjskiego systemu wtyczek (zestaw 5 sztuk: EU - UK 

93,99 zł
4250847158051 CF3347 4x kolorowa reczna szczoteczka do zebów dla dzieci 

srednia z fajna nasadka - pasta dla dzieci 50ml
46,99 zł

4250847158068 CF3347 6x kolorowa reczna szczoteczka do zebów dla dzieci 
srednia z fajna nasadka - pasta dla dzieci 50ml

60,99 zł
4250847158075 CF3347 2x kolorowa reczna szczoteczka do zebów dla dzieci 

srednia z fajna nasadka - pasta dla dzieci 50ml
60,99 zł

4251285578715 CF3919 wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona na 
tablet i czytnik e-booków - torba ochronna w kolorze cz

46,99 zł
4251285532090 CF3920 wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona 

tabletu i czytnika e-booków - etui ochronne w kolorze cz
46,99 zł

4250847158129 CF3923 Pokrowce ochronne 5 na glówki szczoteczek do zebów - 
nasadka ochronna jako etui idealne do transportu w pod

46,99 zł
4250847158372 CF3689 5x love lock z grawerowanym sercem - klódka z 2 

kluczami na romantyczne chwile
84,99 zł

4251285575943 CF3923 Pokrowce ochronne 10 na glówki szczoteczek do zebów 
- nasadka ochronna jako etui idealne do transportu w p

60,99 zł
4251285575936 CF3923 Oslony ochronne 20 na glówki szczoteczek do zebów - 

nasadka ochronna jako etui idealne do transportu w pod
70,99 zł

4250847158532 CF3798 3x Latarka LED push-touch z czarna samoprzylepna 
podkladka

84,99 zł
4250847158549 CF3798 5x latarka LED push-touch z czarna samoprzylepna 

podkladka
140,99 zł

4250847158686 CF3964 zestaw 2 kubków na szczoteczki do zebów dla dzieci ze 
szczoteczka do zebów o wspanialym wygladzie zwierzat 

140,99 zł
4250847158709 CF3966 zestaw 2 kubków na szczoteczki do zebów dla dzieci ze 

szczoteczka do zebów o wspanialym wygladzie zwierzat 
140,99 zł

4250847158716 CF3967 Pudelka na 6 tabletek wykonane z metalu, pudelko na 
pigulki z róznymi motywami [wybór rózni sie]

84,99 zł
4250847158730 CF3986 seksowna bielizna Bielizna damska szlafrok (babydoll 

biala + stringi czarne)
60,99 zł

4250847158945 CF3989 4-czesciowy zestaw masek z 2 zelowymi maskami na 
oczy i 2 maskami relaksujacymi oczy

60,99 zł
4250847158952 CF2204 3x etui na szczoteczki do zebów, pudelko do transportu 

i przechowywania recznych szczoteczek do zebów w kol
70,99 zł
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4250847158969 CF2204 5x etui na szczoteczki do zebów, pudelko do transportu 
i przechowywania szczoteczek manualnych w róznych k

46,99 zł
4250847159003 CF5696 40x noski klauna wykonane z pianki - sztuczne noski w 

kolorze czerwonym do kostiumów, Ø 5cm, na karnawal,
93,99 zł

4250847159065 CF3997 2x dozownik leków 7 dni - pudelko na lekarstwa 
(morgens, mittags, abends) - pudelko na pigulki - tygod

140,99 zł
4250847159072 CF3998 2x dozownik leków 7 dni - pudelko na lekarstwa 

(morgens, mittags, abends) - pudelko na pigulki - tygod
93,99 zł

4250847159089 CF3999 2x dozownik leków 7 dni - pudelko na lekarstwa 
(morgens, mittags, abends) - pudelko na pigulki - tygod

93,99 zł
4250847159096 CF4000 Dozownik leków 2X 7 dni w jezyku ANGIELSKIM - 

Dozownik tygodniowy rano, w poludnie i wieczorem - 2 
70,99 zł

4250847159102 CF4001 12 arkuszy pieknych tymczasowych, metalicznych 
tatuazy w kolorze zlotym srebrnym kolorze czarnym - go

140,99 zł
4251285561557 CF4005 12 arkuszy pieknych tymczasowych, metalicznych, 

srebrnych tatuazy flash - goracy trend lata!
70,99 zł

4250847127842 CF1678 Maszyna do dozowania leków 7 dni - pudelko na 
lekarstwa - pudelko na pigulki - pudelko na tacki - tygod

60,99 zł
4250847127842 CF1678 Maszyna do dozowania leków 7 dni - pudelko na 

lekarstwa - pudelko na pigulki - pudelko na tacki - tygod
60,99 zł

4250847159195 CF1678 Dozownik leków na 7 dni - Pojemnik na leki (Morgens, 
Mittags, Abends) - Pojemnik na pigulki - Pojemnik na ta

60,99 zł
4251285578708 CF0001 2x wodoodporny pokrowiec na telefon komórkowy - 

pyloszczelny pokrowiec na smartfon - kieszen na telefon
70,99 zł

4250847159249 CF0002 2x wodoodporna oslona ochronna - oslona na tablet i e-
booki - wodoodporny pokrowiec w kolorze czarnym - 8,

60,99 zł
4250847159294 CF1457 40x wodoodporny plaster dzieciecy - kolorowe paski 

plastra dla dzieci - zestaw plastrów z motywami zwierze
60,99 zł

4250847159195 CF1678 Dozownik leków na 7 dni - Pojemnik na leki (Morgens, 
Mittags, Abends) - Pojemnik na pigulki - Pojemnik na ta

60,99 zł
4250847159690 CF4041 Paski 4x Velcro z odblaskowymi paskami w neonowo 

zóltym kolorze - idealne do jazdy na rowerze i biegania
93,99 zł

4251285549937 CF4045 4-czesciowy zestaw Paski na rzepy z paskami 
odblaskowymi + klipsy do spodni z odblaskiem Klips do 

84,99 zł
4251805417562 CF4052 Zabawka dla psa na linie - Pilka dla psa do biegania i 

zabawy - Zagraj w pilke dla psów i kotów - Rzut pilka ze
70,99 zł

4250847159812 CF4053 pilka do zabawy dla psa z lina - pilka dla psa do 
biegania i zabawy - pilka do zabawy dla psów i kotów - 

60,99 zł
4250847159911 CF1503 20-czesciowy mini zestaw do paznokci zawierajacy 4 

pedicure do manicure w podrózy
60,99 zł

4250847160092 CF4079 Szafa medyczna wykonana ze stali nierdzewnej z 
zamykanymi drzwiami z matowego szkla

140,99 zł
4250847160146 CF4084 Zestaw nozy do steków - wyjatkowo ostre ostrza z 

zabkowana krawedzia, nieprzywierajaca powloka i ochro
140,99 zł

4250847160153 CF4085 Ostrzalka do nozy 5x Premium z 3 poziomami, nadaje 
sie równiez do nozyczek - profesjonalna ostrzalka do no

140,99 zł
4250847160214 CF3334 2x gumowe skrety - skaczaca gumka dla dzieci - 

dziewczynki gumowe skrety 5 m - skaczaca gra do ogro
84,99 zł

4250847160283 CF3919 2x wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona 
na tablet i czytnik e-booków - torba ochronna w kolorze 

46,99 zł
4251285515147 CF3920 2x wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona 

na tablet i czytnik e-booków - torba ochronna w kolorze 
60,99 zł

4250847160399 CF4104 2x arches wspaniale tymczasowe tatuaze z metalicznym 
blyskiem zloty kolor srebrny czarny - goracy trend lata!

70,99 zł
4250847160412 CF4106 2x arches wspaniale tymczasowe tatuaze z metalicznym 

blyskiem zloty kolor srebrny czarny - goracy trend lata!
47,16 zł

4250847160429 CF4005 wspaniale tymczasowe tatuaze z metalicznym blyskiem 
- goracy trend lata! - zestaw 1

70,99 zł
4250847160443 CF4005 wspaniale tymczasowe tatuaze z metalicznym blyskiem 

- goracy trend lata! - Zestaw 3
70,99 zł

4250847160450 CF4005 wspaniale tymczasowe tatuaze z metalicznym blyskiem 
- goracy trend lata! - zestaw 4

60,99 zł
4250847160498 CF2346 zestaw 3 silikonowych szczypiec do grillowania i 

gotowania, wykonany ze stali nierdzewnej zielony czerw
84,99 zł

4250847160511 CF1394 4x bandaz elastyczny, bandaz mocujacy z 16 klipsami 
mocujacymi do sportu i rekreacji

84,99 zł
4250847160597 CF0251 2x ceramiczna obieraczka do owoców i warzyw - 

uniwersalna obieraczka szczególnie ostra - obieraczka z 
70,99 zł

4250847160634 CF4119 Lakier do paznokci Nagellack - Nadaje paznokciom 
wspanialy wyglad. (Zestaw 4 sztuk)

70,99 zł
4250847160641 CF4120 Lakier do paznokci Nagellack - Nadaje paznokciom 

wspanialy wyglad. (Zestaw 4 fioletowych tonów)
46,99 zł
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4250847160948 CF2203 8x biustonosz z klipsem „H” - do ukrywania i skracania 
ramiaczek biustonosza w kolorze przezroczystym

70,99 zł
4250847160979 CF4145 Zestaw karteczek samoprzylepnych w róznych 

rozmiarach i ksztaltach - 950 arkuszy
84,99 zł

4251285549876 CF4086 2x silikonowe rekawice chroniace przed cieplem w 
kolorze szarym, rekawice kuchenne odporne na tempera

70,99 zł
4250847161259 CF4163 Szafa medyczna wykonana ze stali nierdzewnej z 

zamykanymi drzwiami z matowego szkla
187,99 zł

4250847161334 CF4171 bumerang - zabawka do rzucania dla dzieci i doroslych - 
bumerang w 2 wzorach

84,99 zł
4250847132716 CF2005 Pulapka na mole 84,99 zł
4250847161440 CF4175 ugniatanie fajne ugniatanie fajne ciasto graj w ciasto 

zabawkowe ciasto dla dzieci wyrabianie ciasta foremki d
70,99 zł

4251285559608 CF4145 Zestaw karteczek samoprzylepnych w róznych 
rozmiarach i ksztaltach - 1900 arkuszy na notatki i prze

93,99 zł
4251285505094 CF4177 2x nadmuchiwana poduszka pod szyje - praktyczna 

poduszka pod szyje do nadmuchania - idealna poduszka
70,99 zł

4250847161716 CF0955 3x lupa dla seniorów, plastikowa lupa w formacie karty 
kredytowej, lupa do czytania z 3x powiekszeniem do uz

60,99 zł
4250847161723 CF0955 lupa 6x dla seniorów, lupa plastikowa w formacie karty 

kredytowej, lupa do czytania z 3-krotnym powiekszenie
84,99 zł

4250847161846 CF2815 African Butterfly - Afrykanski grzebien do wlosów typu 
bobby pin (zestaw 3 szt. - 1x bezowy / 2x czarny)

163,99 zł
4251285508057 CF4183 moskitiera 2x czarna na drzwi, 75 x 220 cm, doskonala 

ochrona przed owadami
140,99 zł

4250847161860 CF4206 12x wodoodporny podgrzewacz LED - zólta lampka LED 
do wanny, basenu i stawu - nastrojowe swiatlo LED na 

93,99 zł
4250847162294 CF4247 karabinczyk 12x z kólkiem na klucze, karabinczyk 

wykonany z nierdzewnego aluminium, karabinczyk z kól
70,99 zł

4250847162294 CF4247 karabinczyk 12x z kólkiem na klucze, karabinczyk 
wykonany z nierdzewnego aluminium, karabinczyk z kól

70,99 zł
4250847162331 CF4251 3x kowbojskie kapelusze dla doroslych w róznych 

kolorach np. zestaw kostiumów na Mardi Gras, Karnawa
163,99 zł

4250847162362 CF4236 konwerter napiecia USB 5V na 12V, mobilny zasilacz do 
routerów (TP-LINK), wzmacniacz WLAN i inne kompatyb

60,99 zł
4250847162386 CF4254 linijka i szablon, zestaw 10 szt. kolorowe - z róznymi 

zwierzetami, ksztaltami, cyframi, literami i spirografami
84,99 zł

4251285542839 CF4179 8-czesciowy wyskakujacy miekki ekran z dyfuzorem 
blysku do lustrzanki cyfrowej

84,99 zł
4251285542822 CF4286 5-czesciowy, miekki ekran z wysuwanym dyfuzorem 

lampy blyskowej do Twojej lustrzanki cyfrowej
70,99 zł

4250847163079 CF1458 6x szczotka do mycia rak w jasnych kolorach - 
szczoteczka do paznokci do mycia rak i paznokci [wybór

60,99 zł
4251285578524 CF4314 2x uniwersalna sciereczka z mikrofibry - sciereczka do 

czyszczenia w kwiatki - sciereczka do czyszczenia szkla, 
46,99 zł

4250847163529 CF4311 9x sciereczka z mikrofibry - uniwersalna sciereczka w 3 
kolorach - sciereczka do szkla, kuchni i lazienki

60,99 zł
4250847163567 CF4339 zestaw 8 magnetycznych spinaczy do notatek - do 

lodówki lub tablicy korkowej - z 10 olówkami z gumka
84,99 zł

4250847163574 CF4305 zestaw 3 bialych wazelin 3x 100ml - chroni i 
uelastycznia skóre

84,99 zł
4251285517196 CF4351 zestaw oszczednosciowy zegarek pielegniarski szpilkowy 

zegarek „pielegniarka” w 6 kolorach i wzorach wykonan
84,99 zł

4250847163710 CF4353 71-czesciowy zestaw stempli gumowych w rustykalnym 
drewnianym pudelku z literami (alfabetem), cyframi i zn

93,99 zł
4250847163765 CF4357 pasywny radiator wykonany z miedzi do chlodzenia RAM 

GPU - pasywne chlodzenie do przyklejania 22 x 8 x 5 m
46,99 zł

4250847164144 CF4391 3-czesciowy zestaw tac magnetycznych do garazu, taca 
narzedziowa na wkrety i bity, taca magnetyczna na akce

70,99 zł
4251805461725 CF4420 skakanka z metalowymi uchwytami - moze sluzyc jako 

skakanka do gimnastyki, skakania i zabawy - sprzet spo
84,99 zł

4250847165110 CF4421 skakanka Skakanka 2,60 m - idealna do intensywnego 
treningu silowego i wytrzymalosciowego!

70,99 zł
4250847165127 CF4422 skakanka Skakanka 2,60 m - idealna do intensywnego 

treningu silowego i wytrzymalosciowego!
70,99 zł

4250847165745 CF4437 Filtr z weglem aktywnym H2O Wymienny filtr weglowy 
Filtr wymienny (wymienny filtr weglowy) (02 sztuki)

84,99 zł
4250847165769 CF4478 Zestaw do geometrii - katówka, cyrkiel, linijka, linijka 

trójkatna, parabola, olówek mechaniczny, gumka i zapa
93,99 zł

4250847165776 CF4451 Nóz rzemieslniczy 2x 18 mm, nóz do dywanów z 
plastikowym uchwytem w kolorze czarno-zóltym

84,99 zł
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4250847165806 CF4481 Nóz rzemieslniczy 2x 9 mm, nóz do dywanów z 
aluminiowym uchwytem

60,99 zł
4250847165844 CF4439 24-czesciowy zestaw wasów, rózne wasy, sztuczna 

broda na imprezy tematyczne, Halloween, karnawal, Ma
46,99 zł

4250847165851 CF4484 zestaw 2 adapterów Wtyk USB 3.0 do gniazda prawy i 
lewy katowy 270 ° w poziomie

60,99 zł
4251285540729 CF0307 8-czesciowy zestaw adapterów baterii, konwerter / 

przelacznik z AAA na AA rozmiar mikro / mignon, 50 x 1
70,99 zł

4250847165936 CF0301 adapter baterii AA na C / baby rozmiar 50mm x 25mm 
konwerter przelacznik bialy / mleczny - 8 sztuk

84,99 zł
4250847165943 CF4488 2x kubek do kawy z zakrzywionym uchwytem o 

wygladzie mosieznych klykci, czarny kubek do wyciskani
140,99 zł

4251285578739 CF0004 2x wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona 
na tablet i czytnik e-booków - torba ochronna w kolorze 

84,99 zł
4250847165998 CF0217 2x Wodoodporna oslona ochronna - Pyloszczelna oslona 

na tablet i czytnik e-booków - Etui ochronne w kolorze n
60,99 zł

4250847166032 CF0321 plastikowe pudelko na baterie 12x - pojemnik na baterie 
i akumulatory - pojemnik na akumulatory AA i AAA

84,99 zł
4250847166049 CF0322 plastikowe pudelko na baterie 12x - pojemnik na baterie 

i akumulatory - pojemnik na akumulatory AA i AAA
84,99 zł

4250847166056 CF0323 plastikowe pudelko na baterie 12x - pojemnik na baterie 
i akumulatory - pojemnik na akumulatory AA i AAA

84,99 zł
4250847166063 CF0324 plastikowe pudelko na baterie 12x - pojemnik na baterie 

i akumulatory - pojemnik na akumulatory AA i AAA
84,99 zł

4250847166148 CF4498 6x szczotka do mycia naczyn - uniwersalna szczotka do 
mycia naczyn w kuchni

84,99 zł
4250847166148 CF4498 6x szczotka do mycia naczyn - uniwersalna szczotka do 

mycia naczyn w kuchni
84,99 zł

4250847166292 CF4513 COM-FOUR zestaw 3 chustek na glowe typu chusta - 
modny dodatek

70,99 zł
4250847166308 CF4514 zestaw 2 miseczek na platki zbozowe i kubka „Faces”, 

czarno-bialy, kubek XXL z duza miska na platki
84,99 zł

4250847166339 CF4517 zestaw 4 aksamitnych gumek do wlosów opaska w 
kucyk opaska w kucyk brazowy niebieski czerwony czar

46,99 zł
4250847166346 CF4518 3-czesciowy zestaw szydelek „busy Lieschen” w 3 

rozmiarach
60,99 zł

4251285526099 CF3447 5x zarówka do piekarnika do 300 ° C, ciepla biala 
zarówka kuchenna 15W, E14, 230V

140,99 zł
4251285524910 CF4515 Metalowe nakladki szorujace 15x 84,99 zł
4250847166476 CF4525 2x nadmuchiwana poduszka pod szyje - praktyczna 

poduszka pod szyje do nadmuchania - idealna poduszka
70,99 zł

4250847166513 CF4528 haczyki na drzwi ze szczotkowanej stali nierdzewnej 
haczyki na drzwi haczyki na ubrania haczyki (3 sztuki)

84,99 zł
4251285556935 CF4529 deska do krojenia 6x z drewnianym uchwytem, deska 

sniadaniowa, deska kuchenna, deska do krojenia chleba
140,99 zł

4250847166759 CF3563 Zestaw 4 podróznych szczoteczek do zebów o sredniiej 
miekkosci wlosia

60,99 zł
4250847166797 CF4362 2 Srodek do usuwania lodyg truskawek i pomidorów, 

mozna myc w zmywarce
70,99 zł

4250847166858 CF4392 3-czesciowy zestaw tac magnetycznych do garazu, taca 
narzedziowa na wkrety i bity, taca magnetyczna na akce

84,99 zł
4250847166889 CF4530 2x piec do pieczenia kielbasek z drewniana raczka, 

rusztem grillowym do wedlin, miesa, ryb i warzyw
93,99 zł

4250847166902 CF4516 12x Torba w pieknym wzorze - opakowanie na butelke 
wina - torba prezentowa na butelki wina i szampana - to

84,99 zł
4250847166919 CF4516 gift bag bag opakowanie prezentowe opakowanie 

prezentowe opakowanie prezentowe (zestaw 16 sztuk)
140,99 zł

4250847166926 CF4557 4x miseczka na platki z porcelany - miseczka deserowa 
w nowoczesnym designie - miska na przekaski na deser,

93,99 zł
4250847166940 CF4559 4x miska do tapas, male plaskie gliniane miski 

zaroodporne, rustykalna miska do serwowania w kolorze
93,99 zł

4250847167039 CF4568 4x winylowe podkladki pod talerze z róznymi motywami 
43,5 x 28,3 cm

84,99 zł
4250847167046 CF4569 4x winylowe podkladki pod talerze z róznymi motywami 

43,5 x 28,3 cm
84,99 zł

4250847167091 CF3688 10x tasma miernicza w swietnych kolorach do 
rekodziela, krawiectwa lub na budowe - wymiary w cm i

84,99 zł
4251285577350 CF4574 Podkladki 4x dla dzieci, zestaw stolu z róznymi 

motywami, 44 x 28 cm
84,99 zł

4250847167138 CF4519 640x szaszlyki kebabowe z drewna bambusowego - 
szaszlyki grillowe o dlugosci 25 cm - szaszlyki warzywne

84,99 zł
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4250847167145 CF4575 2x Kabel przejsciówka Mini HDMI katowy - wtyk Mini 
HDMI na standardowe gniazdo HDMI - kabel polaczenio

84,99 zł
4251285540149 CF4596_989 12x karabinczyk z dlugopisem i suwakiem w 6 

wspanialych kolorach
93,99 zł

4250847167398 CF4582 2x Koc ratunkowy - Folia ratunkowa srebrna - Koc 
pierwszej pomocy 130 x 210 cm - Folia termiczna chroni

46,99 zł
4250847167411 CF4598 2x urzadzenie do masazu glowy z 12 palcami 

masujacymi - pajak do masazu relaksacyjnego glowy - p
60,99 zł

4251285516052 CF4604 Podwójny wieszak na reczniki Wieszak na sciereczke ze 
stali nierdzewnej 40cm

93,99 zł
4250847167534 CF4609 mlynek do soli i pieprzu 2-w-1 ze stali nierdzewnej ze 

szlifierka ceramiczna - akcesoria kuchenne - mlynek do 
93,99 zł

4250847167541 CF4610 Mlynek do kawy z ceramicznym mlynem stozkowym od 
drobnego do gruboziarnistego, wykonany ze stali nierdz

140,99 zł
4251285549579 CF4611 Elektryczny mlynek do soli i pieprzu 2-w-1 z mlynkiem 

ceramicznym - Akcesoria kuchenne - Mlynek do soli - So
84,99 zł

4250847167619 CF4617 Skladany Durszlak Plastik Bialy/Pomaranczowy 
(Kwadratowy - 2 sztuki) - Silikonowe Formy

70,99 zł
4250847167664 CF4622 Cyfrowa waga kuchenna z wyswietlaczem LCD do 5 kg 

(motyw jablka)
140,99 zł

4251285548589 CF4624 walizka pilota, elegancka czarna aktówka, zamykana 
walizka biznesowa, wiele przegródek, wymiary bagazu p

280,99 zł
4250847167701 CF4626 2-czesciowy zestaw pod lózko komody w kolorze 

bezowym z zamkiem blyskawicznym i uchwytami, 103 x
60,99 zł

4250847167787 CF4587 16x Premium pulapka samoprzylepna Eco-Nature na 
muchy, komary i cmy - Przyjazna dla srodowiska pulapk

70,99 zł
4250847167787 CF4587 16x Premium pulapka samoprzylepna Eco-Nature na 

muchy, komary i cmy - Przyjazna dla srodowiska pulapk
70,99 zł

4250847167787 CF4587 16x Premium pulapka samoprzylepna Eco-Nature na 
muchy, komary i cmy - Przyjazna dla srodowiska pulapk

70,99 zł
4250847167855 CF4588 12x premium drewniane pierscienie na mole z drewna 

cedrowego, pierscienie na mole bez chemii - naturalna p
60,99 zł

4250847167862 CF4589 6 par kapci z frotte - wygodne kapcie z antyposlizgowa 
podeszwa - rozmiar 36/37 - kolor: bialy

140,99 zł
4250847167886 CF5442 Zestaw nakladek antyposlizgowych "nózki" niebieskie do 

prysznica i wanny (08 szt. / niebieski)
70,99 zł

4250847167930 CF4603 Wieszak na reczniki kuchenne ze stali nierdzewnej 40 
cm (2 sztuki)

140,99 zł
4250847167954 CF4641 3x sitko do herbaty w róznych rozmiarach, zaparzacz do 

herbaty ze stali nierdzewnej, sitko dla milosników herba
70,99 zł

4250847167961 CF4383 2x szczypce do herbaty, zaparzacz do herbaty ze stali 
nierdzewnej, sitko do herbaty dla milosników herbaty, Ø

84,99 zł
4250847167978 CF4384 2x Szczypce do herbaty, zaparzacz do herbaty 

wykonane ze stali nierdzewnej 304, zaparzacz dla milos
60,99 zł

4250847167985 CF4640 2x szczypce do herbaty, zaparzacz do herbaty ze stali 
nierdzewnej w ksztalcie kulki, sitka do herbaty sypanej, 

70,99 zł
4250847167992 CF4589 6 par kapci frotte - wygodne kapcie z antyposlizgowa 

podeszwa - rozmiar 38/39 - kolor: bialy
140,99 zł

4250847168005 CF4589 6 par kapci frotte - wygodne kapcie z antyposlizgowa 
podeszwa - rozmiar 40/41 - kolor: bialy

140,99 zł
4250847168012 CF4589 6 par kapci frotte - wygodne kapcie z antyposlizgowa 

podeszwa - rozmiar 42/43 - kolor: bialy
140,99 zł

4250847168029 CF4589 6 par kapci frotte - wygodne kapcie z antyposlizgowa 
podeszwa - rozmiar 44/45 - kolor: bialy

140,99 zł
4251285556515 CF4594 2x plastikowy pistolet do baniek mydlanych z 20 ml 

wody mydlanej, przezroczysta maszyna do baniek mydl
84,99 zł

4250847168173 CF4597 Gwizdek 5x premium z brelokiem - gwizdek 
sygnalizacyjny dla bezpieczenstwa - gwizdek pilkarski, g

60,99 zł
4250847168180 CF4597 10x gwizdek premium z brelokiem - gwizdek dla 

bezpieczenstwa - gwizdek pilkarski, gwizdek sedziowski 
70,99 zł

4250847168265 CF4612 Zestaw nozy kuchennych do obierania ziemniaków, 
owoców i warzyw 15,5 cm (10 szt. zielony / niebieski)

70,99 zł
4250847168289 CF4616 talerz wedlin i serów wykonany z drewna brzozowego 

25cm - idealny do krojenia, siekania i serwowania (2 szt
84,99 zł

4251285545748 CF4661 6x torba z pierscieniami do prasowania chroniacymi 
przed molami, pokrowiec z okienkiem, pokrowiec ochro

187,99 zł
4250847168319 CF4662 1x 10m rolka runo runo, polar malarski wielokrotnego 

uzytku z powloka antyposlizgowa jako ochrona powierzc
163,99 zł

4250847168326 CF4663 Teleskopowy stojak na buty z 2 poziomami na 
maksymalnie 12 par butów - wysuwany schowek na but

140,99 zł
4251805444360 CF1130 4x szafka i blokada szuflady - blokada szafki do 

przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki dla dzieci bez wierc
60,99 zł
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4251805444360 CF1130 4x szafka i blokada szuflady - blokada szafki do 
przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki dla dzieci bez wierc

60,99 zł
4251805444384 CF1130 8x zabezpieczenie szafki i szuflady - zamek szafki do 

przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki z zamkiem dzieciec
70,99 zł

4251805444384 CF1130 8x zabezpieczenie szafki i szuflady - zamek szafki do 
przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki z zamkiem dzieciec

70,99 zł
4250847168456 CF4671 10x szklanki slomka do picia w jasnych kolorach - wzór 

slomki w okularach - zabawna slomka na urodziny
84,99 zł

4251285564480 CF4672 16x szklanki slomka do picia w jasnych kolorach - wzór 
ze slomka w okularach - zabawna slomka do picia na ur

93,99 zł
4251285547285 CF4673 6x szklanki slomka do picia w jasnych kolorach - projekt 

slomki w okularach - zabawna slomka do picia na przyje
70,99 zł

4250847168487 CF4674 4x patelnia do omletów w ksztalcie serca, do jajek 
sadzonych i nalesników, silikonowe serce z raczka zabez

60,99 zł
4250847168494 CF4675 3x patelnia do omletów w ksztalcie serca, do jajek 

sadzonych i nalesników, silikonowe serce z raczka termo
93,99 zł

4250847168500 CF4676 4x forma do omletów - kólko, kwiatek, gwiazdka i 
serduszko - na jajka sadzone i nalesniki, silikonowa for

60,99 zł
4250847168524 CF4678 4x patelnia do omletów serduszko i gwiazdka, do jajek 

sadzonych i nalesników, silikonowa foremka z termooch
84,99 zł

4251805403763 CF4679 4x sito kuchenne o drobnych oczkach - sito ze stali 
nierdzewnej ze wzmocnionym uchwytem - sito ze stali n

84,99 zł
4251285556362 CF4636 Otwieracz do puszek 2x wykonany z tworzywa 

sztucznego bez ostrych krawedzi - latwe i bezpieczne ot
61,32 zł

4250847168593 CF4684 4x rozczesujaca szczotka do rozczesywania i 
rozczesywania wlosów - antyplaczaca sie szczotka do wl

70,99 zł
4250847168678 CF5609 Nozyce do drobiu 25cm ze stali nierdzewnej 84,99 zł
4250847168784 CF1525 8x ponczo przeciwdeszczowe z kapturem - jednorazowe 

poncho w jasnych kolorach - awaryjne poncho na konce
84,99 zł

4250847168791 CF1525 12x ponczo przeciwdeszczowe z kapturem - 
jednorazowe ponczo w jasnych kolorach - awaryjne pon

70,76 zł
4250847168845 CF4347 sitka do herbaty 2, filtry do herbaty w jasnych kolorach 

dla milosników herbaty, zaparzacz do herbaty
60,99 zł

4250847168869 CF4343 5-czesciowy zestaw do herbaty, imbryk i 4 filizanki 
wykonane z ceramiki, pomyslowo szkliwiony serwis do h

84,99 zł
4250847168890 CF4341 2x sitko do herbaty do filizanek, filtr do herbaty sypanej 

i lisci herbaty, zaparzacz do herbaty dla milosników herb
93,99 zł

4250847163710 CF4353 71-czesciowy zestaw stempli gumowych w rustykalnym 
drewnianym pudelku z literami (alfabetem), cyframi i zn

93,99 zł
4250847169163 CF4723 10x slomka ze stali nierdzewnej, slomki do picia, 

nierdzewne, slomka ze szczoteczka do czyszczenia, wiel
93,99 zł

4250847169163 CF4723 10x slomka ze stali nierdzewnej, slomki do picia, 
nierdzewne, slomka ze szczoteczka do czyszczenia, wiel

93,99 zł
4250847169170 CF4723 5x slomka ze stali nierdzewnej, slomki do picia, 

nierdzewne, slomka ze szczoteczka do czyszczenia, wiel
46,99 zł

4250847169248 CF4729 32-czesciowy zestaw narzedzi ze srubokretem i róznymi 
koncówkami - srubokret z precyzyjnymi kluczami nasad

46,99 zł
4250847169293 CF4734 zestaw 2 ograniczników drzwi myszy w kolorze czarnym 

i szarym, 12,0 x 9,0 cm wykonany z silikonu (2 sztuki sz
70,99 zł

4250847199603 CF4735 Mysz z blokada drzwi 12,0 x 9,0 cm wykonana z silikonu 
(zestaw 4 szary / czarny)

84,99 zł
4250847169316 CF4360 odbojnik do myszy 5x w kolorze czarnym, 12,0 x 9,0 cm 

wykonany z silikonu (5 sztuk czarny)
84,99 zł

4250847169323 CF4361 5x zaslepki do drzwi w kolorze szarym, 12,0 x 9,0 cm 
wykonane z silikonu (5 sztuk w kolorze szarym)

84,99 zł
4250847169354 CF4737 3 w 1 pokrywa zabezpieczajaca przed przegrzaniem - 

Chroni przed wykipieniem i rozpryskami, funkcja gotowa
84,99 zł

4250847169521 CF4754 Forma do pieczenia muffinów ze stali weglowej z 12 
kolorowymi silikonowymi foremkami, 35 x 26,5 cm

140,99 zł
4251285585058 CF4755 Chlodziarka do butelek - chlodziarka do szampana - 

chlodziarka do lodu wykonana ze stali nierdzewnej, chlo
140,99 zł

4250847169781 CF4780 Forma silikonowa „róze” na marcepan i fondant - 
domowa dekoracja ciast

46,99 zł
4250847169798 CF4781 Forma silikonowa „kwiatki” na marcepan i kremówke - 

domowa dekoracja ciasta [kolor inny]
60,99 zł

4251285533202 CF4783 11-czesciowy zestaw do modelowania ciast, zestaw do 
kremówki, narzedzia do modelowania (8 sztuk), prostow

93,99 zł
4251285589834 CF4784 zestaw 2 tasm odblaskowych, bransoletki na zatrzaski 

idealne dla biegaczy i rowerzystów!
46,99 zł

4251285589834 CF4784 zestaw 2 tasm odblaskowych, bransoletki na zatrzaski 
idealne dla biegaczy i rowerzystów!

46,99 zł
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4251805403763 CF4679 4x sito kuchenne o drobnych oczkach - sito ze stali 
nierdzewnej ze wzmocnionym uchwytem - sito ze stali n

84,99 zł
4251285576322 CF4766 3x pierscienie do paska - uchwyt na pasek lub uchwyt 

na krawat wykonany z metalu do zawieszenia - wieszaki
60,99 zł

4251285576322 CF4766 3x pierscienie do paska - uchwyt na pasek lub uchwyt 
na krawat wykonany z metalu do zawieszenia - wieszaki

60,99 zł
4251285589599 CF7850 zestaw 8 pasywnych radiatorów aluminiowych 15x13 

mm przystosowanych do Raspberry Pi model A + B i chl
46,99 zł

4250847170176 CF4357 3x pasywny radiator wykonany z miedzi do chlodzenia 
RAM GPU - pasywne chlodzenie do klejenia 22 x 8 x 5 

70,99 zł
4250847171050 CF4894 2x lupa dla seniorów, plastikowa lupa w formacie karty 

kredytowej, lupa do czytania z 3-krotnym powiekszenie
60,99 zł

4250847171067 CF4894 6-czesciowy zestaw lupa z pokrywka - lupa z tworzywa 
sztucznego w rozmiarze karty kredytowej - lupa do czyt

46,99 zł
4250847171104 CF4894 9-czesciowy zestaw lupy z pokrywa - plastikowe szklo 

powiekszajace w rozmiarze karty kredytowej - lupa do c
46,99 zł

4250847109534 CF0638 24x kamienie whisky wykonane z naturalnego steatytu - 
kamienie chlodzace do whisky z workami do przechowy

70,76 zł
4250847171166 CF0637 24x kamienie whisky wykonane z naturalnego steatytu - 

kamienie chlodzace do whisky z workami do przechowy
93,99 zł

4250847109350 CF0634 18x kamienie whisky wykonane z naturalnego steatytu - 
kamienie chlodzace do whisky z woreczkami do przecho

84,99 zł
4250847137315 CF0635 18x kamienie whisky wykonane z naturalnego steatytu - 

kamienie chlodzace do whisky z woreczkami do przecho
140,99 zł

4251805406290 CF4974 400x Etykiety samoprzylepne - Etykiety gospodarstwa 
domowego na szklanki i butelki - Naklejki do pisania do 

46,99 zł
4250847171951 CF4971 2x pompka do pilek 18cm czarna z funkcja podwójnej 

pompki
47,16 zł

4250847171975 CF4976 karteczki samoprzylepne w róznych neonowych kolorach 
i ksztaltach / rozmiarach 3x 300 arkuszy (900 arkuszy) 

70,99 zł
4250847172323 CF5010 Zlacze pinowe COM-FOUR jednorzedowe 10x meskie i 

10x zenskie 40-pinowe listwy do PCB 2,54mm + 40x zw
93,99 zł

4250847172330 CF5011 24-czesciowy zestaw stempli do paznokci u rak Swietny 
zestaw do nadania paznokciom blasku w swietnym stylu

70,99 zł
4250847172347 CF5012 24-czesciowy zestaw stempli do paznokci u rak Swietny 

zestaw do nadania paznokciom blasku w swietnym desi
70,99 zł

4250847172354 CF5013 24-czesciowy zestaw stempli do paznokci u rak Swietny 
zestaw do nadania paznokciom blasku w swietnym desi

70,99 zł
4250847172392 CF4914 Zestaw ekonomiczny 5 bloków po 20 arkuszy, bloczek 

do rysowania A4 bialy, bardzo gruby 120 g / m2
84,99 zł

4250847172408 CF4907 20x plaski pilnik DIN A4 - segregator z paskami do 
opisywania - segregator plastikowy do szkoly, biura i do

84,99 zł
4250847172446 CF5018 Zestaw do malowania artystycznego na lekcje 70,99 zł
4250847172453 CF2137 2x mini glowica statywu z glowica kulowa / statywem 

mini glowica kulowa z gwintem 1/4 "do statywu do apar
84,99 zł

4250847172538 CF5022 zestaw do nauki skladajacy sie z 21 kart liczacych + 25 
patyczków liczacych zaprojektowanych w kolorze na poc

70,99 zł
4250847172545 CF4635 karabinek ekonomiczny zestaw karabinczyk aluminiowy 

z nakretka w kolorze srebrnym (3 sztuki)
84,99 zł

4251285565371 CF5024 22-czesciowy zestaw odblasków z napinana opaska i 
odblaskowymi naklejkami dla dzieci - naklejki odblaskow

46,99 zł
4250847172569 CF4782 100x drewniane patyczki do lodów - drewniane patyczki 

do kawy, ciastka, lizaki i lody - drewniane patyczki do re
46,99 zł

4250847172576 CF4782 200x drewniane patyczki do lodów - drewniane patyczki 
do kawy, ciastek, lizaków i lodów - drewniane patyczki d

84,99 zł
4250847172583 CF5025 plastikowe pudelko na baterie 12x - pojemnik na baterie 

i akumulatory - pojemnik na akumulatory AA i AAA
84,99 zł

4250847134185 CF0126 COM-FOUR 2x kabel audio AUX stereo 2x jack 3,5 mm 
wysuwany / chowany z pozlacanymi stykami czarny prz

46,99 zł
4250847172613 CF0126 Kabel audio AUX stereo 2x 3,5mm jack wysuwany / 

chowany z pozlacanymi stykami czarny (czarny - 80cm -
70,99 zł

4251285532298 CF5029 4x patelnia omletowa, serduszka i koniczyna, do jajek 
sadzonych i nalesników, stal nierdzewna z raczka termo

70,99 zł
4251285556829 CF5033 4x Czerwone swiece LED - swiece dekoracyjne - swiece 

LED zasilane bateriami - swiece z realistycznym migotan
163,99 zł

4250847172705 CF5034 Lancuch swietlny LED z kulkami - ozdobne oswietlenie 
na Boze Narodzenie, urodziny, wesele czy przyjecie

61,32 zł
4251285548633 CF5035 10x Swiece choinkowe LED ze zdalnym sterowaniem - 

Lampki choinkowe bezprzewodowe - Swiece bozonarodz
165,16 zł

4251285548664 CF5037 20x Swiece choinkowe LED ze zdalnym sterowaniem - 
Lampki choinkowe bezprzewodowe - Swiece bozonarodz

212,36 zł

Strona: 32/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285576100 CF4717 6 przedluzenia biustonosza do sukienek bez pleców, 
koszul, bluzek, topów

70,99 zł
4250847172781 CF5041 3x zawieszki do pojemników na pigulki, przywieszki 

adresowe dla psów i kotów - minikapsulka jako pudelko 
60,99 zł

4250847172828 CF5180 Latawce w jasnych kolorach dla dzieci - latawce 
wiatrowe - latawce jednorzedowe w róznych modelach

140,99 zł
4251285581425 CF4219 sztyfty kredowe 96x - Kreda tablicowa do pisania i 

malowania w jasnych kolorach - Kreda uliczna
84,99 zł

4251285559561 CF5057 2x uchwyt ladowarki do telefonu komórkowego / 
smartfona

60,99 zł
4251285590038 CF5062 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 

ogrzewacz do rak z motywem sowy dla dzieci - ogrzewa
70,99 zł

4250847173160 CF5070 6 par subtelnych skarpet damskich 15 den w jednym 
rozmiarze, w kolorze bursztynowym

46,99 zł
4251805402933 CF4363 2x zestaw do manicure / pedicure elektryczny z 5 

nasadkami - zestaw do pielegnacji paznokci dloni i stóp
84,99 zł

4250847173269 CF5082 Pudelko na zegarek o skórzanym wygladzie na zegarki 
na reke 15,5 x 11,5 x 8,5 cm - stylowa prezentacja Twoi

84,99 zł
4250847173276 CF5083 Pudelko na zegarek o skórzanym wygladzie na zegarki 

na reke 30,0 x 11,0 x 8,0 cm - stylowa prezentacja Twoi
140,99 zł

4250847173283 CF5084 Pudelko na zegarek o skórzanym wygladzie na zegarki 
na reke 25,0 x 20,0 x 8,0 cm - stylowa prezentacja Twoi

140,99 zł
4250847173290 CF5085 Pudelko na zegarek o skórzanym wygladzie na zegarki 

na reke 30,0 x 20,0 x 8,0 cm - stylowa prezentacja Twoi
163,99 zł

4250847173320 CF5087 Ozdobny uchwyt na butelke Uchwyt na wino Uchwyt na 
butelke wina „Plywajaca butelka”

93,99 zł
4250847173337 CF5027 Haczyki na drzwi 8x wykonane z matowej stali 

nierdzewnej do wieszania haczyków na ubrania
84,99 zł

4250847173436 CF10565 3x uszczelka do drzwi - uszczelka dolna drzwi - 
uszczelka z podwójna uszczelka - ochrona przed przecia

140,99 zł
4250847173450 CF5098 20x przyssawki z otworem na kabel do lampek i 

dekoracji okien - Mocne galki okienne do mocowania oki
70,99 zł

4250847173658 CF2601 12x olejki zapachowe - zapach do pomieszczen 
"Wellness" - olejek zapachowy do dyfuzorów, odswiezac

140,99 zł
4250847173825 CF7977 12x Karabinczyk maly z kólkiem na klucze, karabinczyk 

z nierdzewnego aluminium, z kólkiem na klucze na zewn
84,99 zł

4250847173900 CF5142 4x biale swiece LED z prawdziwego wosku, 
bezplomieniowe, na baterie - fajny pomysl na prezent

163,99 zł
4250847173931 CF5145 Lancuch swietlny LED na baterie - Dekoracja swiateczna 

z motywem choinki - ciepla biel
84,99 zł

4250847174389 CF7977 karabinczyk 6x z kólkiem na klucze, karabinczyk 
wykonany z nierdzewnego aluminium, karabinczyk z kól

60,99 zł
4250847174532 CF5143 10 wrózkowych lampek dekoracyjnych LED na baterie 

elastyczne lampki choinkowe kolorowe - stwórz atmosfe
84,99 zł

4251805431476 CF5153 30x klipsy do zamykania torebek, klipsy do zamykania 
wielokrotnego uzytku, z naklejkami do etykietowania, kli

70,99 zł
4251285516373 CF5216 2x kubki termiczne z uchwytem ze stali nierdzewnej, 

kubek o podwójnych sciankach, 170 ml
84,99 zł

4250847174693 CF5218 Termos wykonany ze stali nierdzewnej, dwuscienny 
termos, obslugiwany jedna reka, 0,5 L

84,99 zł
4250847174709 CF5219 3-czesciowy zestaw do pielegnacji wlosów premium, 

szczotka wioslowa i dwa grzebienie do stylizacji z drewn
257,99 zł

4250847174747 CF5223 6x sitko do odplywu, sitko do zlewu XXL Ø 7 cm, biale 60,99 zł
4250847174815 CF5099 zestaw turniejowy do tenisa stolowego - 4x rakiety, 4x 

pilki, 2x pokrowce transportowe (mix niebieski / czerwo
163,99 zł

4250847174853 CF5184 Kompres 10x zimny i cieply 28 x 11,5 cm - odpowiedni 
do mikrofalówek

163,99 zł
4251285543096 CF5235 4x dwustronny pilnik do rogówki XL - tarnik do 

pielegnacji stóp - pilnik do stóp do usuwania rogówki
70,99 zł

4251285543096 CF5235 4x dwustronny pilnik do rogówki XL - tarnik do 
pielegnacji stóp - pilnik do stóp do usuwania rogówki

70,99 zł
4250847174853 CF5184 Kompres 10x zimny i cieply 28 x 11,5 cm - odpowiedni 

do mikrofalówek
163,99 zł

4250847175164 CF5256 face mask skull - pólmaska czaszka na karnawal, 
karnawal, Halloween - w kolorze srebrnym

46,99 zł
4250847175218 CF9494 6x kompresy w 3 róznych rozmiarach - zelowe 

kompresy do stosowania na zimno i cieplo - wkladki chl
140,99 zł

4250847175232 CF5124 12x mini portfel, portfel w 6 kolorach, 6,5 x 6,5 cm 84,99 zł
4250847175249 CF5129 12x mini portfel, portfel w kolorze niebieskim, 

fioletowym, rózowym i srebrnym, 7 x 5,5 cm
84,99 zł
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4250847175355 CF5269 Swiateczna czapka X-Mas Czapka Swietego Mikolaja 
Pluszowa swiateczna czapka Swietego Mikolaja

46,99 zł
4250847176000 CF5333 zestaw 6 samoprzylepnych pieczatek dla nauczyciela z 6 

motywami motywujacymi uczniów i dzieci + 3 dlugopisy
84,99 zł

4250847176024 CF5335 COM-FOUR zestaw 6 drewnianych pieczatek dla 
nauczyciela z 6 motywami motywujacymi uczniów i dzie

140,99 zł
4250847176277 CF5360 2x uchwyt ladowarki do telefonu komórkowego / 

smartfona
46,99 zł

4250847176444 CF5371 zestaw 3 szczoteczek do mycia twarzy "Face" z 
okraglymi plastikowymi glówkami szczoteczek (niebiesk

84,99 zł
4250847176512 CF5378 7-czesciowy zestaw do rzezbienia w dyni dla rodziny - 

narzedzia do rzezbienia na Halloween - pila do ciecia, lo
84,99 zł

4250847176529 CF5378 Zestaw do rzezbienia w dyni na Halloween - narzedzia 
do wycinania dyni - lyzki, noze do pil, pila wzdluzna

140,99 zł
4250847176628 CF5230 3x Popielniczki ze stali nierdzewnej - popielniczka na 

zewnatrz ze zdejmowana pokrywa chroniaca przed wyla
93,99 zł

4250847176628 CF5230 3x Popielniczki ze stali nierdzewnej - popielniczka na 
zewnatrz ze zdejmowana pokrywa chroniaca przed wyla

93,99 zł
4250847176635 CF5091 Wieszaki na reczniki „Cold” & „Hot” z przyssawka 10 x 9 

cm w kolorze srebrnym (4 sztuki)
70,99 zł

4251805403718 CF3053 Chwytak wykonany z aluminium - chwytak, ramie 
chwytaka, szczypce do smieci do codziennego uzytku - 

70,76 zł
4250847176772 CF5398 5x XL worek prezentowy na Boze Narodzenie, Swietego 

Mikolaja i Adwent - worek prezentowy z motywem swiat
93,99 zł

4250847176970 CF5418 5 torebek na prezenty i bezplatne prezenty - woreczki z 
róznymi wzorami - woreczki na prezenty dla dzieci

93,99 zł
4250847177052 CF5425 zestaw sniadaniowy, 2 sztuki: deska sniadaniowa i 

kubek do kawy „maly ptaszek” niebieski
84,99 zł

4250847177069 CF5426 zestaw sniadaniowy 2 sztuki: deska sniadaniowa i kubek 
do kawy „maly ptaszek” rózowy

84,99 zł
4250847177076 CF5427 2x melaminowa deska sniadaniowa "ptaszek" niebiesko-

rózowa
84,99 zł

4250847177090 CF5429 kubek do kawy "Magic" 350ml - kubek wrazliwy na 
cieplo i zmieniajacy kolor - zimny = ciemny / goracy = j

93,99 zł
4250847177106 CF5430 zestaw do pisania i notatek: 900 karteczek 

samoprzylepnych w róznych neonowych kolorach i rozm
60,99 zł

4250847177120 CF5098 40x przyssawka z otworem na kabel do lampek i 
dekoracji okien - mocne galki okienne do mocowania oki

84,99 zł
4250847177137 CF5098 100x przyssawka z otworem na kabel do lampek i 

dekoracji okien - mocne galki okienne do mocowania oki
163,99 zł

4250847177137 CF5098 100x przyssawka z otworem na kabel do lampek i 
dekoracji okien - mocne galki okienne do mocowania oki

163,99 zł
4250847177144 CF5103 20x uniwersalny uchwyt na przyssawke z metalowymi 

haczykami - przyssawki do wieszania lampek choinkowy
84,99 zł

4250847177205 CF5436 Oslona obiektywu 52 mm COM-FOUR do aparatu Canon 
EOS M - Nikon D40 | D60 | D3000 | D3200 | D3300 | D

46,99 zł
4250847177397 CF1239 6x nozyczki do rekodziela, nozyce kubelkowe ze 

swietnym wzorem - kolorowe nozyczki dzieciece do krea
70,99 zł

4250847177403 CF5423 6x TP4056 1A modul do ladowania baterii litowo-lipo 
board ze zlaczem mini USB (06 sztuk)

84,99 zł
4251285524248 CF5422 24x podstawki korkowe do napojów - okragle i 

kwadratowe podstawki pod napoje - szklane podstawki 
84,99 zł

4251805445183 CF5449 Kabel przejsciówka Mini HDMI katowy - wtyk Mini HDMI 
na standardowe gniazdo HDMI - kabel polaczeniowy HD

60,99 zł
4250847176000 CF5333 zestaw 6 samoprzylepnych pieczatek dla nauczyciela z 6 

motywami motywujacymi uczniów i dzieci + 3 dlugopisy
84,99 zł

4250847177557 CF5269 5x Swiateczna czapka X-Mas Czapka Swietego Mikolaja 
Pluszowa swiateczna czapka Swietego Mikolaja

84,99 zł
4250847178080 CF5485 Kabel polaczeniowy / adapter, 1 zlacze, Zestaw 

zasilajacy AR Drone Light, LED
60,99 zł

4250847178202 CF5497 Diamond Art Set - Malowanie mozaiki wedlug numerów 
- Haft krzyzykowy z kolorowymi kamieniami - Malowanie

84,99 zł
4251285560222 CF3771 2x obcinacz do ananasów - obieraczka do ananasów 

wykonana ze stali nierdzewnej, mozna myc w zmywarce
140,99 zł

4251285560222 CF3771 2x obcinacz do ananasów - obieraczka do ananasów 
wykonana ze stali nierdzewnej, mozna myc w zmywarce

140,99 zł
4250847178929 CF5552 1000 ml plynu do baniek mydlanych do napelniania 

pistoletów babelkowych
93,99 zł

4250847178950 CF1048 10x dlugopis ze strzykawka do krwi - dlugopis w 
ksztalcie strzykawki - idealny do kostiumów pielegniarki 

84,99 zł
4250847178998 CF5558 10x grzebien o róznej mocy grzebienia, grzebien 

kieszonkowy w kolorze czarnym
70,99 zł
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4250847178998 CF5558 10x grzebien o róznej mocy grzebienia, grzebien 
kieszonkowy w kolorze czarnym

70,99 zł
4250847179032 CF7260 4x wymienna nakladka na wycieraczki do podlóg - 

nakladka na wycieraczke wykonana z szenilowej mikrofi
93,99 zł

4250847179056 CF3432 2-czesciowy zestaw - 1x wtyczka + 1x zlacze - wysokiej 
jakosci zlacze wtykowe anteny telewizyjnej w kolorze bi

46,99 zł
4250847179063 CF3432 10-czesciowy zestaw - 5x wtyczek + 5x zlaczki - 

Wysokiej jakosci zlacze wtykowe anteny telewizyjnej w 
70,99 zł

4250847179070 CF5561 8-czesciowy zestaw forma deserowa do serwowania 
potraw, wykonany ze stali nierdzewnej, 8 x 4 x 4 cm

84,99 zł
4250847179094 CF5563 48-elementowy zestaw dekoracji na prezenty 

swiateczne - naklejki na prezenty i klipsy do dekoracji, 
93,99 zł

4251285590694 CF5564 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 
ogrzewacz do rak w ksztalcie telefonu komórkowego - o

84,99 zł
4250847179124 CF5029 8x patelnia do omletów, serduszka i koniczyna, do jajek 

sadzonych i nalesników, stal nierdzewna z raczka termo
70,99 zł

4250847179179 CF5570 3x lampa zapachowa Classic XL, niebieska, biala, 
czerwona

84,99 zł
4250847179254 CF5578 4x Drut do kwiatów po 45 metrów - drut rzemieslniczy 

w jaskrawych kolorach - drut do kompozycji kwiatowych
70,99 zł

4250847179605 CF5599 10x olejki zapachowe - zapach do pokoju "Boze 
Narodzenie" - olejek zapachowy do dyfuzorów, odswiez

140,99 zł
4250847179605 CF5599 10x olejki zapachowe - zapach do pokoju "Boze 

Narodzenie" - olejek zapachowy do dyfuzorów, odswiez
140,99 zł

4250847179612 CF5600 10x Rózne zapachowe olejki - Zapach do pokoju "Winter 
Mood" - Olejek zapachowy do dyfuzorów, odswiezaczy, 

140,99 zł
4250847179612 CF5600 10x Rózne zapachowe olejki - Zapach do pokoju "Winter 

Mood" - Olejek zapachowy do dyfuzorów, odswiezaczy, 
140,99 zł

4250847179629 CF5601 10x olejki zapachowe w zestawie - zapach pokoju 
zimowe owoce - olejek zapachowy do dyfuzorów zapach

140,99 zł
4250847179513 CF5603 11-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów 

pirackich — akcesoria pirackie na karnawal, imprezy te
140,99 zł

4250847179520 CF5604 Zestaw akcesoriów I. do kostiumów piratów - idealny na 
karnawal, imprezy tematyczne i imprezy kostiumowe (1

140,99 zł
4251285515970 CF5605 15-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów piratów 

- idealny na karnawal, imprezy tematyczne i imprezy ko
140,99 zł

4251285552241 CF5606 zestaw akcesoriów II. do kostiumów piratów - idealny 
na karnawal, imprezy motto i imprezy kostiumowe (15 s

93,99 zł
4251285530188 CF5607 10-czesciowy zestaw akcesoriów pirackich dla dzieci z 

szabla, pistoletem, opaska na oko, kolczykiem i wisiorki
61,32 zł

4250847179582 CF5566 Pulapka na mole 70,99 zł
4250847179605 CF5599 10x olejki zapachowe - zapach do pokoju "Boze 

Narodzenie" - olejek zapachowy do dyfuzorów, odswiez
140,99 zł

4250847179605 CF5599 10x olejki zapachowe - zapach do pokoju "Boze 
Narodzenie" - olejek zapachowy do dyfuzorów, odswiez

140,99 zł
4250847179612 CF5600 10x Rózne zapachowe olejki - Zapach do pokoju "Winter 

Mood" - Olejek zapachowy do dyfuzorów, odswiezaczy, 
140,99 zł

4250847179612 CF5600 10x Rózne zapachowe olejki - Zapach do pokoju "Winter 
Mood" - Olejek zapachowy do dyfuzorów, odswiezaczy, 

140,99 zł
4250847179629 CF5601 10x olejki zapachowe w zestawie - zapach pokoju 

zimowe owoce - olejek zapachowy do dyfuzorów zapach
140,99 zł

4250847179681 CF5449 2x Kabel przejsciówka Mini HDMI katowy - wtyk Mini 
HDMI na standardowe gniazdo HDMI - kabel polaczenio

84,99 zł
4250847179698 CF5619 8-czesciowy zestaw metalowych breloków dla 

zakochanych w róznych wzorach z duzymi breloczkami
60,99 zł

4250847179728 CF5161 150 sztuk samoprzylepnych naklejek swiatecznych 
(gwiazdki w kolorze czerwonym, srebrnym i zlotym)

70,99 zł
4250847179742 CF5623 worek prezentowy z motywem Swietego Mikolaja na 

Boze Narodzenie i Swietego Mikolaja - Worek Swietego 
84,99 zł

4251285548640 CF5630 Gwiazda LED z efektem 3D dzieki folii z efektami i 
zintegrowanym lancuchem swietlnym, efekt holograficzn

140,99 zł
4251805461664 CF5631 Oswietlenie swiateczne z czasomierzem jako lampki 

swiateczne - Swieca z 21 diodami LED - Luk swietlny - S
163,99 zł

4251285588714 CF5632 Lampa wiszaca LED na Halloween z 64 zarówkami - 
lampa wiszaca - nastrojowe swiatlo w cieplej bieli - bajk

140,99 zł
4250847179858 CF5634 Figurka balwana rozmiar XL, zimowa figura dekoracyjna 

z korpusem w ksztalcie szyszki, kochajace swiateczne d
140,99 zł

4250847179865 CF5635 48-czesciowy zestaw drewnianych zawieszek do 
dekoracji choinki - Ozdoby do dekoracji choinki - Ozdob

84,99 zł
4251805406139 CF3615 3x LED grave light - swieca LED "Eternal light" - 

czerwona znicza z efektem migotania
93,99 zł
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4251805406146 CF3615 6x LED grave light - swieca LED „Eternal light” - 
czerwona znicza z efektem migotania

163,99 zł
4250847179957 CF5641 Karta mikroplytka Pro kompatybilna z ATmega32U4 

Arduino Leonardo ze zlaczami pinowymi
93,99 zł

4250847179964 CF5642 foremki do ciastek 6x ze stali nierdzewnej - foremki do 
ciastek z 2 motywami w 3 róznych rozmiarach - jodla i a

70,99 zł
4250847179971 CF5643 6 szt. Zestaw foremek do ciastek wykonany ze stali 

nierdzewnej w 3 róznych rozmiarach
70,99 zł

4250847180007 CF5645 10-czesciowy zestaw otwieracza do wina w drewnianej 
skrzynce ze skrzydelkowanym korkociagiem i korkiem, t

187,99 zł
4250847180038 CF5648 Elektryczny mlynek do soli i pieprzu z czujnikiem 

pochylenia
84,99 zł

4250847180120 CF5655 COM-FOUR 4-czesciowy zestaw do pielegnacji paznokci, 
manicure, pedicure ze stali nierdzewnej - nozyczki do pa

70,99 zł
4250847180168 CF5658 African Butterfly - Afrykanski grzebien do wlosów typu 

bobby pin (zestaw 3 sztuk - czarny)
140,99 zł

4250847180229 CF5663 5x Przedluzenie biustonosza 3 rzedy z 3 haczykami w 
kazdym

46,99 zł
4250847180298 CF5670 Zestaw adapterów lotniczych II. - 6 sztuk, w tym 5x 

adapter audio i 1x przedluzany kabel 80 cm do lotu
84,99 zł

4250847180311 CF5672 4x stozkowe swiece i 2x swiece pienkowe wykonane z 
czystej parafiny w kolorze bordowym

70,99 zł
4250847137926 CF2293 7-czesciowy zestaw pedzelków do paznokci + 5-

czesciowy zestaw do nakladania zelu UV do najpiekniejs
70,99 zł

4250847180489 CF1862 14-czesciowy zestaw pedzelków zelowych akrylowych 
do paznokci, zestaw pedzelków w kolorze fioletowym

84,99 zł
4250847180526 CF5688 10-czesciowy zestaw do pieczenia ze skrobakiem do 

ciasta, szczotka do pieczenia, trzepaczka, szczypcami i p
140,99 zł

4250847180540 CF4358 4x Solidny karabinek wykonany z aluminium w ksztalcie 
8 z podwójnym zamkiem - kólkiem na klucze

70,99 zł
4250847180571 CF5341 Kostka COM-FOUR 16mm wykonana z tworzywa 

sztucznego w kolorze kosci sloniowej (2x zestaw 6 szt.)
60,99 zł

4250847180618 CF5578 3x drut do kwiatów - drut rzemieslniczy w jasnych 
kolorach - drut do tworzenia kompozycji kwiatowych - d

93,99 zł
4250847180663 CF5697 Pasek na ramie do zdalnego sterowania dronami, 

np.DJI Phantom 2, 3, 4, Inspire 1, Inspire 2 lub Spark
70,99 zł

4250847180717 CF5701 Oslona okularu do lustrzanki cyfrowej Nikon (5 sztuk) 84,99 zł
4251285560826 CF5706 Szuflada teleskopowa do szafki kuchennej 60 cm - 

Szuflady retro - Szuflada wysuwana do kuchni - Polka w
257,99 zł

4250847180847 CF5712 Przecinarki linowe 2 ze stali nierdzewnej do drewna i 
tworzyw sztucznych, idealne na zewnatrz, na kemping it

70,99 zł
4251285534001 CF5732 Obieraczka do owoców i warzyw w kolorze zielonym, 

solidna, funkcjonalna obieraczka z praktyczna nasadka d
46,99 zł

4250847181127 CF5733 Obieraczka do owoców i warzyw w kolorze 
pomaranczowym, solidna, funkcjonalna obieraczka z pra

60,99 zł
4251285528819 CF5721 4x karabinczyki wykonane z aluminium z dlugopisem z 

piankowym uchwytem, w jasnych kolorach
70,99 zł

4250847181301 CF5714 200x naklejki prezentowe na Boze Narodzenie - etykiety 
samoprzylepne z motywami swiatecznymi - naklejki imie

93,99 zł
4250847181325 CF5751 adapter Wtyczka USB 3.0 do gniazda, lewy kat 270 ° w 

poziomie (1 sztuka - lewy katowy)
60,99 zł

4250847181332 CF5752 adapter Wtyczka USB 3.0 do gniazda katowa 270 ° 
pozioma (1 sztuka - katowa prostopadla)

46,99 zł
4250847181349 CF5753 zestaw 2 adapterów wtyk USB 3.0 do gniazda lewy i 

prawy katowy 270 ° poziomy (1 sztuka - prawy / lewy k
70,99 zł

4250847181356 CF5754 Mini wtyk HDMI lewy katowy do wtyku HDMI prosty 
kabel spiralny pozlacany czarny

70,99 zł
4250847181530 CF7385 9x Filcowy ochraniacz na patelnie - ochrona na patelnie 

chroniacy przed zarysowaniami - mata ochronna w kratk
84,99 zł

4250847181530 CF7385 9x Filcowy ochraniacz na patelnie - ochrona na patelnie 
chroniacy przed zarysowaniami - mata ochronna w kratk

84,99 zł
4250847181608 CF5774 7x olejków zapachowych w zestawie - sprezyna 

zapachowa do pokoju - do dyfuzorów zapachowych, ods
70,99 zł

4250847181622 CF5764 2x zaparzacz do herbaty ze stali nierdzewnej, sitko do 
herbaty dla milosników herbaty

60,99 zł
4250847181646 CF5656 Frez do wiórów z tworzywa sztucznego, mozna myc w 

zmywarce z 2 wkladkami tnacymi - prasa do wiórów
163,99 zł

4250847181653 CF5775 Wentylator reczny — miniwentylator ze zbiornikiem na 
wode i klipsem mocujacym — wentylator podrózny do u

70,99 zł
4251285577770 CF5776 Lampa solarna na zewnatrz - lampa ogrodowa do 

podloza - oswietlenie sciezki - swiatlo sloneczne - czas p
60,99 zł
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4250847181684 CF5778 Wentylator reczny — miniwentylator ze zbiornikiem na 
wode i klipsem mocujacym — wentylator podrózny do u

70,99 zł
4250847181837 CF5792 tasma kinesiotape, 5cm x 5m, przyjazna dla skóry, 

elastyczna, oddychajaca, wodoodporna, turkusowa / nie
60,99 zł

4250847181974 CF5805 2x wielofunkcyjny gwizdek oliwkowy, gwizdek, kompas, 
termometr, lampa, lupa i lusterko w jednym, z kapsula

84,99 zł
4250847182315 CF5838 Podkladka COM-FOUR 44x28 cm czarno / biala 

przezroczysta
84,99 zł

4250847182353 CF5789 Swiecznik do swiec stozkowych - swiecznik wykonany z 
metalu

70,99 zł
4250847182506 CF0918 2x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - zaparzacz do 

herbaty sypanej i przypraw - filtr do herbaty o drobnych
84,99 zł

4250847182513 CF5849 10x akcesoria do paznokci stylizacja paznokci 
modelowanie pedicure manicure paski ozdobne Opakow

60,99 zł
4251285542532 CF5850 Skrzydla motyla, rózowe i fioletowe, kazde z opaska i 

rózdzka, zestaw kostiumów, kostium dzieciecy
84,99 zł

4251285575899 CF5836 Tester pradu i napiecia 3, multitool ze srubokretem i 
testerem faz, akcesoria elektryczne

70,99 zł
4251285575899 CF5836 Tester pradu i napiecia 3, multitool ze srubokretem i 

testerem faz, akcesoria elektryczne
70,99 zł

4250847182544 CF5851 Tester napiecia 2, tester pradu, srubokret, tester fazy / 
akcesoria elektryczne oraz tasma izolacyjna

70,99 zł
4250847182728 CF5867 18x mini bezpieczniki samochodowe, zestaw 

bezpieczników plaskich do samochodu, standardowy be
46,99 zł

4250847182735 CF5867 30x mini bezpieczniki samochodowe, zestaw 
bezpieczników plaskich do samochodu, standardowy be

70,99 zł
4250847182827 CF5877 3x LED grave light - swieca LED "Eternal light" w 

kolorze czerwonym - swieca nagrobkowa na baterie z ef
93,99 zł

4250847183015 CF5895 5-czesciowy zestaw do makijazu dla dzieci, zestaw do 
makijazu dla ksiezniczki z farbami i pedzlami, srebrny, z

70,99 zł
4250847183084 CF5717 Zestaw pieczatek dzieciecych COM-FOUR 2 x 8 sztuk, 6 

róznych motywów
70,99 zł

4250847183091 CF5902 deco skull with brokat - dekoracja czaszki dla Día de los 
Muertos - kolorowa czaszka na dzien zmarlych

70,99 zł
4250847183169 CF5908 Maska na twarz „Dia de los Muertos” na zabawe 

karnawalowa lub Halloween - kolor: bialy / kolorowy
60,99 zł

4250847183220 CF5914 pilka antystresowa - zabawka do wyciskania - 
wyciskanie figurki dla dzieci i doroslych - antystresowy k

70,99 zł
4250847183237 CF5915 Narzedzie wielofunkcyjne z karabinczykiem - narzedzie 

do kluczy - brelok z 8 funkcjami - otwieracz do butelek -
46,99 zł

4250847183244 CF5916 statyw z uchwytem na aparat do roweru i kierownicy 
Montorrad w kolorze czarnym np. odpowiedni do Nikon,

84,99 zł
4251285540637 CF5917 Uchwyt kamery z zaciskiem, glowica statywu z glowica 

kulowa jako mocowanie
84,99 zł

4250847183329 CF5923 4x haczyki scienne z przyssawkami gecko - male ok. 7 x 
5,5 cm - uchwyt na recznik jaszczurka - wieszak jaszczu

70,99 zł
4250847183503 CF5941 2 duze plywajace swiece, trójknotowa swieca na 

zewnatrz i do wewnatrz, Ø 16 cm
84,99 zł

4251285539228 CF4358 2x Solidny karabinek wykonany z aluminium w ksztalcie 
8 z podwójnym zamkiem - kólkiem na klucze

60,99 zł
4251285516380 CF5914 2x Stojak do dekoracji owiec na Wielkanoc - Owca z 

futrem - Figurki do dekoracji wielkanocnych - Owca wiel
84,99 zł

4250847183558 CF5915 Wielofunkcyjny klucz wielofunkcyjny COM-FOUR z 8 
funkcjami (2 sztuki)

84,99 zł
4251285595750 CF5948 Tarka do warzyw i surowej zywnosci ze stali 

nierdzewnej, uniwersalna tarka o róznych powierzchniac
60,99 zł

4250847183633 CF5951 Pierscien relaksacyjny do masazu palcami, pierscien do 
akupresury do zastosowan zdrowotnych i radzenia sobie

70,99 zł
4251805403381 CF5956 Prasa do czosnku w zestawie z silikonowa obieraczka i 

szczoteczka do czyszczenia - bujak do czosnku z otwiera
93,99 zł

4251285589629 CF5957 Przegroda do jablek wykonana ze stali nierdzewnej 70,99 zł
4250847183800 CF4381 2x zestaw worków prózniowych duzy 80 x 100 cm, 

torba do przechowywania, oszczednosc miejsca do 75%
70,99 zł

4250847183824 CF5771 9x filcowe ochraniacze na patelnie - ochraniacze na 
patelnie chroniace przed zarysowaniami - mata ochronn

84,99 zł
4250847183824 CF5771 9x filcowe ochraniacze na patelnie - ochraniacze na 

patelnie chroniace przed zarysowaniami - mata ochronn
84,99 zł

4250847183831 CF7455 2x Cheerleader PomPom w kolorze rózowym 93,99 zł
4250847183978 CF5879 3x wenecka maska na oczy w kolorze czerwonym 

blyszczacym metalicznym w zestawie
70,99 zł
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4250847184012 CF5891 2 obroze z duzymi krzyzami kaplanskimi do przebrania 
sie na Mardi Gras lub Halloween

84,92 zł
4250847184012 CF5891 2 obroze z duzymi krzyzami kaplanskimi do przebrania 

sie na Mardi Gras lub Halloween
60,99 zł

4250847184135 CF5995 Drewniane zawieszki na choinke - Drewniane ozdoby 
choinkowe - Drewniane ozdoby Swiateczne ozdoby z róz

70,99 zł
4250847184302 CF6011 05-czesciowy zestaw do kapieli w pianie z pianki do 

kapieli i pilki do kapieli o róznych zapachach dla dzieci [
61,32 zł

4251805432930 CF5948 2x Tarka do warzyw - krajalnica do warzyw ze stali 
nierdzewnej - uniwersalna tarka z róznymi powierzchnia

70,99 zł
4250847184357 CF6014 2x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
93,99 zł

4250847184364 CF6015 2x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

93,99 zł
4250847184371 CF6016 2x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
93,99 zł

4250847184388 CF1704 2x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

93,99 zł
4250847184395 CF6018 2x USB typ B 5-pinowa wtyczka mini do gniazda mini 

pod katem 90 ° w lewo iw prawo
60,99 zł

4250847184432 CF6022 5 par wysokiej jakosci kapci goscinnych w zestawie - 
kapcie dla gosci w ozdobnym pojemniku - cieple filcowe

140,99 zł
4250847184470 CF5226 2x szczypce do grilla ze stali nierdzewnej, 

wielofunkcyjne szczypce kuchenne ze stali nierdzewnej i
84,99 zł

4250847184500 CF6028 adapter koncentryczny, gniazdo koncentryczne na wtyk 
MCX, dlugosc calkowita 13 cm, uniwersalne zlacze konc

46,99 zł
4250847184555 CF6033 2x kabel SAT plaski, elastyczny przepust okienny ze 

standardowa wtyczka i gniazdem koncentrycznym - ada
84,99 zł

4250847184579 CF6035 3x coffee paddies - puszki do kawy w saszetkach - 
pojemniki do przechowywania w saszetkach z kawa - oz

140,99 zł
4250847184586 CF6036 3x coffee paddies - puszki do kawy w saszetkach - 

pojemniki do przechowywania w saszetkach z kawa - oz
140,99 zł

4251285550513 CF5793 20x paski nosowe dla lepszego oddychania, paski 
nosowe zmniejszajace chrapanie

70,99 zł
4250847184661 CF0770 5x pamiec USB mini adapter czytnik kart microSD TF 

czytnik kart czytnik kart (czarny / czerwony)
84,99 zł

4250847184692 CF6041 COM-FOUR 3-czesciowy zestaw do pielegnacji paznokci, 
manicure, pedicure wykonany z wysokiej jakosci stali ni

70,99 zł
4250847184708 CF5651 3x pokrywa kuchenki mikrofalowej z tworzywa 

sztucznego, 26,5 cm Ø, przezroczysta
84,99 zł

4250847184715 CF5913 3x uniwersalny adapter goracej stopki, aluminiowy 
adapter srubowy 1/4 ”, uchwyt do goracej stopki, uchw

70,99 zł
4251285552265 CF5911 Adapter do goracej stopki 3x z gwintem 1/4 "cala 46,99 zł
4250847184739 CF5912 Adapter goracej stopki 3x z gwintem 3/8 "cala 84,99 zł
4250847184746 CF3899 8x plastikowe deski sniadaniowe w jaskrawych kolorach 140,99 zł
4250847184753 CF3899 4x plastikowe deski sniadaniowe w jaskrawych kolorach 84,99 zł
4250847184760 CF5659 12x haczyki samoprzylepne do karniszy, drazków - 

haczyki samoprzylepne do okien i nie tylko - biale
70,99 zł

4250847184760 CF5659 12x haczyki samoprzylepne do karniszy, drazków - 
haczyki samoprzylepne do okien i nie tylko - biale

70,99 zł
4250847184784 CF5659 24x haczyki samoprzylepne do karniszy, drazków - 

haczyki samoprzylepne do okien - w kolorze bialym
70,99 zł

4250847184784 CF5659 24x haczyki samoprzylepne do karniszy, drazków - 
haczyki samoprzylepne do okien - w kolorze bialym

70,99 zł
4250847184791 CF5865 30x woreczki na kostki lodu do 720 kostek lodu - 

woreczki na kostki lodu, folia na kostki lodu - kostki lodu
70,99 zł

4251285536029 CF5865 50X woreczki na kostki lodu do 1200 kostek lodu - 
woreczki na kostki lodu, folia na kostki lodu, woreczki n

84,99 zł
4250847184814 CF5951 2x pierscien relaksacyjny do masazu palcami, pierscien 

do akupresury do zastosowan wellness i radzenia sobie 
46,99 zł

4250847184821 CF6045 prasa do burgerów, zestaw pras do hamburgerów z 
odlewanego aluminium na pyszne hamburgery, paszteci

70,99 zł
4250847184920 CF5935 1 para rekawic wellness, dwustronne rekawiczki do 

masazu
70,99 zł

4250847185002 CF6065 mini karabinek w zestawie 2 sztuki, w kolorze czarnym i 
srebrnym

46,99 zł
4251285546424 CF6065 mini karabinek w zestawie 4, 2 x czarny i 2 x srebrny 70,99 zł
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4250847185064 CF5991 2x ozdobny kon reniferowy na Boze Narodzenie - renifer 
wykonany z drewna dzwoneczkami - figurka renifera jak

93,99 zł
4250847185071 CF5992 24 x pierscienie zaslony prysznicowej przezroczyste - do 

drazków prysznicowych wykonanych z polietylenu w ksz
70,99 zł

4250847185095 CF6067 3-czesciowy zestaw swiec zapachowych do relaksu i 
dobrego samopoczucia (esencja jasminowa, chwile lawe

84,99 zł
4250847185132 CF3141 14-czesciowy zestaw plastikowych desek do krojenia - 

deski sniadaniowe z uchwytem na deske - male trwale p
187,99 zł

4250847185187 CF6073 Pudelko transportowe dla psa z zabawkowym psem, 
zabawki edukacyjne takze do innych przytulanek, takich

84,92 zł
4250847185514 CF6106 06-czesciowy zestaw radiowozów z róznymi pojazdami, 

helikopterami i motocyklami - zabawkami samochodowy
70,99 zł

4250847185538 CF6394 Zestaw adapterów COM-FOUR Toslink, gniazdo / 
gniazdo i gniazdo / jack 3,5 mm

70,99 zł
4250847185545 CF6108 15-czesciowy zestaw radiowozów z helikopterem, 

motocyklem i znakami drogowymi dla dzieci do zabawy i
60,99 zł

4251285550520 CF6109 15-czesciowy zestaw samochodzików - mini pojazdy 
strazackie do zabawy i zbierania - samochodziki i motoc

70,99 zł
4250847185569 CF6110 Ciagnik COM-FOUR czerwony z róznymi przyczepami 60,99 zł
4250847185576 CF6111 zielony ciagnik z przyczepa (zielona przyczepa) 84,99 zł
4250847185620 CF6116 Smieciarka COM-FOUR w kolorze zielonym wykonana z 

metalu
93,99 zł

4250847185699 CF6123 UV i filtr ochronny, 52 mm, cyfrowy, do róznych kamer 46,99 zł
4250847185705 CF6124 6-czesciowy zestaw masek zwierzecych, lew, tygrys, 

zyrafa, zebra, malpa i niedzwiedz
70,99 zł

4250847185729 CF6126 Bambusowy stojak na buty z 2 poziomami, ok. 75 x 33 
x 33 cm

187,99 zł
4250847155845 CF6129 Popielniczka burzowa wykonana ze stali nierdzewnej - 

zdejmowana pokrywa - chroni przed popiolem lotnym - 
61,32 zł

4251285541009 CF6134 nierdzewny ogranicznik do drzwi - uchwyt do drzwi w 
kolorze chromu - oslona drzwi Ø 10 cm - ogranicznik do

84,99 zł
4250847185828 CF6136 Ekspres do espresso na maksymalnie 6 filizanek, 

aluminium
140,99 zł

4250847185842 CF6138 Pudelko na chusteczki kosmetyczne wykonane ze stali 
nierdzewnej - pudelko na chusteczki przystosowane do 

93,99 zł
4250847185859 CF6139 Pólka wannowa wykonana z bambusa - praktyczna 

podstawka do wanny - pojemnik na wanne wykonany z 
70,99 zł

4251285539976 CF6140 Pojemniki na jajka 4x wykonane ze stali nierdzewnej, 
matowe

84,99 zł
4251285531420 CF6141 Uchwyt na suszarke do wlosów, uchwyt na suszarke do 

wlosów, chromowany, z przyssawkami (nosnosc 2 kg)
84,99 zł

4251285528697 CF6144 1x kamien na klucze „little rock” - kamien z tajna 
przegródka - schowek na klucze o wygladzie kamienia - 

70,99 zł
4250847186115 CF6165 8-czesciowy zestaw kluczy plaskich / oczkowych ze stali 

w praktycznym uchwycie
84,99 zł

4250847186122 CF6166 COM-FOUR 6-czesciowy zestaw lazienkowy w kolorze 
bialym, pojemnik na kosmetyki (5 l), szczoteczka do toal

163,99 zł
4250847186207 CF6174 Prasa do ziemniaków wykonana ze stali nierdzewnej, 

mozna myc w zmywarce - prasa do lopatek - prasa do l
163,99 zł

4250847186733 CF6227 odbojnik z uchwytem - chromowany uchwyt drzwi - 
odbojnik w nowoczesnym designie

84,99 zł
4250847186788 CF6232 Stojak na worki na smieci z pokrywa, mozna ustawic na 

3 mozliwych wysokosciach, idealny do domu, ogrodu, w
93,99 zł

4251285547223 CF6233 Regulowana blacha do pieczenia, nieprzywierajaca 
powloka, 33 - 52 cm

140,99 zł
4250847186955 CF6249 miotla pokojowa bez trzonka z gwintem - miotla 

domowa z mieszanka konskiego wlosia - miotla z wlosia 
70,99 zł

4250847187341 CF6748 3 foremki do kostek lodu w trzech jaskrawych kolorach 
(3 zielone/pomaranczowe/niebieskie)

46,99 zł
4250847187365 CF6124 12-czesciowy zestaw masek zwierzecych, lew, tygrys, 

zyrafa, zebra, malpa i niedzwiedz
93,99 zł

4250847187471 CF6300 tasma i klej do termicznej tkaniny szklanej - sznur 
uszczelniajacy do pieca i kominka - tasma uszczelniajac

84,99 zł
4250847187556 CF6123 2x UV i filtry ochronne, 52 mm, cyfrowe, do róznych 

kamer
60,99 zł

4250847187914 CF6343 Siatka na oczko wodne, 2 x 3 metry, z 6 kotwami 60,99 zł
4250847187921 CF6344 Siatka na oczko wodne, 6 x 3 metry, z 10 kotwami 140,99 zł
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4250847187938 CF6345 Siatka na oczko wodne, 6 x 5 m, z 10 kotwami 140,99 zł
4250847187945 CF6346 Siatka na oczko wodne, 6 x 10 m, z 20 kotwami 187,99 zł
4251285570399 CF6355 koszowa pulapka na myszy, pulapka na myszy, okragla, 

z 2 wejsciami
84,99 zł

4250847189109 CF6385 COM-FOUR 3x brokat do wlosów, kazdy 125ml (375 
ml), w kolorze srebrnym, zlotym i kolorowym

84,99 zł
4250847188386 CF6390 4x gabka pod prysznic XL - gabka do kapieli w 

swietnych kolorach - gabka do mycia pod prysznic - gab
140,99 zł

4250847188423 CF6122 COM-FOUR 2x gumowa oslona przeciwsloneczna, oslona 
przeciwsloneczna, oslona przeciwsloneczna, 58 mm

84,99 zł
4250847188430 CF6121 COM-FOUR 2x gumowa oslona przeciwsloneczna, oslona 

przeciwsloneczna, oslona przeciwsloneczna, 52 mm
84,99 zł

4250847188447 CF6395 3-czesciowy zestaw - rosnacy dinozaur w jajku - 12 
naklejek 3D dino z wylupiastymi oczami - zestaw dino ja

60,99 zł
4251285528147 CF6396 3x szczenieta szlam w beczce w jasnych kolorach - 

prezent na przyjecie urodzinowe dla dzieci - szlam antys
84,99 zł

4251285528154 CF6397 3x szczenieta szlam w beczce w jasnych kolorach - 
prezent na przyjecie urodzinowe dla dzieci - szlam antys

84,99 zł
4250847188478 CF6398 4-czesciowy zestaw gumek do skakania w róznych 

kolorach, 3 metry (na opaske) gumki dla dzieci
84,99 zł

4251285505919 CF13377 2x Hula-Hoop do laczenia razem - podzielne opony 
Hullahub - opony fitness - HoolaHoop dla dzieci i dorosl

84,99 zł
4250847188690 CF6232 Stojak na worki na odpady z pokrywa, mozna ustawic 

na 3 mozliwych wysokosciach, idealny do domu, ogrodu
93,99 zł

4250847189017 CF3663 4x haczyki na drzwi wykonane ze stali nierdzewnej - 
wielofunkcyjne haczyki po wewnetrznej stronie drzwi na

93,99 zł
4250847189109 CF6385 COM-FOUR 3x brokat do wlosów, kazdy 125ml (375 

ml), w kolorze srebrnym, zlotym i kolorowym
84,99 zł

4250847189109 CF6385 COM-FOUR 3x brokat do wlosów, kazdy 125ml (375 
ml), w kolorze srebrnym, zlotym i kolorowym

84,99 zł
4250847189666 CF6000 COM-FOUR 2x adapter do uchwytu na PDA / PNA / 

telefon komórkowy / smartfon, samoprzylepny Ø 70 m
70,99 zł

4250847189673 CF6512 elastyczne kolory teczy, 4m 60,99 zł
4250847189840 CF10483 9-czesciowy zestaw goracych kamieni, bazaltowe 

kamienie do masazu do terapii cieplem
70,99 zł

4250847189895 CF5999 COM-FOUR 2x adapter do uchwytu PDA / PNA / 
telefonu komórkowego / smartfona, samoprzylepny Ø 7

70,99 zł
4250847189925 CF6531 2x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - zaparzacz do 

herbaty sypanej i przypraw - filtr do herbaty o drobnych
70,99 zł

4250847189949 CF6532 2x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - zaparzacz do 
herbaty sypanej i przypraw - filtr do herbaty o drobnych

70,99 zł
4250847190020 CF6528 com-four 2x urzadzenie do masazu glowy, pajak do 

masazu relaksacyjnego, czolg glowy
70,99 zł

4250847190037 CF6528 Urzadzenie do masazu glowy 4x z 12 palcami 
masujacymi - pajak do masazu relaksacyjnego glowy - p

93,99 zł
4250847190051 CF6536 10x prezentacja lakieru do paznokci, biala, doskonala 

prezentacja do zdobienia paznokci, lakier do paznokci, a
60,99 zł

4250847190068 CF6537 prezentacja lakieru do paznokci 10x, przezroczysta, 
doskonala prezentacja do zdobienia paznokci, lakieru do

60,99 zł
4250847190105 CF5436 COM-FOUR 2x 52mm oslona przeciwsloneczna do 

aparatu Canon EOS M - Nikon D40 | D60 | D3000 | D32
84,99 zł

4250847190129 CF6541 zestaw 2 skakanek dla dzieci Skakanka 2,00 m, kaczka i 
biedronka

93,99 zł
4250847190235 CF6549 Zestaw akcesoriów COM-FOUR / zestaw montazowy 

odpowiedni do kamery Go Pro HERO 1 2 3 3+ 4 Session
70,99 zł

4250847190266 CF6550 2 skakanki z drewniana raczka w kolorze czerwonym i 
zóltym, 230 cm

84,99 zł
4250847190273 CF6553 Blystka do salatek COM-FOUR z korba i praktycznym 

wylewem, przezroczysta, zielona
84,99 zł

4250847190341 CF6560 30x klamerki w praktycznym koszyku z raczka - kosz z 
raczka do wieszania i klipsami w modnych kolorach

84,99 zł
4250847190365 CF6562 4x zaparzacz do herbaty ze stali nierdzewnej i silikonu, 

sitko do herbaty z pokrywka i spodkiem, filtr do herbaty 
84,99 zł

4250847190372 CF6563 2x zaparzacz do herbaty zaparzacz do herbaty 
zaparzacz do herbaty dla milosników herbaty - zestaw 2

140,99 zł
4250847190389 CF6564 2x zaparzacz do herbaty zaparzacz do herbaty 

zaparzacz do herbaty dla milosników herbaty - zestaw 2
140,99 zł

4250847190501 CF6576 pólmisek, 25 x 25 cm, pólmisek bufetowy z naturalnego 
lupka, podstawka

93,99 zł
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4250847190525 CF6535 Zestaw 4 przegródek do prezentacji lakieru do paznokci 
COM-FOUR, doskonala prezentacja na zdobienia paznok

46,99 zł
4250847190532 CF6534 Plytki prototypowe 2, plytka stykowa elektroniki z 400 

kontaktami do eksperymentów
46,99 zł

4250847190556 CF6578 samopompujacy materac / karimata 1x, 188x55x3,8cm 187,99 zł
4250847190570 CF6579 Marker tekstylny Marker do prania z okragla koncówka 

(4 sztuki - zólty zielony czerwony niebieski)
46,99 zł

4250847190594 CF6581 3-czesciowy zestaw szczotek do WC w kolorze, 
niebieskim, neonowozielonym, rózowym

84,99 zł
4250847190808 CF6602 pozlacane zakladki, 3 sztuki, malpka, lisc koniczyny, 

pióro
60,99 zł

4250847190891 CF6610 17-czesciowy zestaw kostiumów do zdjec w róznych 
strojach

60,99 zł
4250847190921 CF6565 27-czesciowy zestaw z klamerkami, koszem na klamerki 

i sukienka na klamerki w róznych motywach [wybór zmi
84,99 zł

4251285553576 CF6613 Siec rybacka z muszlami do dekoracji - siatka 
fotograficzna do zawieszenia - dekoracja morska scienn

84,99 zł
4250847191003 CF6618 Zestaw drutu fotograficznego z 12 magnesami, ok. 200 

cm x 1,2 mm, z metalu - Drut fotograficzny z magnesa
60,99 zł

4250847191003 CF6618 Zestaw drutu fotograficznego z 12 magnesami, ok. 200 
cm x 1,2 mm, z metalu - Drut fotograficzny z magnesa

60,99 zł
4250847191010 CF6619 Kubek do kawy z mosieznym uchwytem, czarny 

ceramiczny kubek ze srebrnym uchwytem
84,99 zł

4250847191027 CF6620 dzwonek stolowy, dzwonek stolowy z czystym 
dzwiekiem jako dzwonek do recepcji dla tragarzy, kuchn

60,99 zł
4251285527454 CF6642 mikrofon magic echo, zabawa na kazdym wieczorze 

karaoke, 33cm
46,99 zł

4250847191348 CF6652 21-czesciowy zestaw naklejek sciennych i podlogowych, 
naklejki scienne horror i rozpryski krwi - dekoracja na H

84,99 zł
4250847191355 CF6250 120x drewniane spinacze do bielizny - drewniane 

klamerki z drewna brzozowego - drewniane klamry do b
84,99 zł

4250847191355 CF6250 120x drewniane spinacze do bielizny - drewniane 
klamerki z drewna brzozowego - drewniane klamry do b

84,99 zł
4250847191577 CF6674 Olówek Jumbo XXL z gumka, 40 cm 84,99 zł
4250847191652 CF6682 Deska do krojenia do kuchni 84,99 zł
4250847191751 CF6692 6x Ceramiczna filizanka do espresso - Filizanki do mokki 

z chromowana podstawka - Male filizanki do espresso, 
140,99 zł

4250847191775 CF6694 12-czesciowy zestaw do haftu kostium pirata do zdjec w 
róznych strojach (12 sztuk)

60,99 zł
4251285509696 CF6701 Figurka balwana rozmiar L, slodka dekoracja 

swiateczna, idealna jako dekoracja stolu na Adwent, pie
84,99 zł

4250847191867 CF6703 Przerazajaca popielniczka w ksztalcie czaszki na rózne 
okazje

84,99 zł
4250847191881 CF4477 13-czesciowy zestaw ze spinaczami do bielizny softgrip i 

sukienka z spinaczami do bielizny z róznymi motywami i
61,32 zł

4250847191898 CF6191 24x klamerki do bielizny z miekkim uchwytem, sledzie z 
mocnym uchwytem do wieszania poscieli, klamerki do w

46,99 zł
4250847192161 CF6729 6-czesciowy zestaw pieczatek, drewniane stemple w 

róznych motywach
46,99 zł

4250847192222 CF6735 3 w 1 pokrywa zabezpieczajaca przed przegrzaniem - 
Chroni przed wykipieniem i rozpryskami, funkcja gotowa

84,99 zł
4250847192260 CF6739 2x miotla z piór z teleskopowym uchwytem - wyjatkowo 

dluga i wysuwana wycieraczka - miotly pajeczynowe w j
140,99 zł

4250847192260 CF6739 2x miotla z piór z teleskopowym uchwytem - wyjatkowo 
dluga i wysuwana wycieraczka - miotly pajeczynowe w j

140,99 zł
4250847192291 CF6741 Zestaw sniadaniowy 2 „Papa niezbedny” i „Niezbedna 

mama” (zestaw 1)
70,99 zł

4251285551251 CF6746 Teleskopowy skrobak pleców 2 wykonany ze stali 
nierdzewnej, urzadzenie do masazu pleców i glowy w ko

70,99 zł
4250847192369 CF6748 9 foremek do kostek lodu w trzech jasnych kolorach 

(9er zielony/pomaranczowy/niebieski)
84,99 zł

4250847192611 CF7391 20x zawieszki ozdobne Wielkanocny - zestaw 
dekoracyjny wykonany z drewna z róznymi motywami w

84,99 zł
4250847192628 CF6576 2 talerze lupkowe, 25 x 25 cm, pólmisek bufetowy, 

spodek
140,99 zł

4250847193861 CF6897 dwuczesciowy zestaw z dozownikiem do ciast i 
przekladka do ciast - przystawka do ciasta i dekorator d

70,99 zł
4250847193892 CF6899 5-czesciowy zestaw gumowych wezy, w róznych 

kolorach, 46 cm i 17 cm
70,99 zł
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4250847193915 CF6590 Zestaw gumowych wezy, 2 duze weze w róznych 
kolorach, 46cm

60,99 zł
4250847193939 CF6234 2x premium trwala folia do pieczenia, papier do 

pieczenia wielokrotnego uzytku, zaroodporny, nieprzywi
70,99 zł

4250847193946 CF6223 6x Lyzki barowe ze stali nierdzewnej - Lyzeczki do long 
drinków - Dlugie lyzki do latte macchiato - Lyzeczki do l

70,99 zł
4251285514782 CF6353 Pakiet ekonomiczny 8x pulapka na myszy 60,99 zł
4251285565531 CF6357 3x Pulapka na nornice w ksztalcie bawarskim z 

miedzianego drutu stalowego, ok. 15,5 x 8 x 5,5 cm
84,99 zł

4250847194035 CF6906 3x kubki ze stali nierdzewnej - 350 ml na filizanke - 
termiczne kubki do picia wykonane z wysokiej jakosci st

140,99 zł
4250847194066 CF6909 zestaw 2 miseczek na platki zbozowe i kubka jumbo 

„Faces”, zólto-zielony, kubek XXL z duza miska na platki
93,99 zł

4250847194097 CF6912 zestaw 2 miseczek na platki zbozowe i kubka jumbo 
„Faces”, niebiesko-zólty, kubek XXL z duza miska na pla

93,99 zł
4250847194110 CF6913 3x kolorowe miski na platki, 350ml, porcelana, miska do 

zupy, szara, ciemnozielona, ciemnofioletowa
140,99 zł

4250847194127 CF6915 3 sztuki misek na ragout fin, foremki na ciasto, creme 
brulee, w jasnych kolorach

84,99 zł
4250847194165 CF6918 4x kubek do kawy Black & White, 325 ml, porcelana, 

filizanka, dzbanek do kawy, czarno-bialy, bialo-czarny
140,99 zł

4250847194189 CF6920 ceramiczne kubki na jajka 6x - podstawka do jajek w 
swietnych kolorach - zestaw filizanek dla calej rodziny

93,99 zł
4250847194219 CF6923 rózowa skarbonka - skarbonka z zamkiem - otwierana 

skarbonka - szczesliwa swinka do oszczedzania, na slub
84,99 zł

4251285538955 CF6325 moskitiera 3x z tasma Velcro - moskitiera do okien - 
docinana na wymiar moskitiera - moskitiera - 100 x 130 

70,99 zł
4250847194561 CF6957 pin watch - zegarek pielegniarski z usmiechnieta twarza, 

pulsometrem
60,99 zł

4250847194578 CF6957 - zegarek pielegniarski z usmiechnieta twarza, 
pulsometrem

60,99 zł
4250847194660 CF6325 moskitiera 4x z tasma Velcro - moskitiera do okien - 

docinana na wymiar moskitiera - moskitiera - 100 x 130 
84,92 zł

4250847194677 CF6162 Lupy do czytania 2 z oswietleniem LED, powiekszenie 5x 84,99 zł
4250847194707 CF6904 skrobak 2 z teleskopowym drazkiem i antyposlizgowa 

raczka w róznych kolorach [wybór zmienia sie]
70,99 zł

4250847194721 CF6168 COM-FOUR 12x haczyki samoprzylepne ze stali 
nierdzewnej, szczotkowane, okragle, 6 x 2 sztuki

70,99 zł
4250847194738 CF6169 COM-FOUR 12x haczyki samoprzylepne ze stali 

nierdzewnej, szczotkowane, kwadratowe, 6 x 2 sztuki
84,99 zł

4250847194752 CF6974 COM-FOUR 6x podstawki pod kubki wykonane z silikonu 
Ø 10 cm w trzech kolorach czerwony, niebieski, pomara

46,99 zł
4250847195056 CF7001 5x oprawka bezpiecznikowa do bezpiecznika szklanego 

5 x 20 mm z zamknietymi koncami, 27 cm (5 sztuk - bia
46,99 zł

4250847195148 CF7008 30x klamerki do bielizny w koszu + 12x klipsy z miekkim 
uchwytem z mocnym uchwytem do wieszania poscieli - 

84,99 zł
4250847195230 CF7001 10x oprawka bezpiecznikowa do bezpiecznika szklanego 

5 x 20 mm z zamknietymi koncami, 27 cm (10 sztuk - bi
46,99 zł

4250847195247 CF7002 10x uchwyt bezpiecznika na szklany bezpiecznik 5 x 20 
mm z zamknietymi koncami, 27 cm (10 sztuk - czarny)

46,99 zł
4250847195254 CF6225 3 pary uchwytów termicznych, ochrona uchwytu do 

garnków z odlewanego aluminium
93,99 zł

4250847195261 CF6256 16x szaszlyki ze stali nierdzewnej - szaszlyki do miesa o 
dlugosci 22 cm - szaszlyki do warzyw premium w zesta

70,99 zł
4250847195315 CF6226 Szklana pokrywa 2 z obrzezem ze stali nierdzewnej, ok. 

14 cm
93,99 zł

4250847162652 CF4994 20x plaski pilnik DIN A4 - segregator z paskami do 
opisywania - segregator plastikowy do szkoly, biura i do

84,99 zł
4250847195452 CF7393 Mata na kazda pogode, 60 x 40 cm, zielona 93,99 zł
4250847195506 CF7398 Skladany stopien z gumowymi kolcami - przenosny 

skladany stolek o nosnosci do 150 kg - skladany stolek 
163,99 zł

4250847195513 CF7398 Skladany stopien z gumowymi kolcami - przenosny 
skladany stolek o nosnosci do 150 kg - skladany stolek 

163,99 zł
4250847195544 CF7029 3x lampion ze szkla - swiecznik z lnianej tkaniny - 

swiecznik z kolorowymi motywami kwiatowymi
84,99 zł

4250847195599 CF7034 3x kubki do kawy z motylkami, pastelowe kolory, imbryk 
(zestaw 3 motyle niebieski / zielony / rózowy)

70,99 zł
4250847195612 CF7038 4x miska na zupe - plaska miska na musli w 

nowoczesnym designie - porcelanowa miska na musli, z
140,99 zł
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4250847195629 CF7039 miseczka na platki zbozowe - 4-czesciowy zestaw do 
czekoladowego fondue - ceramiczna miska z 2 widelcam

93,99 zł
4250847195681 CF7045 1x ceramiczna latarnia - kolorowy swiecznik na tealighty 

zapewniajacy przytulna atmosfere - swiecznik z kolorow
70,99 zł

4250847195766 CF7053 2x XXL LED lekki wieszak na serce - oswietlenie LED z 
kwiatowym wzorem z drewna do dekoracji okien, scian i

70,99 zł
4251285529144 CF6776 kolorowe jajka dekoracyjne w róznych kolorach w 

zestawie z samoprzylepnymi naklejkami z motywem wie
140,99 zł

4251805429428 CF7062 18x pisanki do zawieszenia + 23x samoprzylepne 
obrazki z motywami wielkanocnymi - dekoracje wielkan

93,99 zł
4250847195919 CF7063 40x Pisanki do powieszenia - Ozdoby wielkanocne w 

swietnych kolorach - Pisanki - Rozmiar: 6 cm
140,99 zł

4250847195926 CF3233 com-cztery® 10x pirackie opaski na oczy w kolorze 
czarnym do kostiumów piratów na karnawal, karnawal, 

70,99 zł
4250847197234 CF0256 4x ochrona narozników, ochrona krawedzi stolu, krzesla, 

pólki - ochraniacz dla dzieci wykonany z silikonu, ochron
70,99 zł

4250847197241 CF0256 16x zabezpieczenie narozników, zabezpieczenie 
krawedzi stolu, krzesla, pólki - ochraniacz dla dzieci wyk

93,99 zł
4250847195964 CF7065 8-czesciowy zestaw dekoracji wielkanocnych z 

pisankami do nadzienia, trawa wielkanocna i kolorami ja
46,99 zł

4250847195988 CF6851 5x Trawa wielkanocna w kolorze zielonym - ozdoby 
wielkanocne do rekodziela - welna drzewna do koszyczk

70,99 zł
4250847195995 CF6851 10x Trawa wielkanocna w kolorze zielonym - ozdoby 

wielkanocne - welna drzewna do koszyczków wielkanoc
93,99 zł

4250847196749 CF6858 200x imienne naklejki na prezenty - naklejki na prezenty 
z róznymi motywami - naklejki na plakietki z nazwiskiem

70,99 zł
4250847196787 CF7143 2-czesciowy zestaw do pieczenia ze skrobakiem do 

ciasta i silikonowa szczotka do ciasta - silikonowa szpatu
84,99 zł

4250847196800 CF7141 6x swieczki w ksztalcie pisanek - swieczki wielkanocne 
w róznych kolorach - swieczki do dekoracji wielkanocnyc

84,99 zł
4250847196817 CF7142 Zestaw naklejek wielkanocnych skladajacy sie z 50 

naklejek imiennych na prezenty + 64 naklejek dekoracyj
84,99 zł

4250847196824 CF6259 4000x wykalaczki z drewna bambusowego - wykalaczki 
do codziennego uzytku - wykalaczki - wykalaczki drewni

84,99 zł
4250847196831 CF6368 4x Szklane popielniczki - popielniczka szklana 

przezroczysta na papierosy - popielniczka do uzytku pry
84,99 zł

4250847196848 CF6158 4x filizanka i spodek do espresso, kamionka, czarny 93,99 zł
4250847196879 CF6286 8x Podkladki korkowe do napojów - Okragle podstawki 

pod napoje - Szklane podstawki z korka - Podkladki pod
84,99 zł

4250847196879 CF6286 8x Podkladki korkowe do napojów - Okragle podstawki 
pod napoje - Szklane podstawki z korka - Podkladki pod

84,99 zł
4250847196985 CF6157 4x filizanka i spodek do espresso, ceramika, bialy 93,99 zł
4250847196992 CF7152 2x Magical swiecznik na tealight z wzorem w stylu 

vintage - w modnych pastelowych kolorach - swiecznik 
84,99 zł

4250847197005 CF7021 1x dekoracyjny stojak na Wielkanoc i wiosne - sliczne 
filcowe kwiaty - Wielkanocna dekoracja do odlozenia - 

93,99 zł
4250847197029 CF6171 4x samoprzylepny pasek z haczykami, stal nierdzewna z 

4 haczykami, szczotkowana stal nierdzewna (4 haczyki)
84,99 zł

4250847197067 CF7021 12x pisanki - Kolorowe jajka z motywem pisklat - 
Ozdoba wielkanocna w trzech kolorach do zamocowania

140,99 zł
4250847197074 CF6342 100 metrów drutu wiazacego w kolorze srebrnym, 2 

rolki po 50 metrów drutu ocynkowanego kazda
70,99 zł

4250847197081 CF6341 100 metrów drutu do wiazania - 2 rolki po 50 metrów 
drutu powlekanego tworzywem sztucznym w kolorze zie

84,99 zł
4250847197098 CF6172 4x haczyki na reczniki samoprzylepne - uchwyt na 

reczniki wykonany ze stali nierdzewnej 304 - uchwyt na 
70,99 zł

4250847197104 CF6161 2x uniwersalne haczyki ze stali nierdzewnej, 
samoprzylepne

70,99 zł
4250847197135 CF7161 2x klódka mosiezna - zamek bezpieczenstwa z 3 

kluczami - klódka do domu i pracy
70,99 zł

4250847197159 CF6183 Klódka 4x wykonana z mosiadzu - klódka z 3 kluczami - 
blokada bezpieczenstwa do uzytku domowego, rekreacy

70,99 zł
4250847197159 CF6183 Klódka 4x wykonana z mosiadzu - klódka z 3 kluczami - 

blokada bezpieczenstwa do uzytku domowego, rekreacy
70,99 zł

4251285546011 CF6182 Klódka 4x wykonana z mosiadzu - klódka z 3 kluczami - 
maly zamek walizkowy na bagaz i torby podrózne

70,99 zł
4250847197173 CF6361 16x haczyki uniwersalne, ksztalt S, 6cm, chromowane 

(16szt / 6cm)
46,99 zł

4250847197203 CF6269 12x haczyki uniwersalne, ksztalt S, 10cm, chromowane 
(12 sztuk)

60,99 zł
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4250847197234 CF0256 4x ochrona narozników, ochrona krawedzi stolu, krzesla, 
pólki - ochraniacz dla dzieci wykonany z silikonu, ochron

70,99 zł
4250847197241 CF0256 16x zabezpieczenie narozników, zabezpieczenie 

krawedzi stolu, krzesla, pólki - ochraniacz dla dzieci wyk
93,99 zł

4251285598737 CF6270 12x haczyki do miesa w ksztalcie litery S - chromowany 
hak wielofunkcyjny - haczyk uniwersalny - hak do wedz

70,99 zł
4250847197289 CF6220 8x lyzeczki do espresso ze stali nierdzewnej - stylowe 

sztucce stolowe o prostym designie - male lyzeczki do m
84,99 zł

4250847197302 CF7168 100 bialych pisanek dekoracyjnych z tworzywa 
sztucznego na Wielkanoc z zawieszka

140,99 zł
4250847197449 CF6611 2x patelnia do omletów w ksztalcie serca, do jajek 

sadzonych lub nalesników, serce ze stali nierdzewnej z r
46,99 zł

4250847197456 CF6255 igly do rolad 50x ze stali nierdzewnej - szaszlyki miesne 
o dlugosci 11 cm - szaszlyki premium w zestawie

60,99 zł
4250847197456 CF6255 igly do rolad 50x ze stali nierdzewnej - szaszlyki miesne 

o dlugosci 11 cm - szaszlyki premium w zestawie
60,99 zł

4250847197463 CF6255 igly do rolad 100x ze stali nierdzewnej - szaszlyki 
miesne o dlugosci 11 cm - szaszlyki premium w zestawi

84,99 zł
4250847197463 CF6255 igly do rolad 100x ze stali nierdzewnej - szaszlyki 

miesne o dlugosci 11 cm - szaszlyki premium w zestawi
84,99 zł

4251805400694 CF7167 24x deco wieszaki Wielkanoc - Ozdoby wielkanocne 
wykonane z drewna do powieszenia - Drewniany wiesza

163,99 zł
4250847197494 CF3268 48x biale plastikowe ozdoby wielkanocne, plastikowe 

jajka z tasiemka do zawieszenia na Wielkanoc - plastiko
84,99 zł

4250847197517 CF7167 12x wieszaki dekoracyjne Wielkanoc - Ozdoby 
wielkanocne wykonane z drewna do powieszenia - Drew

140,99 zł
4250847197555 CF7183 6-czesciowa podkladka z motywami wielkanocnymi - 

mata do wycierania - maty - ozdoby wielkanocne - 42 x 
140,99 zł

4250847197609 CF6269 24x uniwersalne haczyki w ksztalcie litery S - 
chromowany wieszak na ubrania - wieszak na plaszcz

84,99 zł
4250847197616 CF6266 18x klipsy do rolad ze stali nierdzewnej - klipsy 

premium w zestawie
70,99 zł

4250847197623 CF6361 32x haczyki uniwersalne, ksztalt S, 6cm, chromowane 
(32szt / 6cm)

60,99 zł
4250847197630 CF7185 napinacz gumowy 4x - kolorowy napinacz bagazu - linka 

napinajaca z haczykami - gumy napinajace do rowerów 
93,99 zł

4250847197647 CF7186 napinacz gumowy 4x - kolorowy napinacz bagazu - linka 
napinajaca z hakiem - linki elastyczne do rowerów, sam

93,99 zł
4250847197661 CF7187 Zestaw oslon rynnowych 6 metrów do domu, wiata, 

stajnia mozna przyciac na 8 klipsów i jest odporny na w
84,99 zł

4250847197678 CF7188 1 para nakolanników ogrodniczych - nakolanniki w 
kolorze zielonym - nakolanniki z lekkiej pianki EVA

70,99 zł
4250847197685 CF7188 1 para nakolanników ogrodniczych - nakolanniki w 

kolorze czarnym - nakolanniki z lekkiej pianki EVA
84,99 zł

4250847197739 CF7194 plandeka grillowa - pokrowiec ochronny do wózków 
grillowych 90 x 60 x 115 cm (szer. x gl. x wys.) wykona

163,99 zł
4250847197746 CF7195 plandeka grillowa - oslona przeciwdeszczowa do 

okraglych grilli 50 x 80 cm (Ø x H) wykonana z poliestru
93,99 zł

4250847197760 CF7197 9x lina odblaskowa na kemping, odblaskowa w kolorze 
zielonym - swiecacy sznur do namiotu - sznur napinajac

140,99 zł
4250847197777 CF7198 zabezpieczenie balkonu, lina 6m i 24m do mocowania, 

w paski (1 szt. - niebieski / bialy)
140,99 zł

4250847197791 CF7200 Uchwyt do parasola do balustrady balkonowej - Uchwyt 
balkonowy do parasola szeroki - parasoli o srednicy do 

140,99 zł
4250847197821 CF7203 4x saszetki do ekspresu do kawy - pudelko ozdobne - 

pojemnik do przechowywania saszetek z kawa
140,99 zł

4250847197838 CF7204 Kosz na bielizne, skladany, 30 litrów, zielony 163,99 zł
4250847197951 CF6449 2x podkladka "Jessica" - 45 x 30 cm 60,99 zł
4250847197890 CF6274 2x zamykana metalowa popielniczka do uzytku 

wewnatrz i na zewnatrz z funkcja obrotu, Ø 9,5 cm
84,99 zł

4251285514393 CF6740 10x olejki zapachowe - zapach do pomieszczen "Flora i 
Fauna" - olejek zapachowy do dyfuzorów, odswiezaczy 

140,99 zł
4250847197913 CF6246 2x podkladka "Jessica" - 45 x 30 cm 60,99 zł
4250847197920 CF6205 16x klipsy obrusowe wykonane ze stali nierdzewnej - 

obciazniki obrusowe - odporne na warunki atmosferyczn
70,99 zł

4250847197920 CF6205 16x klipsy obrusowe wykonane ze stali nierdzewnej - 
obciazniki obrusowe - odporne na warunki atmosferyczn

70,99 zł
4250847197920 CF6205 16x klipsy obrusowe wykonane ze stali nierdzewnej - 

obciazniki obrusowe - odporne na warunki atmosferyczn
70,99 zł
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4250847197944 CF6457 2x Podkladka „Jana” - 45 x 30 cm 60,99 zł
4250847197951 CF6449 2x podkladka "Jessica" - 45 x 30 cm 60,99 zł
4250847197982 CF6231 4x podkladka „ziola” przezroczysta, 43 x 28 cm 60,99 zł
4250847198002 CF7212 4x podkladka pod talerz „Sniadanie” niebiesko-zólta, 43 

x 28 cm
60,99 zł

4250847198040 CF7216 3x elastyczny bandaz samoprzylepny, bandaz mocujacy 
do sportu i rekreacji

46,99 zł
4250847198088 CF7236 2x filizanki Mr. i Mrs. jako prezent slubny dla Mlodej 

Pary - filizanki dla par, filizanki slubne - prezent dla par 
140,99 zł

4250847198101 CF6296 2x Podkladka „Jodie” - 45 x 30 cm 60,99 zł
4250847198118 CF6424 2x Podkladka „Jodie” - 45 x 30 cm 60,99 zł
4250847198125 CF6280 4x mata do ciecia, mata do ciecia, mata do rekodziela, 

przezroczysta i elastyczna, 38 x 30,5 cm chroni przed dr
70,99 zł

4250847198149 CF6444 2x podkladka "Jutta" - 45 x 30 cm 60,99 zł
4250847198156 CF6247 2x podkladka "Jutta" - 45 x 30 cm 60,99 zł
4251285517189 CF7237 5-czesciowy zestaw narzedzi ogrodowych - zestaw z 

podwójna motyka, malym kultywatorem, skrobaczka, re
140,99 zł

4251285539259 CF7239 4x Ceramiczne kubki do kawy - kubek do kawy w 
nowoczesnym wzornictwie - dzbanek do zimnych i gorac

140,99 zł
4251285539259 CF7239 4x Ceramiczne kubki do kawy - kubek do kawy w 

nowoczesnym wzornictwie - dzbanek do zimnych i gorac
140,99 zł

4250847198330 CF6197 COM-FOUR 4-czesciowe haczyki scienne, solidna, 
podwójna wersja do narzedzi ogrodniczych i nie tylko

60,99 zł
4250847198408 CF6309 COM-FOUR 2x sadzarka automatyczna, malowana 

proszkowo, Ø 5 cm
84,99 zł

4250847198415 CF7246 COM-FOUR 2x worek do porcjowania pokarmu - miarka 
do zboza i maki lub paszy - miarka, miarka do karmy dl

93,99 zł
4250847198460 CF7251 5 par wysokiej jakosci kapci goscinnych w zestawie - 

kapcie dla gosci w ozdobnym pojemniku - cieple filcowe
70,99 zł

4250847198477 CF7252 5 par wysokiej jakosci kapci goscinnych w zestawie - 
kapcie dla gosci w ozdobnym pojemniku - cieple filcowe

93,99 zł
4250847198484 CF7253 4x pary wysokiej jakosci kapci goscinnych w zestawie - 

kapcie dla gosci w ozdobnym pojemniku - cieple filcowe
93,99 zł

4250847198491 CF7254 4x pary wysokiej jakosci kapci goscinnych w zestawie - 
kapcie dla gosci w ozdobnym pojemniku - cieple filcowe

140,99 zł
4250847198613 CF7266 4-czesciowy zestaw szczotek do zmywarki w ksztalcie 

lezki z krawedzia skrobiaca, z haczykiem do zawieszania
84,99 zł

4250847198620 CF7267 4x szczotka do naczyn - szczotka kuchenna - zestaw 
szczotek do naczyn - szczotka do naczyn - 24 cm

70,99 zł
4251805422047 CF7268 32-czesciowy zestaw narzedzi ze srubokretem i róznymi 

koncówkami - srubokret z precyzyjnymi kluczami nasad
84,99 zł

4250847198644 CF7269 Pojemnik antyposlizgowy COM-FOUR, samochód, 
miejsce pracy lub w domu, 180 x 83 x 28 mm

84,99 zł
4251285505117 CF7272 COM-FOUR zestaw 2 krawedzi drzwi - odblaski, 185 mm 

kazdy
60,99 zł

4250847198729 CF6235 COM-FOUR 30x koncówek do ciast, Ø 36 cm, biale 84,99 zł
4250847198743 CF7278 2-czesciowy zestaw szczypiec do grilla i kuchennych - 

szczypce do grilla ze stali nierdzewnej z antyposlizgowa 
84,99 zł

4250847198774 CF6208 szaszlyki 1000x z drewna bambusowego - szaszlyki 
grillowe o dlugosci 20 cm - szaszlyki warzywne w zesta

84,99 zł
4250847198781 CF6208 500x szaszlyki z drewna bambusowego - szaszlyki 

grillowe o dlugosci 20 cm - szaszlyki warzywne w zesta
60,99 zł

4251285517769 CF7288 10x olejki zapachowe w zestawie - kwiaty zapachowe 
do pokoju - olejek zapachowy do dyfuzorów zapachowy

140,99 zł
4250847198927 CF7291 COM-FOUR 2-czesciowa lampa LED, z haczykiem i 

magnesem, niebiesko-szara
84,99 zł

4250847199016 CF7300 Miska do mieszania ze stali nierdzewnej - miska 
salatkowa - miska na owoce - miska ze stali nierdzewnej

140,99 zł
4250847199474 CF6096 Zestaw dwuczesciowych desek do krojenia z bambusa, 

deska do serwowania - dwukolorowa
84,99 zł

4250847199528 CF7346 Sito do maki ze stali nierdzewnej, sito o drobnych 
oczkach do maki i cukru pudru, 15,5 x 10,5 x 9,5 cm

70,99 zł
4250847199542 CF7348 4-czesciowy zestaw pierscieni deserowych i do pieczenia 

ze stali nierdzewnej
70,99 zł
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4250847199559 CF7347 uniwersalny blok na noze z wkladka z wlókna - 
bezszczotkowy stojak na noze w kolorze czarnym - uniw

140,99 zł
4250847199566 CF7350 COM-FOUR solarny kot / lucky cat, talizman 70,99 zł
4250847199597 CF7353 Tarka kwadratowa COM-FOUR ze stali nierdzewnej do 

domowej kuchni // Szatkownica do warzyw + obieraczk
70,99 zł

4250847199603 CF4735 Mysz z blokada drzwi 12,0 x 9,0 cm wykonana z silikonu 
(zestaw 4 szary / czarny)

84,99 zł
4250847199610 CF7354 4-czesciowy zestaw przyborów kuchennych ze stali 

nierdzewnej // Zestaw kuchenny skladajacy sie z: lyzki c
70,99 zł

4250847199634 CF1861 15-czesciowy zestaw pedzli do zdobienia paznokci - 
zestaw do manicure z kilkoma pedzlami - zestaw do mo

60,99 zł
4250847199634 CF1861 15-czesciowy zestaw pedzli do zdobienia paznokci - 

zestaw do manicure z kilkoma pedzlami - zestaw do mo
60,99 zł

4250847199658 CF7036 2x uchwyt na kapsulki do przechowywania do 96 
kapsulek z kawa, metalowy stojak do ustawiania, stojak 

140,99 zł
4251285577343 CF7379 Solar LED do oswietlenia numeru domu ze stali 

nierdzewnej - 4 diody LED z cyframi i literami
140,99 zł

4250847199757 CF6263 3x nierdzewna miarka do kawy, lyzka dozujaca do 
herbaty, kawy, cappuccino, kakao i espresso, miarka z d

70,99 zł
4250847199757 CF6263 3x nierdzewna miarka do kawy, lyzka dozujaca do 

herbaty, kawy, cappuccino, kakao i espresso, miarka z d
70,99 zł

4250847199931 CF6163 18x wstazka w paski w jasnych kolorach - 20 m na rolke 
- swietny zestaw wstazek prezentowych do rekodziela i 

84,99 zł
4250847199979 CF7248 10er Spackpack - pudelko na pigulki / pudelko na 

tabletki, 7 dni, przezroczyste
60,99 zł

4251285500075 CF7420 4-czesciowy zestaw - kremy relaksujace - rozgrzewajacy 
i odswiezajacy balsam konski, diabelski pazur

140,99 zł
4251285500112 CF6333 2x przedza kokosowa - opaski choinkowe z wlókna 

kokosowego - niebarwiony sznurek z ekologicznego wló
60,99 zł

4251285500501 CF7427 2 zamki skrzynkowe, zamek meblowy z kluczem, 30 mm 70,99 zł
4251285500525 CF7426 2 zamki do skrzynek pocztowych, zamek meblowy z 

kluczem, 16 mm
46,99 zł

4251285500525 CF7426 2 zamki do skrzynek pocztowych, zamek meblowy z 
kluczem, 16 mm

46,99 zł
4251285500525 CF7426 2 zamki do skrzynek pocztowych, zamek meblowy z 

kluczem, 16 mm
46,99 zł

4251285500525 CF7426 2 zamki do skrzynek pocztowych, zamek meblowy z 
kluczem, 16 mm

46,99 zł
4251285530812 CF6279 250-czesciowy zestaw slizgaczy meblowych - 

samoprzylepne slizgacze filcowe - slizgacze krzeselkowe
70,99 zł

4251285500594 CF6297 Etykiety 120x na kieliszki i butelki w róznych dekorach 
[wybór zmienia sie]

60,99 zł
4251285554481 CF2231 3x wstazka jutowa do dekoracji - wstazka jutowa z juty 

- wstazka kokardka w róznych kolorach [wybór jest rózn
84,99 zł

4251285500617 CF5442 Zestaw nakladek antyposlizgowych „stopy” niebiesko-
zielony do prysznica i wanny (08 szt. / niebieski i zielony

70,99 zł
4251285500662 CF7445 Naszyjnik damski z wisiorkiem krzyzowym - Naszyjnik w 

kolorze srebrnym i gotycki krzyz z motywem kwiatowym
84,99 zł

4251285500662 CF7445 Naszyjnik damski z wisiorkiem krzyzowym - Naszyjnik w 
kolorze srebrnym i gotycki krzyz z motywem kwiatowym

84,99 zł
4251285554481 CF2231 3x wstazka jutowa do dekoracji - wstazka jutowa z juty 

- wstazka kokardka w róznych kolorach [wybór jest rózn
84,99 zł

4251285500709 CF7448 dekoracyjna czaszka „Bloody Brain” na Halloween - 
czaszka jako dekoracja stolu - idealna na imprezy karna

84,92 zł
4251285500723 CF7450 Naszyjnik z wisiorkiem w ksztalcie pajaka w kolorze 

srebrnym z krysztalkami, lancuszek na karnawal, karna
60,99 zł

4251285500723 CF7450 Naszyjnik z wisiorkiem w ksztalcie pajaka w kolorze 
srebrnym z krysztalkami, lancuszek na karnawal, karna

60,99 zł
4251285500730 CF6303 Zaciski do roslin 40x do mocowania roslin - Klipsy do 

roslin w róznych rozmiarach - Zaciski do roslin - Ø 6,3 c
70,99 zł

4251285500778 CF7454 seksowny kostium biedronki ze skrzydlami i czulkami na 
Mardi Gras, Karnawal, Halloween w rozmiarze M.

140,99 zł
4251285500853 CF7462 naszyjnik z wisiorkiem z krzyzem - lancuszek kulkowy z 

drewnianym krzyzem ksiedza - bizuteria kostiumowa na 
60,99 zł

4251285500860 CF7463 naszyjnik „Waz Nilu” w kolorze zlotym 70,99 zł
4251285500884 CF7465 Zestaw kostiumów dla dzieci z sukienka wiedzmy i 

kapeluszem na karnawal i inne imprezy tematyczne
163,99 zł

4251285500938 CF6334 45x tabliczki na rosliny - przypinki do roslin do 
etykietowania - etykiety wklejane - 15 cm

84,99 zł
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4251285500990 CF2233 zestaw 2 nozyczek do omijania kwiatów i kielni do 
kwiatów, czarny

84,99 zł
4251285501003 CF2233 Zestaw 2 nozyc do kwiatów i kielni do kwiatów, 

niebieski
84,99 zł

4251285501010 CF2233 zestaw 2 nozyczek do omijania kwiatów i kielni do 
kwiatów, zielony

84,99 zł
4251285501041 CF7417 Figurka balwana rozmiar XL, slodka dekoracja 

swiateczna, idealna jako dekoracja stolu na adwent, pie
84,99 zł

4251285501058 CF6317 Zestaw premium 2 rekawic ogrodowych i roboczych - do 
uprawy i pielegnacji roslin Flower Power, rozmiar 8 w ko

60,99 zł
4251285501218 CF7487 Zabawkowa ciezarówka w kolorze czerwonym z 

przyczepa i helikopterem, ok. 39 cm
60,99 zł

4251285501249 CF6273 2x Lejek z uchwytem - Lejek do napelniania 
przebudzenia - Lejek do dzemu z szyjka wlewu - Stal nie

84,99 zł
4251285501263 CF7490 2 x oprawki do bezpieczników samochodowych (maks. 

15 A) z calkowicie zaizolowana obudowa do samochodó
46,99 zł

4251285501270 CF6332 3x kokosowa przedza - opaski choinkowe z wlókna 
kokosowego - niebarwiony sznurek z ekologicznego wló

84,99 zł
4251285501430 CF7497 6-czesciowy zestaw przyborów kuchennych, lopatka do 

grillowania, lyzka kuchenna, lopatka, lyzka cedzakowa, c
84,99 zł

4251285501515 CF7501 Kosz na owoce COM-FOUR z 2 wiszacymi koszami 36 x 
43,5 x 20,5 cm, chromowany

163,99 zł
4251285501584 CF7508 Spinner do salatek COM-FOUR Plastikowa miska do 

salatek ok. 24 x 15 cm
70,99 zł

4251285501874 CF6219 2 korki spustowe z lancuchem, korek spustowy, Ø 6,5 
cm

70,99 zł
4251285570443 CF6268 3x korek spustowy z gumy - korek spustowy z 

lancuszkiem ze stali nierdzewnej - do standardowych od
70,99 zł

4251285501898 CF6144 2x "little rock" kamien z kluczem, kamien z tajna 
przegródka, klucz ukryty w kamieniu, kamien do geocac

84,99 zł
4251285501942 CF7521 karabinczyk 10x z kólkiem na klucze - karabinczyk z 

przegubem obrotowym do kólka na klucze - 55 mm
60,99 zł

4251285549401 CF7521 20x karabinczyk z brelokiem - karabinczyk ze zlaczem 
obrotowym na breloczek - 55 mm

60,99 zł
4251285549401 CF7521 20x karabinczyk z brelokiem - karabinczyk ze zlaczem 

obrotowym na breloczek - 55 mm
60,99 zł

4251285502093 CF4785 4x tasma odblaskowa z migajacym swiatlem LED - klips 
do spodni dla rowerzystów - opaska do spodni dla biega

140,99 zł
4251285578074 CF6278 Bufor klejacy 124x do ochrony przed uszkodzeniami - 

przezroczyste amortyzatory - samoprzylepne krawedzie 
70,99 zł

4251805415940 CF6228 2x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - szczypce do 
herbaty dla milosników herbaty - kuleczka do filizanek - 

70,99 zł
4251285502048 CF14208 2 pary nakolanników ogrodniczych - nakolanniki w 

kolorze czarnym i zielonym - nakolanniki do ogrodu
93,99 zł

4251285502048 CF14208 2 pary nakolanników ogrodniczych - nakolanniki w 
kolorze czarnym i zielonym - nakolanniki do ogrodu

93,99 zł
4251285552258 CF6260 2x szczypce do herbaty, sitko do herbaty dla milosników 

herbaty, Ø 4,3 cm
84,99 zł

4251285502093 CF4785 4x tasma odblaskowa z migajacym swiatlem LED - klips 
do spodni dla rowerzystów - opaska do spodni dla biega

140,99 zł
4251285502116 CF7429 styk uziemiajacy sprzeglo styk uziemiajacy mozna 

zamontowac za pomoca zlacza srubowego odporny na z
140,99 zł

4251285502123 CF7429 styk uziemiajacy lacznik uziemienia styk montazowy ze 
zlaczem srubowym odporny na zerwanie bialy (sprzeglo 

163,99 zł
4251285506299 CF6915 12 misek na ragout fin, Ø 9,5 cm, foremki do ciasta, 

creme brulee, w jasnych kolorach
210,99 zł

4251285502215 CF7260 4x pokrowiec wymienny do wycieraczek do podlóg - 
pokrowiec wycieraczki wykonany z szenilowej mikrofibry

93,99 zł
4251285502246 CF6284 2x tarcza parkingowa ze skrobaczka i gumowa 

krawedzia - parkometr 3 w 1 z 24-godzinnym wyswietla
84,99 zł

4251285502536 CF7552 Trzyczesciowy zestaw misek ze stali nierdzewnej - 
salaterka - miska na owoce - miska metalowa - miska ze

163,99 zł
4251285502543 CF7553 zestaw 3x cling boxy, pudelka do przechowywania na 

kemping lub piknik - na owoce, warzywa, przekaski - pu
84,99 zł

4251285502550 CF7553 zestaw 3x cling boxy, pudelka do przechowywania na 
kemping lub piknik - na owoce, warzywa, przekaski - pu

60,99 zł
4251285502567 CF7553 zestaw 3x cling boxy, pudelka do przechowywania na 

kemping lub piknik - na owoce, warzywa, przekaski - pu
60,99 zł

4251285502574 CF7554 5-czesciowy zestaw plastikowych sloików do 
przechowywania, pojemnik do przechowywania, pudelk

70,99 zł
4251285502598 CF7556 pudelko na lunch z kilkoma przegrodami - pojemnik do 

krojenia do ukladania w stosy do lodówki - szczelny poje
93,99 zł
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4251285502604 CF7556 Pudelko na lunch z kilkoma przegrodami - Pudelko na 
lunch do lodówki z mozliwoscia ukladania w stosy - Szcz

93,99 zł
4251285502659 CF7559 2x zabezpieczenie rynien dla rur spustowych, 

zabezpieczenie rury spustowej na liscie, liscie, galezie - i
70,99 zł

4251285502697 CF7546 COM-FOUR 5x obrus adamaszkowy 8x1m, rózne kolory, 
5 papierowych obrusów w róznych dekorach

140,99 zł
4251285555860 CF6276 4x tasmy odblaskowe, 2x rzep, 2x zatrzask 84,99 zł
4251285502727 CF7547 chusteczki do demakijazu 18x z mikrofibry - GSM 250 gr 

/ m² - delikatny plyn do demakijazu skóry wrazliwej
84,99 zł

4251285502727 CF7547 chusteczki do demakijazu 18x z mikrofibry - GSM 250 gr 
/ m² - delikatny plyn do demakijazu skóry wrazliwej

84,99 zł
4251285530041 CF7551 200-czesciowy zestaw metalowych agrafek, w 4 róznych 

rozmiarach, 25mm, 29mm, 34mm, 44mm
70,99 zł

4251285542709 CF7548 2x popielniczki zewnetrzne - popielniczki wiatrowe - 
kubki z siatki sztormowej ze swiecaca pokrywa - popieln

60,99 zł
4251285502932 CF7007 2x sitko do herbaty - miska ceramiczna z podstawka na 

tealighty - zestaw do fondue z widelcami - idealny do fo
60,99 zł

4251285502949 CF7575 Pasek magnetyczny noza do montazu na scianie - 
magnetyczna listwa nozowa - uchwyt noza

140,99 zł
4251285502956 CF7004 2x sitko do herbaty do filizanek, filtr do herbaty sypanej 

i lisci herbaty, zaparzacz do herbaty dla milosników herb
60,99 zł

4251285502963 CF7576 popielniczki 2x XXL na zewnatrz - popielniczki wiatrowe 
- kubki z siatki sztormowej z pokrywa - popielniczki sam

93,99 zł
4251285536210 CF7534 Pulapka na owady 2x wykonana z tworzywa sztucznego 

do zawieszenia, pulapka na osy
84,99 zł

4251285503304 CF7544 2x pulapka na owady z tworzywa sztucznego do 
zawieszenia - pulapka na osy, muchy i szerszenie na ze

60,99 zł
4251285503038 CF6322 moskitiera 2x z tasma Velcro - moskitiera do okien - 

docieta na wymiar moskitiera - moskitiera - 1,3 x 1,5 m
61,32 zł

4251285503076 CF6327 moskitiera 4x z tasma Velcro - moskitiera do okien - 
docinana moskitiera na wymiar - moskitiera w kolorze bi

84,99 zł
4251285503083 CF6323 moskitiera 4x z tasma Velcro - moskitiera do okien - 

docinana moskitiera - moskitiera - 60 x 210 cm
84,99 zł

4251285564534 CF6326 moskitiera 3x z tasma Velcro - moskitiera do okien - 
docinana na wymiar ochrona przed komarami - moskitie

70,76 zł
4251285503304 CF7544 2x pulapka na owady z tworzywa sztucznego do 

zawieszenia - pulapka na osy, muchy i szerszenie na ze
60,99 zł

4251285503311 CF7202 60x zaciski do roslin duze - zaciski do róz - zaciski do 
pomidorów - zaciski do plandeki - zaciski do plandeki - 6

84,99 zł
4251285503328 CF7201 100x klipsy do roslin male - klipsy do róz - klipsy do 

pomidorów - klipsy do plandek - 4 x 2,5 cm
84,99 zł

4251285503335 CF7129 Wysokiej jakosci skladana lopata teleskopowa - Szpadel 
wykonany ze stali nierdzewnej i aluminium - Stabilna sa

233,99 zł
4251285503342 CF7549 6 x elastycznych sznurków (pasków) do przyszycia do 

twoich rzeczy, jesli juz nie pasuja, spodni, skarpet i inny
60,99 zł

4251285503359 CF7549 9 x elastycznych sznurków do wszycia w twoje rzeczy, 
jesli juz nie pasuja, spodnie, skarpetki i inne rzeczy, a n

70,99 zł
4251285503366 CF6258 2x Ochrona przeciw muchom - Pokrywa na zywnosc - 

Pokrywa przeciw muchom do zywnosci, owoców - Pokry
70,99 zł

4251285576308 CF7592 Zapalniczka do grilla wykonana z metalu jako rozrusznik 
+ szczotka do czyszczenia grilla

140,99 zł
4251285503397 CF6946 zestaw 2 podkladek z Siikon w modnych kolorach, 

fioletowo-niebieski, kwiatek
46,99 zł

4251285592612 CF7594 nóz do melona do wszystkich rodzajów melona - nóz do 
melona do arbuza lub ananasa - Ø 28 cm

140,99 zł
4251285503595 CF7596 zewnetrzna butelka ratunkowa, butelka na lekarstwa, 

pudelko na pigulki, pudelko na pigulki, czarne, wykonan
84,99 zł

4251285559356 CF7597 3-czesciowe sztucce do grilla - szczypce do grilla, 
lopatka do grilla i widelec do grilla ze stali nierdzewnej -

70,99 zł
4251285503649 CF6830 zestaw 2 desek do krojenia o wygladzie marmuru, 35 x 

27,5 cm i 30 x 20 cm
140,99 zł

4251285503823 CF7603 5x zawieszki do pojemników na pigulki, przywieszki 
adresowe dla psów i kotów - minikapsulka jako pudelko 

60,99 zł
4251285503830 CF3446 2x lampa do piekarnika do 300°C, ciepla biel zarówka 

piecowa 40W, E14, P45, 230V
70,99 zł

4251285503922 CF4596 karabinczyk 16x z dlugopisem i suwakiem w róznych 
kolorach

140,99 zł
4251285503953 CF7612 Wentylator stojacy z okragla podstawa - Maly 

wentylator na stól, 40 W, Ø 34 cm
163,99 zł

4251285503977 CF7614 Wentylator stojacy ze stojakiem i pilotem, 45 W, Ø 43 
cm (wentylator stojacy 45 W ze zdalnym sterowaniem)

280,99 zł
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4251285504004 CF7617 Pokrowiec na deske do prasowania Tytanowy pokrowiec 
na deske do prasowania, 4 rózne motywy, 130 x 48 cm,

84,99 zł
4251285504028 CF7619 pokrowiec na deske do prasowania Jumbo - pokrowiec 

na deske do prasowania, rózne motywy [wybór inny], 1
93,99 zł

4251285504080 CF7624 Kubek termiczny, kubek izolowany, ciesz sie w podrózy, 
wykonany ze stali nierdzewnej 380 ml, z zamknieciem Q

70,99 zł
4251285504103 CF7555 2x taca na kostki lodu na lacznie 32 kostki lodu - 

pojemnik na kostki lodu z pokrywka - bezpieczny i bez 
84,99 zł

4251285504134 CF7627 Kubek termiczny 400 ml aluminium / czarny z 
uchwytem Kubek podrózny

61,32 zł
4251285504202 CF7634 5-czesciowy zestaw adapterów do weza ogrodowego - 

opryskiwacz ogrodowy, odcinek weza, stoper, króciec d
70,99 zł

4251285530096 CF6680 4x Podkladki dla dzieci - Podkladki z mozliwoscia 
wycierania - Podkladki w 2 róznych wzorach

93,99 zł
4251285504448 CF0096 2x Micro SDHC do MS Pro Duo adapter karta pamieci 

microSD do pendrive do aparatu Sony PSP telefon komó
70,99 zł

4251285504578 CF7652 Prysznic kempingowy / prysznic ogrodowy / prysznic 
festiwalowy, 20 litrów

84,99 zł
4251285504622 CF7656 25x klamerki do bielizny w koszu + 12x sledzie softgrip 

z mocnym uchwytem do wieszania poscieli - klamerki do
140,99 zł

4251285504639 CF7647 20x plaski pilnik DIN A4 - segregator z paskami do 
opisywania - segregator plastikowy do szkoly, biura i do

84,99 zł
4251285504646 CF7603 3x zawieszki do pojemników na pigulki, przywieszki 

adresowe dla psów i kotów - minikapsulka jako pudelko 
60,99 zł

4251285527225 CF6678 2x haczyki do wózka z antyposlizgowymi gumowymi 
wypustkami do torby na pieluchy - uchwyt do wózka - k

84,99 zł
4251285504684 CF6347 2 x wkladki do wazonów podlogowych - plastikowa 

wkladka do wazonów podlogowych na bukiety i aranzacj
140,99 zł

4251285504691 CF6200 10x ocynkowane katowniki krzesla, 30 x 30 x 15 mm 70,99 zł
4251285504820 CF7666 Wymienna muszla oczna i okular pasujace do lustrzanek 

jednoobiektywowych firmy Nikon D40, D60, D80, D90, 
46,99 zł

4251285504820 CF7666 Wymienna muszla oczna i okular pasujace do lustrzanek 
jednoobiektywowych firmy Nikon D40, D60, D80, D90, 

46,99 zł
4251285504837 CF7610 Karabinczyk ze sruba adaptera do paska aparatu, 

adapter 1/4 cala do aparatu
60,99 zł

4251285570498 CF7666 2x wymienne muszle oczne i okulary pasujace do 
lustrzanek jednoobiektywowych firmy Nikon D40, D60, 

46,99 zł
4251285570498 CF7666 2x wymienne muszle oczne i okulary pasujace do 

lustrzanek jednoobiektywowych firmy Nikon D40, D60, 
46,99 zł

4251285504875 CF7664 2 karabinczyki z mocowaniem srubowym 60,99 zł
4251285504875 CF7664 2 karabinczyki z mocowaniem srubowym 60,99 zł
4251285504882 CF6630 2x pudelko na zabki mleczne wykonane z drewna, 

drewniane pudelko do przechowywania pierwszych mlec
84,99 zł

4251285504905 CF6630 2x pudelko na zabki mleczne wykonane z drewna, 
drewniane pudelko do przechowywania pierwszych mlec

70,99 zł
4251285505070 CF6530 karabinek 10x w komplecie, karabinczyk aluminiowy, 

karabinczyk z brelokiem w róznych kolorach
84,99 zł

4251285505094 CF4177 2x nadmuchiwana poduszka pod szyje - praktyczna 
poduszka pod szyje do nadmuchania - idealna poduszka

70,99 zł
4251285505117 CF7272 COM-FOUR zestaw 2 krawedzi drzwi - odblaski, 185 mm 

kazdy
60,99 zł

4251285505124 CF7296 Zestaw 4 kubków z blokada zabezpieczajaca w róznych 
kolorach

84,99 zł
4251285505155 CF7403 2x przewód polaczeniowy audio, wtyk jack-wtyk 

prostokatny, obudowa w calosci z metalu, ciemnoniebie
70,99 zł

4251285505179 CF7344 haczyki na drzwi 8 ze stali nierdzewnej, haczyk na 
ubrania bez wiercenia, 7,5 cm

60,99 zł
4251285505223 CF7678 dekoracyjne serce do sadzenia - duza miska na rosliny 

jako dekoracja nagrobna, do ogrodu lub na taras - koch
187,99 zł

4251285505919 CF13377 2x Hula-Hoop do laczenia razem - podzielne opony 
Hullahub - opony fitness - HoolaHoop dla dzieci i dorosl

84,99 zł
4251285505384 CF4243 zestaw 12 pirackich smyczy / kolnierzy / smyczy w 

róznych kolorach
60,99 zł

4251285576391 CF7689 Wbudowana szuflada do przechowywania przyborów do 
sprzatania, np. w szafce zlewozmywakowej, zajmuje ma

257,99 zł
4251805406276 CF7397 200x zielony plastikowy srodek wiazacy - stabilizacja 

roslin - tasma do wiazania drzew - przyczepa do roslin - 
60,99 zł

4250847117973 CF0348 2x plytka stykowa MB102 / plytka stykowa z 830 
stykami przylaczeniowymi

84,99 zł
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4251285505919 CF13377 2x Hula-Hoop do laczenia razem - podzielne opony 
Hullahub - opony fitness - HoolaHoop dla dzieci i dorosl

84,99 zł
4251285505919 CF13377 2x Hula-Hoop do laczenia razem - podzielne opony 

Hullahub - opony fitness - HoolaHoop dla dzieci i dorosl
84,99 zł

4251285506015 CF7644 Podkladka COM-FOUR 5 z 5 róznymi motywami, 44 x 
28,5 cm

60,99 zł
4251285506268 CF7708 Poduszka na kolana do ogrodu - Mata na kolana do 

ogrodu - Poduszka na kolana do prac recznych i rekreac
93,99 zł

4251285506275 CF7526 zestaw 2 miotelek, drazek teleskopowy z mozliwoscia 
przedluzenia do 107 cm

93,99 zł
4251285506299 CF6915 12 misek na ragout fin, Ø 9,5 cm, foremki do ciasta, 

creme brulee, w jasnych kolorach
210,99 zł

4251285506503 CF7688 10x Latarnia LED Tealight Party Light w 5 róznych 
kolorach, na baterie

84,99 zł
4251285506565 CF6077 16x fluorescencyjne rózne owady, tworzywo sztuczne, 

swieci w ciemnosci (16 sztuk)
70,99 zł

4251285547193 CF6589 lotki 9 na treningi i zawody, pilki do badmintona w 
ekonomicznym opakowaniu

84,99 zł
4251285506589 CF5859 COM-FOUR 12x Sparpack - Niemcy opaski na reke, 

artykuly dla fanów WM / EM
70,99 zł

4251285506619 CF6683 16-czesciowy zestaw kostiumów do zdjec w 2 róznych 
strojach / Mr. & Mrs.

46,99 zł
4251285506633 CF6013 1x skladane sito kuchenne w kolorze bialo-niebieskim 84,99 zł
4251285506671 CF7720 porcelanowy talerz do fondue, plyta grillowa z 5 

wglebieniami na dania i dipy, 34 x 28,5 x 2,2 cm
210,99 zł

4251285506718 CF7722 Hamak - Hamak przenosny z mozliwoscia obciazenia do 
120 kg - Welurowe lózko dla gosci - Lózko pneumatyczn

257,99 zł
4251285506787 CF6099 2 x oprawki do bezpieczników samochodowych (maks. 

20 A) z calkowicie zaizolowana obudowa do samochodó
46,99 zł

4251285506794 CF6581 2-czesciowy zestaw szczotek do WC w kolorze, 
niebieskim, rózowym

84,99 zł
4251285506800 CF7725 16x klipsy do obrusów wykonane ze stali nierdzewnej i 

tworzywa sztucznego, przezroczyste (16 sztuk - przezro
70,99 zł

4251285573451 CF7635 8x klipsy do obrusów premium wykonane ze stali 
nierdzewnej, klipsy stolowe do wewnatrz i na zewnatrz, 

93,99 zł
4251285507142 CF7738 Krajalnica do truskawek z czerwonymi ostrzami ze stali 

nierdzewnej, 95 x 78 x 28 mm
47,16 zł

4251285507265 CF7749 4x Pojemniki na kawe do ekspresu - ozdobna puszka - 
pojemnik do przechowywania ziaren kawy

93,99 zł
4251285507494 CF5050 6x szczotka do rak z raczka - szczoteczka do paznokci z 

tworzywa sztucznego - szczotka do mycia rak w róznych
84,99 zł

4251285558908 CF7717 4x banka mydlana - miecz banki mydlanej - duze banki 
mydlane na urodziny, przyjecia w ogrodzie i wesela - 37

84,99 zł
4251285507593 CF7766 Mlynek do kawy COM-FOUR o nostalgicznym designie, 

klasyczny
163,99 zł

4251285507609 CF7767 „Fresh Brewed” pojemnik na kawe i saszetki, czarna / 
miedziana puszka na kawe, 20 x 10,7 x 10,7 cm

84,99 zł
4251285523814 CF7774 pierscien do baniek mydlanych - slonce z bankami 

mydlanymi, multi-bubble z 420 ml mydla do 13 baniek 
84,99 zł

4251285507883 CF7756 4x banka mydlana - miecz banki mydlanej - duze banki 
mydlane na urodziny, przyjecia w ogrodzie i wesela - 37

93,99 zł
4251285525566 CF7784 Anti Stress Ball - Scisnij pilke w siatce - Zgniataj pilke, 

Scisnij pilke, Zabawke
70,99 zł

4251285507883 CF7756 4x banka mydlana - miecz banki mydlanej - duze banki 
mydlane na urodziny, przyjecia w ogrodzie i wesela - 37

93,99 zł
4251285507890 CF7727 4x odswiezacz powietrza do samochodu - pachnace 

drzewko w stylu "German Fan" - artykul dla fanów pilki 
46,99 zł

4251285507906 CF7727 Odswiezacz powietrza 4x do samochodu - pachnace 
drzewo w stylu "German Fan" - artykul dla fanów pilki n

46,99 zł
4251285507920 CF5423 2x TP4056 1A modul do ladowania akumulatorów 

litowych lipo board ze zlaczem mini USB (02 sztuki)
60,99 zł

4251805414646 CF7790 wysokiej jakosci podkladka pod naczynia ze stali 
nierdzewnej - podstawka pod garnki, patelnie, naczynia 

84,99 zł
4251285508033 CF7792 Skrobak polowy Ceran z wymiennymi ostrzami - 

Skrobak wykonany z nierdzewnej stali nierdzewnej do k
46,99 zł

4251285508040 CF7793 10x zapasowe ostrza do czyszczenia skrobaków, 
akcesoria do czyszczenia przyborów, wymienne ostrza s

46,99 zł
4251285508057 CF4183 moskitiera 2x czarna na drzwi, 75 x 220 cm, doskonala 

ochrona przed owadami
140,99 zł

4251285508088 CF7109 24x dekoracyjne serwetki do sloików - serwetki do 
dzemów - dekoracja do sloików - szklane serwetki do de

70,99 zł
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4251285537354 CF7692 6x solniczki, przyprawy i ziola wykonane ze stali 
nierdzewnej i szkla, z róznymi otworami na kuwety

140,99 zł
4251285570351 CF7692 12x sól, - przyprawa, - i ziola Shaker ze stali 

nierdzewnej
163,99 zł

4251285557185 CF7635 8x klipsy do obrusów premium wykonane ze stali 
nierdzewnej, klipsy stolowe do wewnatrz i na zewnatrz, 

93,99 zł
4251285557185 CF7635 8x klipsy do obrusów premium wykonane ze stali 

nierdzewnej, klipsy stolowe do wewnatrz i na zewnatrz, 
93,99 zł

4251285508149 CF7635 8x klipsy do obrusów premium wykonane ze stali 
nierdzewnej, klipsy stolowe do wewnatrz i na zewnatrz, 

93,99 zł
4251285508149 CF7635 8x klipsy do obrusów premium wykonane ze stali 

nierdzewnej, klipsy stolowe do wewnatrz i na zewnatrz, 
93,99 zł

4251285508170 CF6702 10x ozdobne zabki do dyni - plastikowe zabki do 
ozdabiania rzezbionych dyn - przerazajaca dekoracja z d

70,99 zł
4251285508194 CF7797 4x talerz lupkowy, 10 x 10 cm, pólmisek bufetowy, 

podstawka
70,99 zł

4251285508231 CF7743 4x filizanka i spodek do espresso, kamionka, czerwony 93,99 zł
4251285508323 CF6610 34-czesciowy zestaw kostiumów do zdjec w róznych 

strojach
60,99 zł

4251285597419 CF7502 2x pas bagazowy w paski w kolorach teczy - Pas 
bagazowy z regulacja dlugosci - Kolorowy pas bagazow

60,99 zł
4251285508378 CF5420 16x Korkowe podstawki pod drinki - okragle podstawki 

pod drinki - korkowe podstawki pod szklanki
70,99 zł

4251285508385 CF5421 16x Korkowe podstawki pod drinki - podstawki pod 
drinki - korkowe podstawki pod szklanki na impreze

60,99 zł
4251285508392 CF7796 2-czesciowy zestaw do usuwania lodyg truskawek i 

pomidorów oraz krajalnica do truskawek
70,99 zł

4251285508408 CF6694 24-czesciowy zestaw do haftu pirata do zdjec w róznych 
strojach (24 sztuki)

60,99 zł
4250847151052 CF7349 Zestaw luksusowych metalowych korkociagów w kolorze 

czarnym z przecinakiem do kapsulek, zapasowa spirala i
163,99 zł

4251285508637 CF7637 Zestaw 3 swieczek urodzinowych z muzyka w 3 
swietnych kolorach (bialy/niebieski/zielony)

84,99 zł
4251285508668 CF7440 200x spoiwo roslinne - spoiwo roslinne zielone - spoiwo 

uniwersalne - spoiwo kwiatowe - wiazanie krzewów i sta
46,99 zł

4251805401103 CF7645 40x Uchwyt na przyssawke, wielofunkcyjny hak z 
metalowym haczykiem i szczelina na lampki choinkowe i

70,99 zł
4251285508767 CF7435 2x klódka z kombinacja cyfr (2 sztuki) 84,99 zł
4251285585720 CF6936 zestaw 2 rekawic ogrodowych dla kobiet, motyw 

kwiatowy, wykonany z lateksu, powloka antyposlizgowa,
60,99 zł

4251805402988 CF7809 300g kreatywny piasek z formami piaskowymi, modelina 
do uzytku w pomieszczeniach do zabawy i modelowania

60,99 zł
4251805403008 CF7810 500g kreatywny piasek z formami piaskowymi, glina do 

uzytku wewnetrznego do zabawy i modelowania, kreaty
93,99 zł

4251285509252 CF7628 20x zakretki do slodkich moszczów do butelek 0,7 i 1,0 
litra, rozmiar 2

84,99 zł
4251285555228 CF6653 zestaw 2 chwiejnych slonecznych kwiatów w 2 róznych 

kolorach, 11 x 10 x 7 cm
61,32 zł

4251285557741 CF6653 zestaw 2 chwiejnych slonecznych kwiatów w 2 róznych 
kolorach, 11 x 10 x 7 cm

61,32 zł
4251285549876 CF4086 2x silikonowe rekawice chroniace przed cieplem w 

kolorze szarym, rekawice kuchenne odporne na tempera
70,99 zł

4251285509382 CF6618 Zestaw 2 drutów fotograficznych z 24 magnesami, ok. 
200 cm x 1,2 mm, z metalu - Drut fotograficzny z magn

70,99 zł
4251285509382 CF6618 Zestaw 2 drutów fotograficznych z 24 magnesami, ok. 

200 cm x 1,2 mm, z metalu - Drut fotograficzny z magn
70,99 zł

4251285509399 CF6646 blokada chrapania z poduszka w kratke, artykul 
zartobliwy (2 sztuki)

84,99 zł
4251285509412 CF6622 COM-FOUR zestaw 2 lup, 50 mm i 75 mm, lupa do 

czytania
60,99 zł

4251285509429 CF6888 COM-FOUR 3-krotne szklo powiekszajace, 50 mm, szklo 
powiekszajace

70,99 zł
4251285539877 CF7753 80-czesciowy zestaw spinek do bielizny, kolki XXL w 4 

róznych modnych kolorach, bardzo duzy dla bezpieczne
93,99 zł

4251285509443 CF7754 spinacze do bielizny 120 w ekonomicznym opakowaniu 
w róznych modnych kolorach [wybór zróznicowany]

84,99 zł
4251285582248 CF7754 200x klamerki do bielizny w ekonomicznym opakowaniu 

w róznych modnych kolorach [zroznicowany wybor]
140,99 zł

4251805441321 CF7629 2x Opryskiwacz ogrodowy - Reczny prysznic ogrodowy 
do weza wodnego - Przystawka do weza do podlewania 

84,99 zł
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4251285509498 CF7632 2x zlacze weza do weza ogrodowego - szybkozlaczka - 
naprawa weza - przylacze weza - 13 mm, 1/2 "(0,5 cala

60,99 zł
4251285557116 CF7389 zestaw 3 zlaczek do weza ogrodowego - stoper, odcinek 

weza, lacznik - zlaczka do weza - 13 mm, 1/2 "(0,5 cala
60,99 zł

4251285509634 CF7295 ekonomiczne opakowanie 5 karteczek samoprzylepnych 
- karteczki samoprzylepne, karteczki biurowe zólte 75 x 

140,99 zł
4251285509696 CF6701 Figurka balwana rozmiar L, slodka dekoracja 

swiateczna, idealna jako dekoracja stolu na Adwent, pie
84,99 zł

4251285509726 CF7668 4x Szczotka do czyszczenia butelek - Dluga szczotka do 
czyszczenia butelek - 35 x Ø 5 cm

70,99 zł
4251285509733 CF7668 8x Szczotka do czyszczenia butelek - Dluga szczotka do 

czyszczenia butelek - 35 x Ø 5 cm
84,99 zł

4251285509740 CF7067 5-czesciowy zestaw szczotek do butelek - szczotki do 
czyszczenia butelek w 4 rozmiarach - szczotka do czyszc

70,99 zł
4251285552272 CF7757 6x Szczotka do czyszczenia butelek - Szczotki 

czyszczace w 3 rozmiarach - Szczotki do czyszczenia but
70,99 zł

4251285555839 CF7263 6-czesciowy zestaw ogrodowy z zielonymi uchwytami - 
podwójne haki, skrobak do fug, maly kultywator, mala 

163,99 zł
4251285509788 CF7264 Oficjalna obudowa COM-FOUR dla Raspberry Pi 3 

(malinowa / biala)
70,99 zł

4251285510272 CF7087 3x karabinczyki - stalowe karabinczyki brelok - do 
ogrodu, gospodarstwa domowego, rekodziela i nie tylko

70,99 zł
4251285510425 CF6493 zólta kamizelka odblaskowa 10, 100% poliester, jeden 

rozmiar DIN 471 + tarcza parkingowa ze skrobaczka do 
187,99 zł

4251285510449 CF7669 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 
ze stali nierdzewnej - zacisk obrusowy - 42 g

140,99 zł
4251285510494 CF7830 2x szczypce do grilla ze stali nierdzewnej, 

wielofunkcyjne szczypce kuchenne ze stali nierdzewnej, 
84,92 zł

4251285510500 CF7830 2x szczypce do grilla ze stali nierdzewnej, 
wielofunkcyjne szczypce kuchenne ze stali nierdzewnej, 

60,99 zł
4251285510548 CF6496 Bransoletka zatrzaskowa Star Wars 46,99 zł
4251285510586 CF7714 2 teleskopowa trzepaczka do much do wyciagania, 

kolory: zólty i pomaranczowy, rozsuwana 24-56 cm
70,99 zł

4251285510593 CF7714 2 teleskopowa trzepaczka do much do wyciagania, 
kolory: zielony i rózowy, wysuwana na 24 - 56 cm

70,99 zł
4251285510609 CF7718 3x rozkladana teleskopowa packa na muchy do 

zwalczania szkodników, praktyczny zabójca owadów, tel
60,99 zł

4251285510609 CF7718 3x rozkladana teleskopowa packa na muchy do 
zwalczania szkodników, praktyczny zabójca owadów, tel

60,99 zł
4251285510616 CF7718 zestaw 2 teleskopowych trzepaczek do much, 

rozsuwanych 25-72 cm (jasnozielony / rózowy)
60,99 zł

4251285510623 CF6250 240x drewniane spinacze do bielizny - trwale drewniane 
kolki z drewna brzozowego - surowe drewniane spinacz

140,99 zł
4251285510647 CF7767 „Coffee HotSpot” pojemnik do przechowywania kawy i 

saszetek, czarna / miedziana puszka na kawe, 20 x 10,7
84,99 zł

4251285510685 CF7839 ramka instalacyjna Adapter 2,5-calowy dysk twardy SSD 
do 3,5-calowego dysku twardego Ramka montazowa (k

46,99 zł
4251285510715 CF7807 XL zestaw 6 wspinaczy okiennych Sticky Ninja, bardzo 

duze, w 3 róznych kolorach, 13,5 cm
60,99 zł

4251285510821 CF6498 zestaw oszczednosciowy zegarek pielegniarski szpilkowy 
zegarek „pielegniarka” w 6 kolorach i wzorach wykonan

84,99 zł
4251285511293 CF7262 Oslona narozników stolu 4x wykonana z silikonu, 

ochraniacz na ochraniacz dla niemowlat i malych dzieci 
70,99 zł

4251285556614 CF7262 Oslona narozników stolu 4x wykonana z silikonu, 
ochraniacz na ochraniacz dla niemowlat i malych dzieci 

60,99 zł
4251285511316 CF7262 Oslona narozników stolu 4x wykonana z silikonu, 

ochraniacz na ochraniacz dla niemowlat i malych dzieci 
60,99 zł

4251285528642 CF7833 4x gumowy odbojnik w kolorze czarnym 84,99 zł
4251285550483 CF7863 Knot do lamp naftowych - zamienny knot do pochodni 

ogrodowych, bambusowych
140,99 zł

4251285511507 CF7864 imbryk szklany 1200 ml, dzbanek ze szkla 
zaroodpornego z sitkiem ze stali nierdzewnej, dzióbek z

140,99 zł
4251285511514 CF7865 Thermo sosjerka - garnek do sosu wykonany ze stali 

nierdzewnej o podwójnych sciankach - izolowany pojem
140,99 zł

4251285511521 CF7866 sitko do garnków - sitko w ksztalcie pólksiezyca - kratka 
ociekowa do misek, patelni i garnków 24 cm - pólokragl

70,99 zł
4251285511538 CF7867 Zestaw tarek do warzyw 9 elementów z 5 róznymi 

nasadkami
60,99 zł

4251285511545 CF7868 Nozyczki do pizzy z powierzchnia do serwowania, nóz 
do pizzy z ostrzami ze stali nierdzewnej i zintegrowana l

84,99 zł
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4251285511545 CF7868 Nozyczki do pizzy z powierzchnia do serwowania, nóz 
do pizzy z ostrzami ze stali nierdzewnej i zintegrowana l

84,99 zł
4251285511552 CF7869 zestaw 3 nozyczek nozyczki uniwersalne nozyczki 

domowe nozyczki kuchenne nozyczki wielofunkcyjne no
60,99 zł

4251285511569 CF7869 zestaw 3 nozyczek nozyczki uniwersalne nozyczki 
domowe nozyczki kuchenne nozyczki wielofunkcyjne no

84,99 zł
4251285511699 CF7879 damski naszyjnik - damski lancuszek ze srebrnym 

krzyzykiem i czerwonymi krysztalkami - piekna modna b
70,99 zł

4251285530089 CF7858 3x kubek do kawy w paski "White & Black", filizanka do 
herbaty, filizanka, kubek, 330ml

93,99 zł
4251285562509 CF7886 wieszak na drzwi sowa - wiszaca szafa na drzwi i szafki 

z 5 haczykami - drazek na drzwi do zawieszenia - metal
93,99 zł

4251285512009 CF7888 Drazek do zawieszania drzwi z 8 chromowanymi 
haczykami

70,99 zł
4251285512016 CF7889 1x wieszak na drzwi "Mr & Mrs" z 3 haczykami 70,99 zł
4251285546998 CF6499 Magic Box, magiczne drewniane pudelko, magiczne 

pudelko upominkowe, sejf na pieniadze, skrzynia skarbó
70,99 zł

4251285512399 CF3736 3x nóz do pizzy z miekkim uchwytem - nóz do pizzy ze 
stali nierdzewnej - walek do pizzy w róznych kolorach - 

70,99 zł
4251285512504 CF7893 4x szczotka do naczyn - szczotka kuchenna - zestaw 

szczotek do naczyn - szczotka do naczyn - szczotka do n
84,99 zł

4251285512542 CF7891 zestaw 2 szczotek toaletowych w 2 róznych kolorach 70,99 zł
4251285512610 CF7887 zestaw 3 haczyków na drzwi sowa wykonanych z metalu 93,99 zł
4251285540941 CF6065 mini karabinki w zestawie 10, 5x srebrne i 5x czarne 84,99 zł
4251285551657 CF7890 zestaw 2 haczyków na drzwi „Mr & Mrs”, kazdy z 1 

haczykiem
70,99 zł

4251285512870 CF7413 5x miska do tapas, male plaskie gliniane miski 
zaroodporne, rustykalna miska do serwowania w kolorze

163,99 zł
4251285512887 CF7413 5x miska do tapas, male plaskie gliniane miski 

zaroodporne, rustykalna miska do serwowania w kolorze
210,99 zł

4251285512924 CF7919 Dlugopis w ksztalcie klucza plaskiego, ok. 15,5 cm 46,99 zł
4251285513112 CF7107 Zlaczki do kompozycji kwiatowych w florystyce do 

dekoracji kwiatowych, zlaczki w róznych rozmiarach z ok
70,99 zł

4251285513136 CF7674 2x kubek termiczny ze stali nierdzewnej - 300 ml na 
kubek - dwuscienny kubek izolacyjny - nietlukacy kubek 

140,99 zł
4251285576414 CF7106 2x kubki ze stali nierdzewnej - termiczne kubki do picia 

wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej - odporny
140,99 zł

4251285576414 CF7106 2x kubki ze stali nierdzewnej - termiczne kubki do picia 
wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej - odporny

140,99 zł
4251285513150 CF7105 2x kubki ze stali nierdzewnej - termiczne kubki do picia 

wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej - odporny
140,99 zł

4251285513198 CF9654 3x masa korkowa do kompozycji kwiatowych - pianka 
korkowa do swiezych kwiatów - gabka korkowa do reko

84,99 zł
4251285513198 CF9654 3x masa korkowa do kompozycji kwiatowych - pianka 

korkowa do swiezych kwiatów - gabka korkowa do reko
84,99 zł

4251285513204 CF10155 3x pianka do dekoracji kwiatowych - gabka do dekoracji 
rekodzielniczych - pianka do dekoracji kwiatowych na ur

84,99 zł
4251285513204 CF10155 3x pianka do dekoracji kwiatowych - gabka do dekoracji 

rekodzielniczych - pianka do dekoracji kwiatowych na ur
84,99 zł

4251285513228 CF6671 zestaw startowy - obudowa do Raspberry Pi 3, z 
NOWYM kablem ladujacym USB i zestawem 3 pasywnyc

84,99 zł
4251285513280 CF7679 4-czesciowy zestaw rafii - naturalna rafia do craftingu i 

dekoracji - rafia do craftingu w kolorze naturalnym
84,99 zł

4251285513297 CF7680 Trzyczesciowy zestaw z rafii - rafia naturalna do 
rekodziela i dekoracji - rafia rzemieslnicza w kolorze ziel

84,99 zł
4251285513488 CF6636 COM-FOUR zestaw 6 czubków zwierzatek ok. 6 cm 

wykonanych z drewna, rózne gatunki zwierzat
60,99 zł

4251805465709 CF7469 3-czesciowy zestaw kostiumów na Halloween - 
przebranie na imprezy tematyczne lub na Halloween - a

84,99 zł
4251285556935 CF4529 deska do krojenia 6x z drewnianym uchwytem, deska 

sniadaniowa, deska kuchenna, deska do krojenia chleba
140,99 zł

4251285513860 CF3685 6x Brelok ze sprezyna i karabinczykiem - do mocowania 
do paska spodni lub kieszeni - metalowy brelok - sila na

70,99 zł
4251285534575 CF7922 3x szczotka toaletowa z wymienna glówka szczoteczki - 

szlachetna szczotka toaletowa z uchwytem ze stali nierd
84,99 zł

4251285534575 CF7922 3x szczotka toaletowa z wymienna glówka szczoteczki - 
szlachetna szczotka toaletowa z uchwytem ze stali nierd

84,99 zł
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4251285558380 CF7925 2x LED banka mydlana pistolet z woda z baniek 
mydlanych, przezroczysta maszyna do baniek mydlanyc

93,99 zł
4251285513976 CF7824 3x rekawica do mycia samochodów i gospodarstw 

domowych - rekawica z mikrofibry - rekawica szenilowa 
84,99 zł

4251285513976 CF7824 3x rekawica do mycia samochodów i gospodarstw 
domowych - rekawica z mikrofibry - rekawica szenilowa 

84,99 zł
4251285513983 CF5041 3x pudelko na pigulki camping & outdoor / apteczka / 

pudelko na pigulki jako brelok do kluczy - wodoodporne
70,99 zł

4251285514003 CF7932 zestaw 5 lampek piankowych LED z migajacymi 
swiatlami, dyskoteka, impreza, festiwal, prezenty, pami

140,99 zł
4251285514034 CF7782 zestaw 8 podkladek winylowych do baru i stolu jako 

dekoracja stolu / 4 rózne motywy / wymiary: Ø 11 cm
84,99 zł

4251285514089 CF7733 60x Etykiety z ozdobna wstazka - etykiety do 
oznaczania i dekoracji prezentów - etykiety na prezenty,

84,99 zł
4251285514102 CF7732 Deska do krojenia ze szkla COM-FOUR w rózowe, 

zielono-biale paski, ok. 52 x 30 x 0,5 cm
84,99 zł

4251285514140 CF6503 2x rekawiczki do mycia samochodów i gospodarstwa 
domowego - rekawiczki z mikrofibry - rekawiczki szenilo

93,99 zł
4251285514157 CF7926 3x slime z odglosem puchu w puszce, ciasto kitu 

idealnie nadajace sie na urodziny (ciasto pierdzace w ko
70,99 zł

4251285514164 CF7926 3x slime z odglosem dmuchania w puszce, ciasto na kit 
idealnie nadajace sie na urodziny (ciasto pierdzace w ko

70,99 zł
4251805413205 CF7700 Zestaw dwuczesciowy - pojemnik do sortowania w 2 

rozmiarach - pojemnik na przybory z przegrodami i pokr
84,99 zł

4251285514232 CF7933 4x luminous zyroskop (UFO) ze swiatlem i dzwiekiem 
otwierany (4 sztuki - 2x fioletowy / 2x zielony)

140,99 zł
4251285589421 CF4296 4x jojo z migajacym swiatlem - LED jojo dla dzieci i 

doroslych - dla poczatkujacych jojo do nauki fajnych szt
93,99 zł

4251285514317 CF7933 1x swiecacy blat (UFO) ze swiatlem i dzwiekiem, 
otwierany (1 szt. - fioletowy)

70,99 zł
4251285582408 CF0745 2x USB Stick Mini Adapter Czytnik kart microSD TF 

Czytnik kart Czytnik kart
70,99 zł

4251285514317 CF7933 1x swiecacy blat (UFO) ze swiatlem i dzwiekiem, 
otwierany (1 szt. - fioletowy)

70,99 zł
4250847190341 CF6560 30x klamerki w praktycznym koszyku z raczka - kosz z 

raczka do wieszania i klipsami w modnych kolorach
84,99 zł

4251285523005 CF7928 2x styk uziemiajacy katowy czarny ze stykiem 
uziemienia Wtyczka katowa montowana pod katem, odp

70,99 zł
4251285514355 CF7928 5x styk uziemiajacy katowy czarny ze stykiem 

uziemiajacym wtyczka katowa montowana pod katem, n
140,99 zł

4251285514393 CF6740 10x olejki zapachowe - zapach do pomieszczen "Flora i 
Fauna" - olejek zapachowy do dyfuzorów, odswiezaczy 

140,99 zł
4251285514416 CF7980 flamastry 24x do malowania na jasne kolory - stabilne 

pisaki dla dzieci
60,99 zł

4251285514492 CF8032 flamastry 36x do malowania w jasnych kolorach - 
stabilne pisaki dla dzieci

70,99 zł
4251285514515 CF7987 COM-FOUR zestaw 3 wieszaków lazienkowych i na 

ubrania, po 2 haczyki kazdy
60,99 zł

4251285514522 CF7989 zestaw 2 drutów ze stali nierdzewnej - drut 
rzemieslniczy

84,99 zł
4251285514553 CF8014 4x latarnia z kolorowym motywem ksiezyca - papierowa 

latarnia na sw.Marcina i Halloween - latarnia Martina dla
70,99 zł

4251285514560 CF8011 4x Latarnia z kolorowymi motywami - Papierowa 
latarnia na Swieto Marcina i Halloween - Swietomarcinsk

70,99 zł
4251285514560 CF8011 4x Latarnia z kolorowymi motywami - Papierowa 

latarnia na Swieto Marcina i Halloween - Swietomarcinsk
70,99 zł

4251285514577 CF8009 2x latarnia z kolorowym motywem ksiezyca i slonca - 
papierowa latarnia na sw. Marcina i Halloween - latarnia

70,99 zł
4251285514591 CF8013 2x latarnia z kolorowym motywem klauna - papierowa 

latarnia na sw.Marcina i Halloween - latarnia Martina dla
84,99 zł

4251285514621 CF8012 2x latarnia z kolorowym motywem tygrysa i piratów - 
papierowa latarnia na sw.Marcina i Halloween - latarnia 

84,99 zł
4251285570641 CF8012 2x latarnia z kolorowym motywem ksiezniczki i zaby - 

papierowa latarnia na sw.Marcina i Halloween - latarnia 
84,99 zł

4251285514669 CF7991 Poduszki swiateczne z motywami bozonarodzeniowymi - 
poduszki ozdobne na Boze Narodzenie - ozdoby swiatec

70,99 zł
4251285514775 CF7767 „Pulped Natural” pudelko do przechowywania kawy i 

saszetek, czarna / miedziana puszka na kawe, 20 x 10,7
84,99 zł

4251285514782 CF6353 Pakiet ekonomiczny 8x pulapka na myszy 60,99 zł
4251285589346 CF8052 2-czesciowy zestaw - nauszniki sluchawek i 1 para 

rekawic dotykowych do obslugi ekranu dotykowego w zi
70,99 zł
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4251285514805 CF4370 neodymowy magnes oczkowy, karabinczyk magnes 
garnkowy, silny magnes z haczykiem do ok. 20 kg nosn

70,99 zł
4251805466935 CF8052 4-czesciowy zestaw sluchawek z rekawiczkami do 

ekranów dotykowych, we wspanialych kolorach rózowy
84,99 zł

4251285514829 CF7788 zestaw 4 kubków na jajka „Faces”, ceramicznych, w 4 
róznych kolorach

84,99 zł
4251285514836 CF6101 zestaw 2 kubków do kawy z duza miseczka na platki 

„Faces”
140,99 zł

4251285514850 CF6103 zestaw 2 kubków do kawy z duza miska na platki 70,99 zł
4251285514867 CF6104 zestaw 2 kubków do kawy z duza miska na platki 140,99 zł
4251285514874 CF4243 COM-FOUR zestaw 6 pirackich breloków / obrozy / 

smyczy w róznych kolorach
60,99 zł

4251285514935 CF1688 2x tablet box 7 dni z francuskim oznaczeniem (Lundi - 
Dimanche) - apteczka 3 przegródki (Matin, Midi, Soir) - t

140,99 zł
4251285514942 CF6658 2x tablet box 7 dni z francuskim oznaczeniem (Lundi - 

Dimanche) - apteczka 3 przegródki (Matin, Midi, Soir) - t
140,99 zł

4251285515024 CF7829 2x igla paracord ze stali nierdzewnej, igla dziewiarska 
na 550 wstazek paracord, igla rzemieslnicza do lin

46,99 zł
4251285515024 CF7829 2x igla paracord ze stali nierdzewnej, igla dziewiarska 

na 550 wstazek paracord, igla rzemieslnicza do lin
46,99 zł

4251285515086 CF8056 DHT22 / AM2302 cyfrowy czujnik wilgotnosci i czujnik 
temperatury z plytka drukowana i przewodem

70,99 zł
4251285515123 CF0929 obieraczka ceramiczna 3x do owoców i warzyw - 

obieraczka uniwersalna szczególnie ostra - obieraczka z 
70,99 zł

4251285532090 CF3920 wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona 
tabletu i czytnika e-booków - etui ochronne w kolorze cz

46,99 zł
4251285515147 CF3920 2x wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona 

na tablet i czytnik e-booków - torba ochronna w kolorze 
60,99 zł

4251285533851 CF7748 2x puszki kawy w modnym designie, do 500 g kawy w 
puszce, zestaw 2, okragle, rózne dekory

84,99 zł
4251285515185 CF7970 3x zestawy baniek mydlanych - z róznymi figurkami 

baniek mydlanych i plynem do baniek mydlanych do tw
61,32 zł

4251285515192 CF7603 6x zawieszki do pojemników na pigulki, przywieszki 
adresowe dla psów i kotów - minikapsulka jako pudelko 

84,99 zł
4251285549197 CF8090 luk swiecy LED z timerem jako lampki swiateczne - 

mostek ze swieca z 21 diodami LED - piramida z lukiem 
133,99 zł

4251285549197 CF8090 luk swiecy LED z timerem jako lampki swiateczne - 
mostek ze swieca z 21 diodami LED - piramida z lukiem 

187,99 zł
4251285515222 CF6195 Piramida nastrojowego swiatla LED z 33 cieplobialymi 

diodami LED z funkcja timera na parapet jako dekoracja
210,99 zł

4251285539853 CF6727 4x zegar szczoteczki do zebów dla dzieci - klepsydra do 
mycia zebów w róznych kolorach - minutnik 3 - minutnik

70,99 zł
4251285515253 CF7826 2x haczyki magnetyczne neodym - silny magnes 

warsztatowy z haczykiem - do kuchni, lazienki, garazu lu
60,99 zł

4251285515277 CF7492 4x zegar ze szczoteczka dla dzieci z przyssawka - 
klepsydra do mycia zebów w róznych kolorach - minutni

84,99 zł
4251285515284 CF6066 2x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - zaparzacz do 

herbaty sypanej i przypraw - filtr do herbaty o drobnych
70,99 zł

4251285515307 CF7148 2-czesciowy zestaw do pielegnacji wlosów premium, 
szczotka wioslowa i grzebien do stylizacji z drewna bam

84,99 zł
4251285515406 CF8099 Mini skrobak - uniwersalny skrobak do czyszczenia 

gladkich powierzchni - praktyczny skrobak do plyt grzew
70,99 zł

4251285515413 CF8009 2x latarnia z kolorowym motywem slonca - papierowa 
latarnia na sw. Marcina i na Halloween - latarnia Martina

84,99 zł
4251285515420 CF7852 COM-FOUR 2x wysuwany pojemnik na pranie (skladany) 

// kolor: niebieski // material: 100% poliester // wymiar
60,99 zł

4251285515444 CF7147 COM-FOUR zestaw 24 pisaków z koncówkami z wlókna 
szklanego Akcesoria do malowania + 2 kolorowanki „Kr

60,99 zł
4251285515451 CF3346 10x sitko do odplywu, sitko do zlewu, chromowane i 

nierdzewne, Ø 70/40 mm
84,99 zł

4251285515505 CF6681 2x salaterka ze stali nierdzewnej - miski do mieszania 
rózne rozmiary - miska ze stali nierdzewnej na przekaski

84,99 zł
4251285515529 CF6017 2x miska ze stali nierdzewnej do kuchni - miska 

metalowa w róznych rozmiarach - miska salatkowa ze st
60,99 zł

4251285515567 CF6949 dozownik leków w jezyku POLSKIM - pudelko na leki na 
7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na ta

140,99 zł
4251285515574 CF6951 2x tablet box 7 dni z francuskim oznaczeniem (Lundi - 

Dimanche) - apteczka 3 przegródki (Matin, Midi, Soir) - t
140,99 zł

4251285515598 CF6558 2x bumerang - zabawka do rzucania dla dzieci i 
doroslych - klasyczny bumerang z 2 skrzydlami - zabaw

84,99 zł
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4251285515642 CF8097 zestaw 2 gumowych kaczek, para nowozenców, ok. 8 
cm

84,99 zł
4251285515659 CF8098 2x latarnie LED „Gwiazdy” i „Kwiaty” wykonane z 

ceramiki - Swieca LED z pieknymi motywami - Dekoracj
140,99 zł

4251285515666 CF3432 4-czesciowy zestaw - 2x wtyczki + 2x zlacza - wysokiej 
jakosci zlacze wtykowe anteny telewizyjnej w kolorze bi

46,99 zł
4251285515673 CF8085 4x szczotka do mycia naczyn - szczotka kuchenna - 

szczotka do naczyn - szczotka do naczyn - szczotka do p
84,99 zł

4251285586659 CF7559 4x zabezpieczenie rynien do rur spustowych, 
zabezpieczenie rury spustowej do lisci, lisci, galezi - idea

84,99 zł
4251285586659 CF7559 4x zabezpieczenie rynien do rur spustowych, 

zabezpieczenie rury spustowej do lisci, lisci, galezi - idea
84,99 zł

4251285515727 CF7702 COM-FOUR zestaw 3 - foremki na lody - na 12 lodów, 
13 x 14 x 14 cm

140,99 zł
4251285515734 CF7697 6x opakowania chlodzace w kolorze niebieskim - 

opakowania do lodówek i toreb - opakowania chlodzace 
84,99 zł

4251285515741 CF7697 12x cold pack w kolorze niebieskim - elementy 
chlodzace do lodówek i toreb chlodzacych - zimne opak

140,99 zł
4251285515765 CF6723 COM-FOUR 2x zasilacz Euro 2pin do gniazda Euro 2 46,99 zł
4251285536739 CF6959 2x Sitko kuchenne z tworzywa sztucznego - Sitko do 

cukru pudru - Sitko o drobnych oczkach do pieczenia - 
60,99 zł

4251285515789 CF7494 COM-FOUR zestaw 24 magnesów PF w 3 róznych 
kolorach

84,99 zł
4251285515796 CF7495 3x sznurek do pieczenia - Sznurek kuchenny do 

gotowania i grillowania - Bialy sznurek do grillowania mi
70,99 zł

4251285515802 CF7496 zestaw 2 sztuk - foremki na lody popsicles - na 12 
lodów

84,99 zł
4251285515826 CF7500 80x folia konserwujaca z zamknieciem i etykietami do 

dzemu
84,99 zł

4251285542341 CF7715 6x Torba na odziez, pokrowiec z zamkiem 
blyskawicznym i okienkiem, pokrowiec ochronny do tran

163,99 zł
4251285552487 CF7716 3x torba na odziez, pokrowiec z zamkiem 

blyskawicznym i okienkiem, pokrowiec ochronny do tran
84,99 zł

4251285515857 CF7721 zestaw 3 nozy do obierania / nozy domowych z miekkim 
uchwytem w róznych kolorach

70,99 zł
4251285515864 CF7721 zestaw 3 nozy do obierania / nozy domowych z miekkim 

w dotyku uchwytem w kolorze czarnym
60,99 zł

4251285515888 CF7708 2x Poduszka na kolana do ogrodu - Mata na kolana do 
ogrodu - Poduszka na kolana do prac recznych i rekreac

84,99 zł
4251285515901 CF8025 zestaw 2 bloczków szkolnych A4 bloczek seminaryjny 50 

arkuszy w kwadraty / 30 arkuszy z marginesami
47,16 zł

4251285560819 CF8020 zestaw 4 pierscieni wzmacniajacych otwory po 500 
sztuk kazdy

70,99 zł
4251285515949 CF8010 400x Szaszlyki do koktajli - Szaszlyki do finger food - 

Party Picker w czterech kolorach - Przekaski Piekser na i
84,99 zł

4251285515956 CF8021 sledzie do namiotu wykonane z tworzywa sztucznego - 
sledzie z uchwytami na zdjecia na kemping i na zewnatr

70,99 zł
4251285515970 CF5605 15-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów piratów 

- idealny na karnawal, imprezy tematyczne i imprezy ko
140,99 zł

4251285515994 CF7506 COM-FOUR zestaw 4 mydelniczek "Serce" i "Kwiatek" po 
2 sztuki w 2 róznych kolorach

70,99 zł
4251285516007 CF7503 zestaw 8 magnesów memo "motylek" ok. 5 x 5 cm 

(Mix1)
60,99 zł

4251285516038 CF7513 4x podkladki z 2 róznymi motywami kawowymi, 43 x 28 
cm

70,99 zł
4251285516045 CF7516 COM-FOUR zestaw 2 uchwytów na karme dla ptaków z 

4 metalowymi haczykami, kazdy ok. 14 x 0,6 x 40,5 cm
60,99 zł

4251285516052 CF4604 Podwójny wieszak na reczniki Wieszak na sciereczke ze 
stali nierdzewnej 40cm

93,99 zł
4251285516083 CF7519 4x gabka pod prysznic - gabka do kapieli w swietnych 

kolorach - gabka do masazu - myjka do ciala [w roznych
84,99 zł

4251285570252 CF7510 4x szczotka do mycia rak w kolorze niebieskim - 
szczoteczka do paznokci do czyszczenia rak i paznokci

70,99 zł
4251285516113 CF7510 szczotka do mycia rak transparent - szczoteczka do 

paznokci do mycia rak i paznokci
70,99 zł

4251285516120 CF8035 12x zmywaki z tworzywa sztucznego - zmywaki w 
jasnych kolorach - plastikowa gabka do czyszczenia upo

70,99 zł
4251285516144 CF7520 pojemniki na jajka 6x wykonane z chromowanego 

metalu, elegancki uchwyt na jajka o metalicznym wygla
70,99 zł

4251285516151 CF7520 12x kubków na jajka z chromowanego metalu, 
elegancki uchwyt na jajka o metalicznym wygladzie, zes

93,99 zł
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4251285516182 CF8037 4x uniwersalny filtr do okapów - filtry pasujace do 
róznych modeli okapów - mozliwosc przyciecia na wymi

93,99 zł
4251285516182 CF8037 4x uniwersalny filtr do okapów - filtry pasujace do 

róznych modeli okapów - mozliwosc przyciecia na wymi
93,99 zł

4251285516199 CF8104 Lejek ze stali nierdzewnej - Lejek do napelniania z 
uchwytem - Pomoc w napelnianiu szklanek i butelek

93,99 zł
4251285516212 CF8039 2 pudelka na tabletki z 10 przegrodami w 2 róznych 

kolorach z bialymi literami + 1x kruszarka do tabletek
84,99 zł

4251285516304 CF7102 2x klódka ze stali - zamek zabezpieczajacy z trzema 
kluczami - klódka z palakiem - 50 mm

70,99 zł
4251285516328 CF7186 Guma napinajaca - linka napinajaca do banerów, 

plakatów, namiotów, pawilonów - napinacze gumowe d
84,99 zł

4251285516335 CF7100 Klódka 3x ze stali - zamek zabezpieczajacy z trzema 
kluczami - klódka z palakiem - 32 mm

70,99 zł
4251285516342 CF7099 2x klódka ze stali - zamek zabezpieczajacy z trzema 

kluczami - klódka z palakiem - 40 mm
61,32 zł

4251285516359 CF8101 2-poziomowa pólka kuchenna ze stali nierdzewnej - 
pólka na przyprawy z antyposlizgowymi nózkami - dwup

141,56 zł
4251285516366 CF6249 2x miotla bez trzonka z gwintem - miotla z mieszanka 

wlosia konskiego - miotla z wlosia konskiego z drewna b
93,99 zł

4251285516373 CF5216 2x kubki termiczne z uchwytem ze stali nierdzewnej, 
kubek o podwójnych sciankach, 170 ml

84,99 zł
4251285516380 CF5914 2x Stojak do dekoracji owiec na Wielkanoc - Owca z 

futrem - Figurki do dekoracji wielkanocnych - Owca wiel
84,99 zł

4251285516397 CF8107 3-czesciowy zestaw do krojenia ze stali nierdzewnej - 
nóz do krojenia miesa, widelec do miesa i nozyce do dro

140,99 zł
4251285516403 CF8108 4-czesciowy zestaw pokryw pieca ze stali nierdzewnej, 

rózne srednice (2 x 16 cm, 2 x 20 cm)
84,99 zł

4251285516410 CF8105 3-czesciowy zestaw shakerów ze stali nierdzewnej - 
Mikser do koktajli z shakerem, miarka i sitkiem do kokta

84,99 zł
4251285516427 CF8102 2x kubki na szczoteczki do zebów ze stali nierdzewnej, 

uchwyt na szczoteczki imitujacy drewno, zestaw kubków
84,99 zł

4251285516441 CF8129 4x uchwyt scienny do zawieszania koszy i dzwonków 
wietrznych, z 2 srubami

84,99 zł
4251285516458 CF8130 24x uniwersalne haczyki w ksztalcie litery S - 

chromowany wieszak na ubrania - wieszak na plaszcz
70,99 zł

4251285516472 CF8131 karabinek do kluczy 8x z obrotowym przegubem, 7,5 cm 70,99 zł
4251285516496 CF7560 4x podstawka korkowa okragla Ø 19 x 1 cm spodek 

okragly do garnków, patelni, kuchni i gospodarstwa do
84,99 zł

4251285516502 CF7560 spodek 8x okragly z korka Ø 19 x 1 cm, spodek okragly 
do garnków, patelni, kuchni i gospodarstwa domowego,

140,99 zł
4251285516502 CF7560 spodek 8x okragly z korka Ø 19 x 1 cm, spodek okragly 

do garnków, patelni, kuchni i gospodarstwa domowego,
140,99 zł

4251285570658 CF8134 4x ponczo przeciwdeszczowe z kapturem - ponczo 
wielokrotnego uzytku w 4 kolorach - awaryjne ponczo n

84,99 zł
4251285516533 CF8135 2x ponczo przeciwdeszczowe z kapturem - ochrona 

przed deszczem z wyjatkowo mocnym poncho wielokrot
84,99 zł

4251285516540 CF8136 zestaw 4 klipsów okiennych - otwieracze okienne, 
stopery okienne, kliny okienne - zabezpieczenie zacisko

70,99 zł
4251285516540 CF8136 zestaw 4 klipsów okiennych - otwieracze okienne, 

stopery okienne, kliny okienne - zabezpieczenie zacisko
70,99 zł

4251285516557 CF8136 Zestaw 4 klamer do okien - uchwyt do okien, klin do 
okien - zabezpieczenie zaciskowe do okien i drzwi - ogra

70,99 zł
4250847141077 CF3154 Brelok na klucze ze stali nierdzewnej z pólka i tablica 

magnetyczna - nowoczesna tablica memo - tablica na kl
163,99 zł

4250847141077 CF3154 Brelok na klucze ze stali nierdzewnej z pólka i tablica 
magnetyczna - nowoczesna tablica memo - tablica na kl

163,99 zł
4251285563308 CF8144 2 pudelka na tabletki z 10 przegrodami z napisami, 

dozownik tygodniowy
70,99 zł

4251285516670 CF8146 COM-FOUR zestaw 300 torebek uszczelniajacych 9,5 x 
13,2 cm samoprzylepnych, uniwersalnie przezroczystych

46,99 zł
4251285516687 CF8147 zestaw 150 woreczków uszczelniajacych Woreczki z 

zamkiem blyskawicznym w 3 róznych rozmiarach, z moz
84,99 zł

4251285516694 CF1324 Opaska do wlosów 24x wykonana z wysokiej jakosci 
materialu o grubosci 5 mm - warkocz jako akcesoria do 

60,99 zł
4251285516700 CF8187 uniwersalna szklana pokrywka chroniaca przed 

zachlapaniem z silikonowa krawedzia do garnków i patel
140,99 zł

4251285540934 CF7482 4x migajaca pilka ze swiatlem LED, pilka do zabawy z 
kolcami, upominki na urodziny dla dzieci - pilka do masa

84,99 zł
4251285516731 CF8148 COM-FOUR 200x naklejka naklejka prezentowa, prezent 

urodzinowy, prezenty, samoprzylepna 55 x 35 mm
84,99 zł
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4251285516786 CF8151 COM-FOUR zestaw 10 haczyków do zaslon bistro z 20x 
wkretami i 10x dwustronna tasma klejaca

84,99 zł
4251285549234 CF8152 12x haczyki samoprzylepne na karnisze, karnisze - 

haczyki samoprzylepne do okien, haczyki okienne - braz
60,99 zł

4251285549234 CF8152 12x haczyki samoprzylepne na karnisze, karnisze - 
haczyki samoprzylepne do okien, haczyki okienne - braz

60,99 zł
4251285562998 CF8153 12x haczyki samoprzylepne na karnisze, drazki Vitra - 

haczyki samoprzylepne do okien, haczyki okienne - prze
60,99 zł

4251285516816 CF8154 COM-FOUR zestaw 16 wieszaków na reczniki w 4 
wspanialych kolorach wykonanych z metalu

60,99 zł
4251285539976 CF6140 Pojemniki na jajka 4x wykonane ze stali nierdzewnej, 

matowe
84,99 zł

4251285516854 CF7975 2x roboty z bankami mydlanymi w swietnych kolorach, 
kazdy z 60 ml wody z baniek mydlanych, aby dlugo cies

60,99 zł
4251285517073 CF8254 42-czesciowy zestaw akcesoriów do wlosów dla dzieci w 

kolorze rózowym - reczniki do wlosów z zapinkami i klip
84,99 zł

4251285517080 CF8255 42-czesciowy zestaw akcesoriów do wlosów dla dzieci w 
kolorze rózowym - reczniki do wlosów z zapinkami i klip

84,99 zł
4251285517097 CF8256 42-czesciowy zestaw akcesoriów do wlosów dla dzieci w 

kolorze liliowym - reczniki do wlosów z klipsami i klipsa
84,99 zł

4251285517103 CF8257 42-czesciowy zestaw akcesoriów do wlosów dla dzieci w 
kolorze turkusowym - reczniki do wlosów z zapieciem i k

84,99 zł
4251285517110 CF8258 42-czesciowy zestaw akcesoriów do wlosów dla dzieci w 

kolorze zielonym - reczniki do wlosów z zapinkami i klips
84,99 zł

4251285517141 CF8184 stoper do drzwi, uchwyt do drzwi o wadze 1,4 kg w 
swiatecznym gnomie, stoper do okien i drzwi, odbojnik 

140,99 zł
4251285528871 CF7042 popielniczki 4x ze szkla - popielniczki szklane kolorowe 

na papierosy - popielniczki do uzytku prywatnego i gastr
84,99 zł

4251285517165 CF7126 COM-FOUR 8 szt. Podstawek pod rosliny i doniczki 4x 
12 cm / 4x 16 cm

84,99 zł
4251285517172 CF8127 20x zakretki slodkiego moszczu do butelek 0,3 i 0,5 

litra, rozmiar 1
70,99 zł

4251285517189 CF7237 5-czesciowy zestaw narzedzi ogrodowych - zestaw z 
podwójna motyka, malym kultywatorem, skrobaczka, re

140,99 zł
4251285517196 CF4351 zestaw oszczednosciowy zegarek pielegniarski szpilkowy 

zegarek „pielegniarka” w 6 kolorach i wzorach wykonan
84,99 zł

4251285517202 CF8175 4x Pulapka na myszy - Pulapka na male gryzonie - 
Pulapka na myszy i male szczury - Pulapki na myszy do 

61,32 zł
4251285517219 CF8176 4x szklanka do herbaty z uchwytem - szklanki do picia 

ze szkla do herbaty lub kawy - kieliszek do kawy do cap
140,99 zł

4251285517240 CF6997 25-czesciowy zestaw naczyn stolowych i dekoracji na 
impreze z czaszka i piratami na Halloween, urodziny, im

93,99 zł
4251285517257 CF8091 pilka do skakania 3x z twarza i gumowym wlosiem - 

skaczaca pilka wykonana z tworzywa sztucznego - fluor
84,99 zł

4251285517271 CF8172 Sekatory z ochrona palców, nozyczki florystyczne z 
ostrzem ze stali SK5

93,99 zł
4251285517295 CF8174 sito ogrodowe z dwoma wymiennymi wkladami 

sitowymi 4 mm, 6 mm - sito okragle - sito dolne, sito zie
140,99 zł

4251285561649 CF8045 Ceramiczna skarbonka z kreda do pisania, skarbonka w 
kolorze czarnym

84,99 zł
4251285517332 CF4784 zestaw 6 tasm odblaskowych, bransoletek na napy 

idealne dla biegaczy i rowerzystów
60,99 zł

4251285517349 CF8092 COM-FOUR zestaw 6 swiecacych spinki do wlosów 
spinka do wlosów spinka do wlosów akcesoria do wlosó

60,99 zł
4251285517356 CF8092 COM-FOUR zestaw 6 swiecacych spinki do wlosów 

spinka zaciskowa spinka do wlosów akcesoria do wlosó
46,99 zł

4251285517417 CF7942 COM-FOUR zestaw 4 laczników katowych, 100 x 100 x 
90 x 3,0 mm, ocynkowany (opakowanie 1)

93,99 zł
4251285517424 CF7950 COM-FOUR 4-pak lacznik katowy z listwa 105 x 105 x 

90 x 3,0 mm, ocynkowany (pakiet 2)
93,99 zł

4251285517462 CF7941 COM-FOUR 10-pak lacznik katowy 70 x 70 x 55 x 2,5 
mm, ocynkowany (opakowanie 6)

93,99 zł
4251285517479 CF7943 20x katowniki krzesla, 25 x 25 x 15 mm, ocynkowane 46,99 zł
4251285517486 CF7944 20x Katowniki 50 x 50 x 15 mm, ocynkowane 70,99 zł
4251285517561 CF7819 COM-FOUR 3-pakowa plytka USB-LED, zimna biel 46,99 zł
4251285517585 CF7939 miarka skladana 5x mini wykonana z tworzywa 

sztucznego, miarka skladana 1 metr z 10 czlonami, metr
84,99 zł

4251285517608 CF7818 3x USB stick LED light - lampka USB w formie 
pendrive'a - pendrive z dioda LED do laptopa, samochod

60,99 zł
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4251285548633 CF5035 10x Swiece choinkowe LED ze zdalnym sterowaniem - 
Lampki choinkowe bezprzewodowe - Swiece bozonarodz

165,16 zł
4251285536456 CF7936 Klucz nastawny, od 0 do 28 mm 60,99 zł
4251285517646 CF7952 szczotka do paznokci szczotka do mycia rak szczotka do 

czyszczenia
84,99 zł

4251285517660 CF7953 2x tylna szczotka - szczotka do ciala - sucha szczotka - 
szczotka do masazu - szczotka do kapieli - 40 cm

60,99 zł
4251285578531 CF7954 2x sciereczka do podlóg z mikrofibry - sciereczki do 

czyszczenia podlóg w kolorze zóltym - duze sciereczki d
46,99 zł

4251285517707 CF8053 18-czesciowy zestaw sztucców bambusowych - paleczki 
wielokrotnego uzytku - zestaw drewnianych paleczek i b

60,99 zł
4251285517714 CF5098 60x przyssawki z otworem na kabel do lampek i 

dekoracji okien - Mocne galki okienne do mocowania oki
140,99 zł

4251285517721 CF5098 80x przyssawka z otworem na kabel do lampek i 
dekoracji okien - mocne galki okienne do mocowania oki

140,99 zł
4251285517738 CF5098 120x przyssawka z otworem na kabel do lampek i 

dekoracji okien - mocne galki okienne do mocowania oki
163,99 zł

4251285517738 CF5098 120x przyssawka z otworem na kabel do lampek i 
dekoracji okien - mocne galki okienne do mocowania oki

163,99 zł
4251285517769 CF7288 10x olejki zapachowe w zestawie - kwiaty zapachowe 

do pokoju - olejek zapachowy do dyfuzorów zapachowy
140,99 zł

4251285517790 CF8203 3x ceramiczny nawilzacz powietrza - parownik 
grzejnikowy do nawilzania powietrza w pomieszczeniu - 

140,99 zł
4251285517820 CF4784 zestaw 8 tasm odblaskowych, bransoletki na zatrzaski 

idealne dla biegaczy i rowerzystów!
70,99 zł

4251285517837 CF8206 3x zarówka do piekarnika do 300 ° C, ciepla biala 
zarówka kuchenna 15W, E14, 230V

70,99 zł
4251285517844 CF8206 5x zarówka do piekarnika do 300 ° C, ciepla biala 

zarówka kuchenna 15W, E14, 230V
84,99 zł

4251285517875 CF3403 2x Termometr do pieczeni ze stali nierdzewnej - 
analogowy termometr do miesa do 120 °C - termometr 

70,99 zł
4251805404500 CF8202 skrobaczka 8x do samochodu, do uzytku z 3 stron, 

skrobaczka talerzowa ze stabilnego tworzywa sztuczneg
84,99 zł

4251285517899 CF8205 100x kolki S8, szare, ok. R 8 x 40 mm 93,99 zł
4251285517905 CF8204 COM-FOUR 280x kolki S5, szare, ok. R 5 x 25 mm 93,99 zł
4251285517912 CF8205 COM-FOUR 50x kolki S8, szare, ok. R 8 x 40 mm 60,99 zł
4251285517929 CF8204 kolki 140x S5, szare, ok. R 5 x 25 mm 46,99 zł
4251285573093 CF4588 24x pierscienie na mole z drewna cedrowego, 

pierscienie na mole bez chemii - naturalna pulapka na 
70,99 zł

4251285578869 CF8189 blacha do pieczenia muffinów ze stali weglowej do 
wypieku babeczek na 12 muffinów - ok. 35 x 26,5 x 3 c

70,99 zł
4251285518032 CF8190 3-czesciowy zestaw brytfann do pieczenia i pieczenia, 

naczynie zaroodporne z wysokim brzegiem ze stali wegl
93,99 zł

4251285518063 CF8220 Sekator z wysokiej jakosci ostrzem ze stali weglowej, 
nozyce obejsciowe

140,99 zł
4251285518070 CF8218 sledzie do namiotu wykonane ze stali - solidne sledzie z 

gwintem do biwakowania i na zewnatrz - idealne do nor
140,99 zł

4251285518124 CF8062 2x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - zaparzacz do 
herbaty sypanej i przypraw - filtr do herbaty o drobnych

84,99 zł
4251285518148 CF8067 Gugelhupfform wykonany z silikonu o wlasciwosciach 

nieprzywierajacych, czerwony
70,99 zł

4251285518155 CF8069 Tortownica, okragla do wypieku ciast, wykonana z 
silikonu o wlasciwosciach nieprzywierajacych, czerwona

84,99 zł
4251285518186 CF8277 96x Kadzidelka o róznych zapachach - kadzidelka 

zapachowe - zapach swiateczny
70,99 zł

4251285518193 CF8278 4x Gift ribbon set - zestaw wstazek jedwabnych ze 
szpulka i kokardkami do pakowania i ozdabiania

84,99 zł
4251285547520 CF12422 48x prezentowe kokardki w swietnych kolorach - 

samoprzylepne ozdobne kokardki z wzorami na Boze Na
70,99 zł

4251285518216 CF10712 4x gwiazdki ze slomy w zestawie mix - ozdoby 
choinkowe - zawieszki slomiane na choinke - zawieszki c

70,99 zł
4251285518230 CF8510 6x Torebka na prezenty na Boze Narodzenie, Mikolajki i 

Adwent - Torebka na prezenty XXL z motywem swiatecz
140,99 zł

4251285518247 CF8292 12-czesciowy zestaw kokardek XL + tasma w róznych 
kolorach - wstazka prezentowa do pakowania i ozdabian

84,99 zł
4251285518254 CF8293 4x XL blyszczace rattanowe gwiazdki w ekonomicznym 

opakowaniu, jako dekoracja okna i choinki
70,99 zł
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4251285518261 CF8275 4x ocieplacze kieszonkowe z 2 motywami - ogrzewacze 
do rak w ksztalcie misia polarnego i termofor

84,99 zł
4251285566811 CF8276 4x Kieszonkowy ocieplacz wielokrotnego uzytku - 

ocieplacz do rak z motywem losia dla dzieci - poduszka 
70,99 zł

4251285566811 CF8276 4x Kieszonkowy ocieplacz wielokrotnego uzytku - 
ocieplacz do rak z motywem losia dla dzieci - poduszka 

70,99 zł
4251285518292 CF8282 4x worek prezentowy na Boze Narodzenie i Swietego 

Mikolaja - Worek Swietego Mikolaja do napelniania - Wo
84,99 zł

4251285518308 CF8283 zestaw 3 butów swiatecznych premium XL z róznymi 
motywami - skarpety swiateczne do wypelnienia - skarp

84,99 zł
4251285518339 CF8287 48x aksamitne kokardki do pakowania i ozdabiania 

prezentów - kokardki prezentowe w kolorze czerwonym 
93,99 zł

4251285518414 CF8299 zestaw 2 dekoracyjnych aniolków z wiencem kwiatów i 
sercem - ozdoba z zywicy syntetycznej w dwóch wariant

140,99 zł
4251285577541 CF8303 6x wstazka jutowa do dekoracji i pakowania - ozdobne 

wstazki z juty w róznych kolorach
84,99 zł

4251285518469 CF8305 288x blyszczace male gwiazdki dekoracyjne 3D o 
wspanialym brokatowym wygladzie - rozproszona ozdob

140,99 zł
4251285518476 CF8306 4x Ozdoby choinkowe do dekoracji - Poinsecja do 

powieszenia - Ozdoby choinkowe na Boze Narodzenie
140,99 zł

4251285518490 CF7401 zestaw 4 kubków do kawy „male gwiazdki” w róznych 
wzorach

140,99 zł
4251285518599 CF8317 Swiateczny krasnal w rozmiarze XXL do dekoracji 

swiatecznej, figurka zimowa jako element dekoracyjny, 
93,99 zł

4250847141831 CF3141 7-czesciowy zestaw plastikowych desek do krojenia - 
deski sniadaniowe z uchwytem na deske - male trwale p

140,99 zł
4251285518636 CF8296 2x swieca ze wzorem Swietego Mikolaja - swieca 

dekoracyjna - Swieca swiateczna
84,99 zł

4251285518667 CF8321 4x Miseczka na platki dla dzieci - Miseczka deserowa w 
nowoczesnym stylu - Miseczka na desery, przekaski lub l

140,99 zł
4251285518698 CF8328 3x lacznik srubowy - ogniwo lancucha awaryjnego 8 mm 

- karabinczyk z blokada srubowa - material karabinczyk 
70,99 zł

4251285518711 CF8329 zestaw figurek 2x XL z bawelnianym szalikiem i czapka, 
dziewczynka z warkoczykami i chlopcem, 20 x 6 x 6 cm

84,99 zł
4251285518735 CF8331 4x Figurka Swietego Mikolaja z Dolomitu, chromowana - 

Ozdoba swiateczna na wieniec adwentowy - Dekoracja s
70,76 zł

4251285518766 CF8337 2x para premium bozonarodzeniowych elfów do 
dekoracji swiatecznych, figurek alpejskich jako dekoracji

163,99 zł
4251285518780 CF8339 jednorazowe kalosze Premium - plastikowe nakladki na 

buty z antyposlizgowa podeszwa - jednorazowe buty wy
140,99 zł

4251285518797 CF8334 4x Skarpeta Swietego Mikolaja Premium XL do 
napelniania - Swiateczne skarpetki do powieszenia - But

93,99 zł
4251285518803 CF8340 3x ozdoby choinkowe jako ogórek - Swiateczny ogórek z 

prawdziwego szkla - Zawieszka choinkowa w kolorze zie
84,99 zł

4251285518810 CF8341 4x Swiateczne torby filcowe - Filcowe torby z uchwytami 
- Filcowe torby na prezenty - Swiateczne torby na preze

70,99 zł
4251285518827 CF8342 zestaw 4 worków filcowych z owalnym dnem, z 

nadrukiem swiatecznym z jodlami i platkami sniegu
60,99 zł

4251285518834 CF8343 Woreczki filcowe 4x z uchwytami na Boze Narodzenie, 
Mikolaj i Adwent, woreczki na prezenty w róznych kolor

46,99 zł
4251805403329 CF8345 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 

ogrzewacz do rak z motywem gwiazdek dla dzieci - Ogrz
84,99 zł

4251285590052 CF8346 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 
ogrzewacz do rak z malymi gwiazdkami - podkladka grz

84,99 zł
4251285518902 CF8349 2x ocieplacze kieszeniowe z golfem - ogrzewacze do rak 

z motywem gwiazdy
84,99 zł

4251285518919 CF8349 4x ocieplacze kieszeniowe z golfem - ocieplacze na rece 
w dzianinowej kieszeni z motywem gwiazdy w nowoczes

84,99 zł
4251285518919 CF8349 4x ocieplacze kieszeniowe z golfem - ocieplacze na rece 

w dzianinowej kieszeni z motywem gwiazdy w nowoczes
84,99 zł

4251285518926 CF8350 Swiateczna opaska na glowe - czapka Mikolaja - 
przebranie swiatecznego elfa

93,99 zł
4251285518940 CF8333 COM-FOUR 4x Skarpeta Swietego Mikolaja XL do 

wypelnienia - Swiateczne skarpetki do powieszenia - But
84,99 zł

4251285533721 CF8400 30x sloiczki na przyprawy 10ml z korkiem, zestaw mini 
szklanych buteleczek, zestaw kieliszków upominkowych,

84,99 zł
4251285519008 CF8400 60x sloiczki na przyprawy 10ml z korkiem, zestaw mini 

szklanych buteleczek, zestaw kieliszków upominkowych,
140,99 zł

4251285519053 CF5207 2x Zestaw naczyn do zapiekania i pieczenia - 
Emaliowana powloka nieprzywierajaca - Naczynie do za

84,99 zł
4251285519077 CF8433 Drewniany talerz z 4 kremowymi swiecami LED z 

prawdziwego wosku w róznych rozmiarach, z bateriami i
140,99 zł
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4251285519084 CF8432 Ramki do zdjec do pieknych zdjec - Ramka na 8 zdjec w 
róznych rozmiarach - Biala ramka w antycznym wygladzi

140,99 zł
4251285519121 CF8435 2x ramki na zdjecia 10 x 15 cm na najpiekniejsze 

zdjecia - stylowa ramka na zdjecia - ramka na ulubione 
84,99 zł

4251285519183 CF8424 8x Kolorowe wymienne metalowe zakretki do szklanek - 
wieczka z otworami na slomki

46,99 zł
4251285519206 CF8431 Ramka na zdjecia "Baby" na 4 zdjecia, wykonana z 

tworzywa sztucznego, ok. 41x17cm
84,99 zł

4251285519213 CF8417 zestaw 4 breloków jednorozca wykonanych z gumy w 
róznych wersjach

60,99 zł
4251285519220 CF8418 zestaw 5 plastikowych strzykawek gotówkowych, z 

nadrukiem "strzykawka gotówkowa", ok. 27 cm
84,99 zł

4251285519244 CF8428 2x ramka na zdjecia chromowana z tworzywa 
sztucznego - szlachetna ramka na zdjecie ok. 10 x 15 c

93,99 zł
4251285519251 CF8425 zestaw 3 zakrzywionych szklanych ramek do zdjec, ok. 

15 x 10 cm
93,99 zł

4251285519268 CF8426 zestaw 3 zakrzywionych szklanych ramek do zdjec, ok. 
10 x 15 cm

84,99 zł
4251285519275 CF8427 zestaw 2 zakrzywionych szklanych ramek do zdjec, ok. 

13 x 18 cm
93,99 zł

4251285519282 CF8411 4x kieszonkowy ocieplacz - ocieplacz na dlonie w stylu 
sowy - kieszonkowa poduszka grzewcza na chlodne dni i

93,99 zł
4251285519299 CF8416 Lancuch swietlny w optyce zarówkowej z 10 diodami 

LED - ozdobny lancuch swietlny w stylu vintage zapewni
84,99 zł

4251285519312 CF8413 COM-FOUR drewniana skrzynka na klucze "kocham mój 
dom" z 6 haczykami i zamkiem magnetycznym w drzwia

140,99 zł
4251285519381 CF8415 Torba filcowa XL na zakupy, stojaki na gazety, zabawki 

lub piknik na plazy, wytrzymala z grubego filcu, idealna 
140,99 zł

4251285519404 CF8422 2x drewniana szczotka do wlosów - przyjazna dla 
srodowiska szczotka dla mezczyzn, kobiet, dzieci - drew

60,99 zł
4251285519503 CF8409 COM-FOUR 6 par rekawic roboczych ze skóry 

syntetycznej w jednym rozmiarze
93,99 zł

4251285519527 CF7125 dziadek do orzechów wykonany z zeliwa z drewnianymi 
uchwytami

84,99 zł
4251285519534 CF8115 Haczyk podwójny COM-FOUR "Capri", chromowany 60,99 zł
4251285519541 CF8116 Trzyczesciowy komplet lazienkowy "Marseille" w kolorze 

czarnym
84,99 zł

4251285519565 CF8357 6x Szczotka do naczyn - Szczotka do czyszczenia - 
Zestaw szczotek kuchennych - Szczotka do naczyn - Szc

84,99 zł
4251285590779 CF8118 luk swiecy LED z zegarem jako lampki swiateczne - 

most swiecy z 21 diodami LED - piramida swietlna - kink
84,99 zł

4251285563469 CF8120 Szescioczesciowy lazienkowy zestaw podrózny, 
skladajacy sie z pudelka na szczoteczki do zebów, kubka

70,99 zł
4251805442069 CF8125 8x Cedzak odplywowy ze stali nierdzewnej - Cedzak do 

zlewu ze stali nierdzewnej chroniacy przed wlosami i res
46,99 zł

4251285519695 CF8126 50x klipsy do wieszaków na reczniki wykonane z 
tworzywa sztucznego i chromowanego metalu - Kolorow

70,99 zł
4251285519701 CF8128 3x nawilzacz powietrza wykonany z ceramiki - parownik 

grzejnikowy do nawilzania powietrza w pomieszczeniu - 
140,99 zł

4251285519732 CF8446 4x foremki do ciastek na Boze Narodzenie - Duze 
ksztalty ciastek ze swiatecznymi motywami - serce, gwia

60,99 zł
4251285519763 CF8407 4x szklanka ze slomka i pokrywka, szklanki w ksztalcie 

sloika z uchwytem, 450 ml
140,99 zł

4251285519770 CF8408 3x szklanka ze slomka i pokrywka, szklanki do picia w 
ksztalcie sloika z masonem z uchwytem, 350 ml

93,99 zł
4251285565531 CF6357 3x Pulapka na nornice w ksztalcie bawarskim z 

miedzianego drutu stalowego, ok. 15,5 x 8 x 5,5 cm
84,99 zł

4251285519794 CF7777 zestaw 4 metalowych papierosnic w róznych wersjach 
retro

60,99 zł
4251285519879 CF1833 4x Podkladki dla dzieci - Podkladki do prania - Podkladki 

z róznymi, kolorowymi motywami
84,99 zł

4251285519916 CF8046 3 smieszne zawieszki bagazowe wykonane z 
elastycznego tworzywa sztucznego do etykietowania, pr

70,99 zł
4251285519923 CF8046 6 zabawne zawieszki do bagazu wykonane z 

elastycznego tworzywa sztucznego do pisania, zawieszki
84,99 zł

4251285519954 CF8443 deco serce "In quiet memory", wyglad kamienia, jako 
dekoracja grobu, ok. 15 x 15 x 6 cm

93,99 zł
4251285519961 CF8444 spiacy aniolek w kolorze antycznej szarosci, z napisem 

„Rest in peace”, ok. 19 x 8 x 9 cm
93,99 zł

4251805401103 CF7645 40x Uchwyt na przyssawke, wielofunkcyjny hak z 
metalowym haczykiem i szczelina na lampki choinkowe i

70,99 zł
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4251285520028 CF6689 Zamienne zarówki 15x do wrózek z 20 lampkami, 12 V / 
1,14 W, z zielonym gniazdem

140,99 zł
4251285520035 CF6691 6x swiece faliste do luków Schwipp z 7 lampami - 

zapasowe zarówki do lampek lub piramid - 34V / 3W, z 
70,99 zł

4251285520042 CF6691 9x swiece faliste do luków Schwipp z 7 lampami - 
zapasowe zarówki do lampek lub piramid - 34V / 3W, z 

84,99 zł
4251285520059 CF6690 6x swiece faliste do luków Schwipp z 16 lampami - 

wymienne zarówki do lampek lub piramid - 14V / 3W, z 
70,99 zł

4251285520066 CF6690 9x swiece faliste do luków Schwipp z 16 lampami - 
zapasowe zarówki do lampek lub piramid - 14V / 3W, z 

84,99 zł
4251285520097 CF8381 3-czesciowy zestaw puszek ze swiatecznym brokatem - 

brokatowa dekoracja z tworzywa sztucznego w metalicz
84,99 zł

4251285520127 CF8383 20x uchwyt na przyssawke ze szczelina, przezroczysty 
do lampek choinkowych i dekoracji na Boze Narodzenie,

93,99 zł
4251285520134 CF8383 80x uchwyt na przyssawke ze szczelina, przezroczysto-

niebieski na wrózki i dekoracje na Boze Narodzenie, Wie
84,99 zł

4251285520141 CF8383 40x uchwyt na przyssawke ze szczelina, przezroczysty 
do lampek choinkowych i dekoracji na Boze Narodzenie,

140,99 zł
4251285520172 CF8270 2x krajalnice, krajalnice do ciastek, makaronów, 

pierogów i ravioli - krajalnica do ciasta i walek do ciaste
70,99 zł

4251285520196 CF8485 2 kolorowanki dla doroslych, relaks i medytacja + 24 
kolorowe kredki

84,99 zł
4251285520226 CF8488 2x swiateczne botki XL z futrzanym brzegiem - 

ponczocha Swietego Mikolaja do wypelnienia - swiatecz
84,99 zł

4251805413588 CF8483 Podwójna miska podrózna w stojaku, skladane miski na 
karme wykonane z silikonu, dla psów i kotów, idealne n

84,99 zł
4251285520332 CF8456 80ml dwuskladnikowy klej na bazie zywicy epoksydowej 

z 4x plastikowa szpatulka, 40ml zywicy i 40ml utwardza
60,99 zł

4251285520417 CF8463 4x uchwyt scienny "Kwiatek" ze stali malowanej 
proszkowo do zawieszania koszy i dzwonków wietrznych

140,99 zł
4251285520424 CF8463 4x "Butterfly" uchwyt scienny ze stali malowanej 

proszkowo do zawieszania koszy i dzwonków wietrznych
140,99 zł

4251285520431 CF8464 uchwyt scienny 4x ze stali malowanej proszkowo, 
haczyki do doniczek, ogrodów, dzwonków wiatrowych, 

163,99 zł
4251285520448 CF8465 4x Uchwyt scienny ze stali lakierowanej proszkowo, hak 

na doniczke, do ogrodu, uchwyt na kosz wiszacy, z wkre
140,99 zł

4251285520486 CF8461 sledzie do namiotu wykonane ze stali - solidne sledzie z 
gwintem do biwakowania i na zewnatrz - idealne do nor

140,99 zł
4251285520523 CF11017 48x uchwyt na przyssawke, wielofunkcyjny haczyk z 

metalowym haczykiem i miejscem na lekki lancuszek i in
93,99 zł

4251285520547 CF8265 2x swiateczna czapka w kolorze niebieskim z obszyciem 
z futra, pomponem i srebrnym brokatem

60,99 zł
4251285520578 CF8268 6x Prosta swiateczna czapka w kolorze niebieskim z 

bialym futerkiem i bialym pomponem
60,99 zł

4251285588721 CF8390 Wieszak gwiazda 2x LED o wygladzie rattanu - Wieszak 
swiateczny na jedwabnej wstazce - dekoracja okna na B

140,99 zł
4251285548596 CF8391 Dekoracyjna gwiazdka swiateczna wykonana z drewna z 

12 cieplymi bialymi diodami LED i przyssawkami do okn
140,99 zł

4251285548596 CF8391 Dekoracyjna gwiazdka swiateczna wykonana z drewna z 
12 cieplymi bialymi diodami LED i przyssawkami do okn

140,99 zł
4251285520615 CF8079 skrobaczka 2x wykonana z wytrzymalego tworzywa 

sztucznego z wysciólka, skrobaczka do szyb ok. 23 x 11 
84,99 zł

4251285550254 CF8226 3-czesciowy zestaw luksusowa skrobaczka do lodu z 
wytrzymalego tworzywa sztucznego z lamaczem lodu i s

84,99 zł
4251285520646 CF8082 Luksusowa skrobaczka z miotla, gumowa krawedzia i 

lekkim aluminiowym uchwytem z piankowym uchwytem
93,99 zł

4251285520646 CF8082 Luksusowa skrobaczka z miotla, gumowa krawedzia i 
lekkim aluminiowym uchwytem z piankowym uchwytem

93,99 zł
4251285520660 CF8497 30x klipsy blokujace XL wykonane z tworzywa 

sztucznego - klipsy blokujace w róznych rozmiarach i kol
93,99 zł

4251285520691 CF8451 COM-FOUR zestaw 2 skrecarek do papierosów do 
skrecania tytoniu, wykonany z wysokiej jakosci stali nier

60,99 zł
4251285520714 CF8451 Kolki namiotowe wykonane ze stali - solidne sledzie z 

gwintem na kemping i na zewnatrz - idealne na normaln
140,99 zł

4251285539860 CF8475 6-czesciowy zestaw do koloryzacji wlosów z tworzywa 
sztucznego w kolorze czarnym z 2 pedzelkami, 2 miarka

84,99 zł
4251285520752 CF8476 2x silikonowa miska do mycia naczyn, skladana miska 

kempingowa w kolorze czerwonym, ok. 37,5 x 27,5 x 12
140,99 zł

4251285520769 CF8476 2x silikonowa miska do mycia naczyn, skladana miska 
kempingowa w kolorze fioletowym, ok. 37,5 x 27,5 x 12

140,99 zł
4251285520776 CF8477 COM-FOUR 6x sznurek do zucia z pileczka ósemka 

wykonany z bawelny w kolorach zóltym, szarym i rózow
84,99 zł
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4251285520783 CF8478 COM-FOUR 6x sznurek do zucia z kulka i raczka, 
wykonany z bawelny, w róznych kolorach

84,99 zł
4251285520813 CF8180 Profesjonalna taca gastronomiczna wykonana ze stali 

nierdzewnej - stylowa prezentacja potraw
140,99 zł

4251285520844 CF8188 spodek 3x wykonany z chromowanego drutu o 
swietnym designie - okragly spodek na garnki, patelnie 

84,99 zł
4251285520851 CF8192 2x serwetki z chromowanego drutu, okragle, ok. 14,5 x 

12 x 6 cm
84,99 zł

4251285520868 CF8193 Serwetnik wykonany z chromowanego drutu, 
kwadratowy, ok. 18,5 x 18,5 x 8 cm

84,99 zł
4251285520899 CF8196 Podstawka pod kubek z chromowanego drutu - 

podstawka pod filizanki w swietnym designie - stylowy u
84,99 zł

4251285520912 CF8198 Okragly zelazny kosz na sztucce COM-FOUR do 
oprózniania i przechowywania sztucców i przyborów kuc

70,76 zł
4251285520943 CF8201 2x pazur do miesa, najwyzszej jakosci sztucce do grilla 

BBQ wykonane z nierdzewnej stali nierdzewnej, lapy nie
84,99 zł

4251285520974 CF8080 Forma w ksztalcie serca do pieczenia ciast ze stali 
weglowej

70,99 zł
4251285520998 CF8264 3x krajalnice, krajalnice do ciastek, makaronów, 

pierogów i ravioli - krajalnica do ciasta i walek do ciaste
84,99 zł

4251285538917 CF8086 2x popielniczka wiatrowa wykonana z dolomitu - 
odporna na warunki atmosferyczne popielniczka burzow

93,99 zł
4251285538917 CF8086 2x popielniczka wiatrowa wykonana z dolomitu - 

odporna na warunki atmosferyczne popielniczka burzow
93,99 zł

4251285521100 CF8087 szaszlyki 500x z paluszkami wykonane z drewna 
bambusowego - drewniane szaszlyki z szeroka powierzc

84,99 zł
4251285521117 CF8088 szaszlyki 300x z paluszkami wykonane z drewna 

bambusowego - drewniane szaszlyki z szeroka powierzc
84,99 zł

4251285521124 CF8089 szaszlyki 300x z paluszkami wykonane z drewna 
bambusowego - drewniane szaszlyki z szeroka powierzc

84,99 zł
4251285521131 CF8005 1x forma do pieczenia z silikonu, uniwersalne 

zastosowanie, ok. 20 x 20 x 4 cm
84,99 zł

4251285521155 CF7993 3x wieszaki do spodni wykonane z drewna i filcu do 
spinania spodni, klamry do spodni do wieszania, 25 cm

84,99 zł
4251285521186 CF7999 72x slizgacze do mebli wykonane z filcu - slizgacze 

okragle do krzesel z gwozdziem - slizgacze filcowe do m
70,99 zł

4251285535534 CF8209 77-czesciowy zestaw ze spinaczami do bielizny i koszem 
na bielizne w róznych kolorach - klasyczne spinacze do 

84,99 zł
4251285559738 CF8054 43-czesciowy zestaw kolorowych klamer i koszy na 

wieszaki - kosz z kolkami i uchwytami do zawieszenia
84,99 zł

4251285553583 CF7768 2x podgrzewacz do dzbanków do herbaty i kawy ze 
szkla, okragly, Ø ok. 12,5 cm

93,99 zł
4251285521261 CF5614 12x foremki do pierników, ciastek i ciastek - foremki 

wykonane z metalu o róznych ksztaltach
93,99 zł

4251285521285 CF7769 2x podgrzewacz do czajników wykonany z 
chromowanego drutu, odpowiedni na 2 podgrzewacze, 

84,99 zł
4251285521292 CF8230 COM-FOUR zestaw 2 drewnianych ramek do zdjec 

„Style” do obrazów 13 x 18 cm, czarno-bialy
70,99 zł

4251285573086 CF7853 2x suszarka wiszaca z 13 zaciskami - mini obrotowa 
suszarka do ubran do zawieszenia - suszarka do skarpet

84,99 zł
4251285561168 CF7853 2x Wiszaca suszarka z 13 klipsami - Mini wiszaca 

suszarka do ubran - Suszarka do wieszania bielizny i ma
84,99 zł

4251285521353 CF7873 8x przywieszki bagazowe o wygladzie skóry z metalowa 
klamra do paska, przywieszki bagazowe do dyskretnego

61,32 zł
4251285521377 CF7874 3x mata antyposlizgowa z gumy piankowej, zmywalna, 

latwa do ciecia, w kolorze kremowym, ok. 100 x 40 cm
60,99 zł

4251285518148 CF8067 Gugelhupfform wykonany z silikonu o wlasciwosciach 
nieprzywierajacych, czerwony

70,99 zł
4251285518155 CF8069 Tortownica, okragla do wypieku ciast, wykonana z 

silikonu o wlasciwosciach nieprzywierajacych, czerwona
84,99 zł

4251285521476 CF8229 30x Drewniany wieszak na ubrania - Wieszak na ubrania 
z obrotowym hakiem - Wieszak na koszule z litego drew

187,99 zł
4251285563568 CF8228 4x teleskopowa packa na muchy - srodek odstraszajacy 

komary z elastycznie wysuwanym uchwytem - ochrona 
70,99 zł

4251805466607 CF8138 2x szklane talerze na czekoladki, desery, owoce i jako 
talerz serów - Talerz do serwowania z matowego szkla -

93,99 zł
4251285521506 CF8141 COM-FOUR 2x swiecznik orientalny na 2 swiece, 

wykonany z metalu, ok. 22 x 10 x 7,5 cm
70,99 zł

4251285521513 CF8224 miarka 6x w róznych rozmiarach - miarka do maki, 
zboza lub paszy dla zwierzat - miarka dozujaca do gosp

60,99 zł
4251285514393 CF6740 10x olejki zapachowe - zapach do pomieszczen "Flora i 

Fauna" - olejek zapachowy do dyfuzorów, odswiezaczy 
140,99 zł
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4251285521544 CF8057 3,5-calowy wyswietlacz dotykowy LCD RaspberryPi z 
rysikiem i rysikiem, 480x320 pikseli

140,99 zł
4251285521551 CF8059 3,2-calowy wyswietlacz dotykowy RaspberryPi TFT LED 

z rysikiem i rysikiem, 320 x 240 pikseli
140,99 zł

4251285521575 CF7792 Skrobak do plyt ceramicznych z wymiennymi ostrzami - 
Skrobak ze stali nierdzewnej do kuchni - Skrobak do plyt

60,99 zł
4251285521582 CF7792 2x skrobak ceramiczny do plyty z wymiennymi ostrzami 

- skrobak ze stali nierdzewnej do kuchni - skrobak ceran
60,99 zł

4251805431438 CF8271 Deska do serów z nozem do sera - deska z lupka 
naturalnego - deska do serów z widelcem i nozem do se

93,99 zł
4251285521605 CF8272 Deska do serów z nozem do sera - Okragla deska z 

naturalnego lupka - Deska do serów z widelcem i nozem
93,99 zł

4251285521612 CF8273 4x podkladki lupkowe - szklane podstawki z 
antyposlizgowymi gumowymi nózkami - ozdobne podkla

60,99 zł
4251285521674 CF4589 6 par kapci frotte z antyposlizgowa piankowa guma w 

rozmiarze 44/45, w kolorze szarym
140,99 zł

4251285521681 CF8261 4x haczyki scienne z przyssawkami gecko - duze ok. 9 x 
6,5 cm - duza moc ssania - uchwyt na recznik jaszczurki

46,99 zł
4251285521698 CF5855 2x figurka konika wykonana z twardej gumy w róznych 

wersjach, ok. 15 x 13 cm
70,99 zł

4251805403107 CF8360 12-czesciowy zestaw z naczyniami kowbojskimi z 
pistoletami, kaburami, metkami i pasami - akcesoria do 

140,99 zł
4251285521711 CF8449 18-czesciowy zestaw baterii litowych - zestaw baterii 

guzikowych 3V z CR2016, CR2025 i CR2032
84,99 zł

4251285521728 CF8061 7-calowy wyswietlacz LCD z ekranem dotykowym 
Monitor TFT AT070TN90 z wejsciem HDMI VGA kontrole

304,99 zł
4251285521735 CF8260 2x oslona przeciwdeszczowa do plecaków i tornistrów 

szkolnych, wodoodporna oslona przeciwdeszczowa w ko
70,99 zł

4251285521742 CF5615 2x pokrowiec przeciwdeszczowy do tornistrów, 
plecaków itp. z elastyczna opaska i 4x odblaskowa bran

84,99 zł
4251805461664 CF5631 Oswietlenie swiateczne z czasomierzem jako lampki 

swiateczne - Swieca z 21 diodami LED - Luk swietlny - S
163,99 zł

4251285521773 CF7813 3 x etui ochronne na sluchawki wykonane z odpornego 
na wstrzasy materialu w modnych kolorach

60,99 zł
4251285521797 CF7813 3 x pokrowiec ochronny na sluchawki wykonany z 

odpornego na wstrzasy materialu w modnych kolorach
84,99 zł

4251285521803 CF7814 Torba ochronna 3 na sluchawki wykonana z materialu 
odpornego na wstrzasy, z petla na breloki lub karabincz

60,99 zł
4251285521834 CF7813 3 x pokrowiec ochronny na sluchawki wykonany z 

odpornego na wstrzasy materialu w modnych kolorach
84,99 zł

4251285521841 CF7814 Torba ochronna 3 na sluchawki wykonana z materialu 
odpornego na wstrzasy, z petla na breloki lub karabincz

60,99 zł
4251285521858 CF7813 3 x pokrowiec ochronny na sluchawki wykonany z 

odpornego na wstrzasy materialu w modnych kolorach
84,99 zł

4251285521865 CF7814 Torba ochronna 3 na sluchawki wykonana z materialu 
odpornego na wstrzasy, z petla na breloki lub karabincz

60,99 zł
4251285521872 CF7813 3 x pokrowiec ochronny na sluchawki wykonany z 

odpornego na wstrzasy materialu w modnych kolorach
70,99 zł

4251285521889 CF7814 Torba ochronna 3 na sluchawki wykonana z materialu 
odpornego na wstrzasy, z petla na breloki lub karabincz

60,99 zł
4251285521896 CF1363 3x tarcza parkingowa ze skrobaczka do lodu, gumowa 

krawedzia i 3 zetonami do wózka sklepowego - plastiko
70,99 zł

4251285521896 CF1363 3x tarcza parkingowa ze skrobaczka do lodu, gumowa 
krawedzia i 3 zetonami do wózka sklepowego - plastiko

70,99 zł
4251285521902 CF7813 3 x etui ochronne na sluchawki wykonane z odpornego 

na wstrzasy materialu w modnych kolorach
60,99 zł

4251285521919 CF7814 Torba ochronna 3 na sluchawki wykonana z materialu 
odpornego na wstrzasy, z petla na breloki lub karabincz

60,99 zł
4251285521933 CF7814 Torba ochronna 3 na sluchawki wykonana z materialu 

odpornego na wstrzasy, z petla na breloki lub karabincz
60,99 zł

4251285521940 CF7813 3 x etui ochronne na sluchawki wykonane z odpornego 
na wstrzasy materialu w modnych kolorach

60,99 zł
4251285521957 CF7814 Torba ochronna 3 na sluchawki wykonana z materialu 

odpornego na wstrzasy, z petla na breloki lub karabincz
84,99 zł

4251285521964 CF7815 Torba ochronna 3 na sluchawki wykonana z odpornego 
na wstrzasy materialu, Ø ok. 10 cm

84,99 zł
4251285521971 CF7815 Torba ochronna 3 na sluchawki wykonana z odpornego 

na wstrzasy materialu, Ø ok. 10 cm
60,99 zł

4251285521988 CF7817 Pokrowiec ochronny 3 na sluchawki wykonany z 
odpornego na uderzenia materialu

60,99 zł
4251285521995 CF7816 Pokrowiec ochronny 3 na sluchawki wykonany z 

odpornego na uderzenia materialu
60,99 zł
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4251285522008 CF7978 Torba ochronna 3 na sluchawki wykonana z odpornego 
na uderzenia materialu, z petla i kólkiem na breloki lub 

60,99 zł
4251285584464 CF8223 8-czesciowy zestaw porcelanowych kubków na jajka - 

biale kubki i lyzki do jajek - akcesoria kuchenne
93,99 zł

4251285522022 CF8396 Skrzynka na klucze na maksymalnie 9 kluczy, wykonana 
ze stali nierdzewnej, z zamkiem magnetycznym

93,99 zł
4251285522039 CF8399 Trzyczesciowy zestaw zelowych okladów do stosowania 

w zimnych i cieplych warunkach, w oslonie z tkaniny
46,99 zł

4251285552272 CF7757 6x Szczotka do czyszczenia butelek - Szczotki 
czyszczace w 3 rozmiarach - Szczotki do czyszczenia but

70,99 zł
4251285571327 CF7963 2x urzadzenie do masazu glowy z 12 palcami 

masujacymi - pajak do masazu relaksacyjnego glowy - p
60,99 zł

4251285522121 CF7963 Urzadzenie do masazu glowy 4x z 12 palcami 
masujacymi - pajak do masazu glowy - pajak do masaz

70,99 zł
4251285522138 CF8002 4-czesciowy zestaw niebieskich i zielonych lyzek do 

mieszania oraz serwowania pysznych salatek
70,99 zł

4251285522145 CF8002 4-czesciowe sztucce do salatek z tworzywa sztucznego - 
zestaw z lyzka do salatek i widelcem do salatek - plastik

84,99 zł
4251285522145 CF8002 4-czesciowe sztucce do salatek z tworzywa sztucznego - 

zestaw z lyzka do salatek i widelcem do salatek - plastik
84,99 zł

4251285522176 CF7847 16x uchwyt na przyssawke - hak na przyssawke z 
dzwignia do 1 kg - uchwyt z przyssawka do dekoracji na

84,99 zł
4251285522183 CF7755 4-czesciowy zestaw do stylizacji wlosów - szczotki z 

miekkimi uchwytami - szczotka uniwersalna, okragla, sz
84,99 zł

4251285522213 CF7670 8x 20 m² folia wierzchnia (160 m²), folia ochronna 
przed odpryskami, kurzem i plamami, ochrona powierzc

84,99 zł
4251285522251 CF7729 8-czesciowy zestaw spinek do wlosów w jasnych 

kolorach, ok. 6 cm
60,99 zł

4251285522268 CF7565 2x etui na karty kredytowe, etui filcowe z 12 
przegrodami na karty kredytowe, wizytówki i inne karty 

70,99 zł
4251285522275 CF7563 2x etui na karty kredytowe, etui filcowe z 12 

przegrodami na karty kredytowe, wizytówki i inne karty 
70,99 zł

4251285522282 CF7566 2x etui na karty kredytowe, etui filcowe z 12 
przegródkami na karty kredytowe, wizytówki i inne karty

70,99 zł
4251285522299 CF7564 2x etui na karty kredytowe, etui filcowe z 12 

przegrodami na karty kredytowe, wizytówki i inne karty 
70,99 zł

4251285522305 CF7567 2x etui na karty kredytowe, etui filcowe z 12 
przegrodami na karty kredytowe, wizytówki i inne karty 

46,99 zł
4251285522312 CF7085 6x Outdoor Web Dominator Klamra parciana w róznych 

kolorach
60,99 zł

4251285522329 CF5783 6x karabinki outdoor Grimloc w ksztalcie litery D 
wykonane z wytrzymalego tworzywa, taktyczny zatrzask

60,99 zł
4251285522350 CF5783 6x karabinki outdoor Grimloc w ksztalcie litery D 

wykonane z wytrzymalego tworzywa sztucznego, taktyc
60,99 zł

4251285522367 CF5783 6x karabinki Grimloc w ksztalcie litery D, wykonane z 
wytrzymalego tworzywa, taktyczny zatrzaskowy klips za

60,99 zł
4251285522374 CF5783 6x karabinczyki Grimloc w ksztalcie litery D wykonane z 

wytrzymalego tworzywa, taktyczny zatrzaskowy klips za
60,99 zł

4251285522381 CF7085 6x Outdoor Web Dominator Klamra parciana w kolorze 
khaki

60,99 zł
4251285522398 CF7085 6x Klamra parciana Outdoor Web Dominator w kolorze 

oliwkowym
60,99 zł

4251285522404 CF7085 6x Outdoor Web Dominator w kolorze czarnym 60,99 zł
4251285522411 CF7080 6x 360 ° obrót D-ring na zewnatrz wykonany z 

wytrzymalego tworzywa sztucznego do plecaków, kamiz
70,99 zł

4251285522428 CF7080 6x 360 ° obrót zewnetrzny D-ring wykonany z 
wytrzymalego tworzywa sztucznego do plecaków, kamiz

46,99 zł
4251285522435 CF7080 6x 360 ° obrót D-ring na zewnatrz, wykonany z 

wytrzymalego tworzywa sztucznego do plecaków, kamiz
46,99 zł

4251285522442 CF7080 6x 360 ° obrót D-ring na zewnatrz wykonany z 
wytrzymalego tworzywa sztucznego do plecaków, kamiz

70,99 zł
4251285522466 CF8501 2x kubki do kawy „Favorite Man” w róznych wzorach, 

ok. 350 ml [wybór zmienia sie]
93,99 zł

4251285522473 CF8502 2x taca drewniana - prostokatna taca drewniana z 
motywem "I LOVE MY HOME" w róznych rozmiarach - t

140,99 zł
4251285522497 CF8494 5x wodoodporny czepek kapielowy do ochrony fryzury, 

elastyczny czepek kapielowy z elastyczna gumka z rózny
60,99 zł

4251285522497 CF8494 5x wodoodporny czepek kapielowy do ochrony fryzury, 
elastyczny czepek kapielowy z elastyczna gumka z rózny

60,99 zł
4251285522503 CF8494 10x czepek kapielowy wodoodporny do ochrony fryzury, 

elastyczny czepek kapielowy z elastyczna gumka z rózny
84,99 zł
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4251285522510 CF8397 Worek do ochrony roslin wykonany z wlókniny 
ogrodowej chroniacej przed warunkami atmosferycznym

70,99 zł
4251285522527 CF8498 sitko kuchenne ze stali nierdzewnej - wyciagane sitko 

do mycia owoców, warzyw i salatek
140,99 zł

4251285522534 CF8472 10x etui na okulary z zamknieciem sznurkowym jako 
torba do przechowywania okularów, ok. 18,3 x 9,2 cm

60,99 zł
4251285522541 CF8500 szklana latarnia z oswietleniem LED - wiszaca lampa 

wiszaca z jutowym uchwytem - szklo dekoracyjne do po
140,99 zł

4251285522572 CF8500 szklana latarnia z oswietleniem LED - wiszaca lampa 
wiszaca z jutowym uchwytem - szklo dekoracyjne do po

140,99 zł
4251285542860 CF8505 Dozownik do wody i soku z zakretka, dozownik do 

napojów wykonany ze szkla w ksztalcie sloika z wylewe
94,36 zł

4251285522626 CF3160 kasetka, kasetka stalowa z wkladka i zamkiem 
bebenkowym

187,99 zł
4251285522640 CF7079 Mini karabinek 10x EDC wykonany z aluminium w 

kolorze srebrnym do breloczków do kluczy lub innych za
60,99 zł

4251285522664 CF7079 Mini karabinek 10x EDC wykonany z aluminium w 
kolorze szarym do breloczków do kluczy lub innych zaje

60,99 zł
4251285522671 CF7079 Mini karabinki 20x EDC wykonane z aluminium w 

kolorze szarym do breloczków do kluczy lub innych zaje
70,99 zł

4251285522695 CF7079 Mini karabinki 20x EDC wykonane z aluminium w 
kolorze czarnym do breloczków do kluczy lub innych zaj

84,99 zł
4251285522794 CF7078 Kabura 2x na latarke wykonana z wytrzymalego nylonu 

na latarki do ok. 17 cm
60,99 zł

4251285522817 CF7083 40x karabinki zewnetrzne w ksztalcie litery S wykonane 
z wytrzymalego tworzywa w kolorze czarnym z blokada 

140,99 zł
4251285522824 CF7083 karabinczyki 20x w ksztalcie litery S wykonane z 

wytrzymalego tworzywa sztucznego w kolorze khaki z bl
84,99 zł

4251285571280 CF7083 karabinki 40x w ksztalcie litery S wykonane z 
wytrzymalego tworzywa w kolorze khaki z blokada sprez

84,99 zł
4251285522848 CF7086 2x lupa jako lupa do czytania w formacie DIN A5 do 

uzytku w podrózy
46,99 zł

4251285522855 CF7087 Narzedzie wielofunkcyjne z karabinczykiem - narzedzie 
do kluczy - brelok z 8 funkcjami - otwieracz do butelek -

84,99 zł
4251285522909 CF8512 Smycz z drewniana raczka, akcesoriami do sanek, linka 

do sanek, trójkolowców lub innych pojazdów dzieciecyc
70,99 zł

4251285522992 CF7084 Opaska sportowa 4x - kieszen na ramie na smartfona - 
kieszen na MP3 i telefon komórkowy na ramieniu - ideal

46,99 zł
4251285523005 CF7928 2x styk uziemiajacy katowy czarny ze stykiem 

uziemienia Wtyczka katowa montowana pod katem, odp
70,99 zł

4251285523036 CF7082 20x zewnetrzny brelok na klucze ze stali nierdzewnej, 
drut spiralny ok. 16 cm, zawieszka na kablu z mosiezna 

70,99 zł
4251285523081 CF8474 16-czesciowy zestaw ochrona narozników, ochrona 

krawedzi, ochrona narozników stolu i ochrona dzieci z m
70,99 zł

4251285523098 CF9058 3x brelok do kluczy z paracordu, czarny, z 
karabinczykiem i duzym kólkiem na klucze

46,99 zł
4251285523104 CF7076 4 EDC klips do zawieszenia wykonany z chromowanego 

cynku z kólkiem na klucze
60,99 zł

4251285597402 CF1781 Stoper do drzwi z uchwytem, ciezki uchwyt do drzwi, 
funkcjonalny dodatek mieszkalny, stoper do okien i drzw

140,99 zł
4251285523135 CF6492 Koszyki 5x wykonane z silikonu w kolorze niebieskim z 

karabinczykiem i kólkiem na klucze
60,99 zł

4251285523142 CF6492 Koszyk 5x wykonany z silikonu w kolorze czerwonym z 
karabinczykiem i kólkiem na klucze

46,99 zł
4251285523159 CF6492 Koszyk 6x wykonany z silikonu w róznych kolorach z 

karabinczykiem i kólkiem na klucze
60,99 zł

4251285559059 CF8536 Zestaw do paznokci art deco z peseta antymagnetyczna 
i ozdobnymi krysztalkami w 12 róznych kolorach

70,99 zł
4251285523197 CF5752 2x adapter Wtyczka USB 3.0 do gniazda katowa 270 ° 

pozioma (2 sztuki - katowa prostopadla)
46,99 zł

4251285523258 CF6629 gumka 3x XXL z napisem „For BIG Mistakes”, 14 x 5 x 2 
cm

84,99 zł
4251285523265 CF6075 16-czesciowy zestaw wezy gumowych, 16 róznych 

malych wezy gumowych, ok. 17 cm
61,32 zł

4251285523272 CF8515 spirala do schodów 4x w róznych kolorach z 
metalicznym wzorem, ok. 6,5 cm

84,99 zł
4251285523296 CF7409 Spirala do schodów 8x w kolorach teczy z brokatem, Ø 

ok. 6,5 cm
93,99 zł

4251285523326 CF7489 8-czesciowy zestaw wezy gumowych, 8 róznych malych 
wezy gumowych, ok. 34 cm

84,99 zł
4251285523333 CF7489 16-czesciowy zestaw gumowych wezy, 16 róznych 

malych gumowych wezy, ok. 34 cm
140,99 zł
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4251285523364 CF5103 40x uniwersalny uchwyt na przyssawke z metalowymi 
haczykami - przyssawki do wieszania lampek, reczników

140,99 zł
4251285523388 CF3544 6x szlam z odglosem puchu w puszce, ciasto 

szpachlowe idealnie nadajace sie na urodziny
140,99 zł

4251285556843 CF0251 4x ceramiczna obieraczka do owoców i warzyw - 
uniwersalna obieraczka szczególnie ostra - obieraczka z 

84,99 zł
4251285523432 CF8542 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 

ogrzewacz do rak z motywem psa dla dzieci - poduszka 
84,99 zł

4251285523449 CF8543 4x kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 
ogrzewacz dloni w ksztalcie serca z motywem losia - ogr

70,99 zł
4251285523463 CF8512 2x smycz do sanek z drewniana raczka, akcesoriami do 

sanek, lina do sanek, trójkolowców lub innych pojazdów
140,99 zł

4251285523470 CF6947 24-czesciowy zestaw do pisania dla dzieci „Thea” z 
linijka, notatnikiem i nie tylko

84,99 zł
4251285523487 CF7739 4x skakanka "Thea" w kolorze fioletowo-rózowym z 

brokatowa raczka w róznych kolorach, ok. 210 cm
84,99 zł

4251285523500 CF5199 4-czesciowy zestaw wtyczki sieciowej Euro i zlacza 
plaskiego Euro, mocowany za pomoca nakretki, nielamli

140,99 zł
4251285523524 CF8513 24 x pierscienie zaslony prysznicowej w kolorze bialym - 

do drazków prysznicowych wykonanych z polietylenu w 
60,99 zł

4251285523531 CF6590 Zestaw gumowych wezy, 4 duze weze w róznych 
kolorach, 46cm

84,99 zł
4251285523579 CF8533 4x pary wysokiej jakosci kapci goscinnych w zestawie - 

kapcie dla gosci w ozdobnym pojemniku - cieple filcowe
93,99 zł

4251285523586 CF8533 4x pary wysokiej jakosci kapci goscinnych w zestawie - 
kapcie dla gosci w ozdobnym pojemniku - cieple filcowe

93,99 zł
4251285523593 CF8533 4x pary wysokiej jakosci kapci goscinnych w zestawie - 

kapcie dla gosci w ozdobnym pojemniku - cieple filcowe
93,99 zł

4251285523630 CF8517 szyld na drzwi toalety piktogram samoprzylepny - 
wieszak na wiosne, Wielkanoc i lato - drewniany szyld o

84,99 zł
4251285523647 CF8495 róze dekoracja nagrobna - kamien pamiatkowy - 

odporna na warunki atmosferyczne dekoracja nagrobna 
84,99 zł

4251285577299 CF8528 2x przegródka do jablek ze stali nierdzewnej - 
przegroda na owoce równiez do gruszek - krajalnica do 

84,99 zł
4251285523692 CF8532 450x szaszlyki z drewna bambusowego - szaszlyki 

grillowe o dlugosci 20 cm - szaszlyki warzywne w zesta
60,99 zł

4251285523715 CF8524 Porcelanowe kubki na jajka 4x - bialy uchwyt na jajka, 
ok. 6,5 cm

84,99 zł
4251285541955 CF8496 dekoracja nagrobna w ksztalcie serca - odporna na 

warunki pogodowe dekoracja nagrobna z motylami - zd
93,99 zł

4251285523739 CF8496 dekoracja nagrobna w ksztalcie serca - kamien 
pamiatkowy z napisem - odporna na warunki atmosfery

140,99 zł
4251285523753 CF5616 kufel czaszka "czaszka" wykonany z polyresinu, kufel do 

piwa z wkladem ze stali nierdzewnej, do 600 ml
163,99 zł

4251285523777 CF4348 Zamknieta popielniczka 3x z motywem czaszki do 
torebki lub jako brelok do kluczy

84,99 zł
4251285523807 CF8540 Zarówka deco z lancuchem swietlnym LED do 

zawieszenia i odlozenia - lampa stolowa na baterie zape
84,99 zł

4251285523814 CF7774 pierscien do baniek mydlanych - slonce z bankami 
mydlanymi, multi-bubble z 420 ml mydla do 13 baniek 

84,99 zł
4251285523845 CF8541 12x czapka imprezowa - czarne stozki w metalicznych 

kolorach - blyszczace czapki sylwestrowe - nakrycia glo
84,99 zł

4251285523913 CF8545 6x wiszaca dekoracja z rozgwiazda z drewna i jutowego 
sznurka - dekoracja do powieszenia - morska dekoracja 

93,99 zł
4251285523920 CF8546 kieszonkowy ocieplacz w ksztalcie serca - ogrzewacz 

dloni z róznymi motywami jelenia - kieszonkowa podusz
70,99 zł

4251285523937 CF7128 16-czesciowy zestaw odblasków - zawieszki odblaskowe 
z lancuszkiem kulkowym w róznych motywach

60,99 zł
4251285524040 CF8534 6x szlam w beczce, szlam w róznych kolorach [wybór 

inny], po 65 g kazdy
84,99 zł

4250847190341 CF6560 30x klamerki w praktycznym koszyku z raczka - kosz z 
raczka do wieszania i klipsami w modnych kolorach

84,99 zł
4251285553743 CF7803 32x arkusze tatuazu z odklejanymi tatuazami dla 

chlopców z róznymi motywami
70,99 zł

4251285524125 CF7533 2x kubki ze stali nierdzewnej - termiczne kubki do picia 
wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej - odporny

140,99 zł
4251285524132 CF7804 32x arkusze do tatuazu z odklejanymi tatuazami dla 

dziewczynek z róznymi motywami
70,99 zł

4251285524156 CF8364 12x brokatowa maska w okraglym ksztalcie w róznych 
kolorach, weneckie maski na oczy Maska maskujaca ide

60,99 zł
4251285524187 CF8388 20x brokatowa maska w okraglym ksztalcie w róznych 

kolorach, weneckie maski na oczy Maska maskujaca ide
70,99 zł
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4251285551206 CF8369 18-czesciowy zestaw do wasów, rózne rodzaje wasów, 
sztuczna broda do przyklejenia - wasy sa samoprzylepn

70,99 zł
4251285524200 CF8369 36-czesciowy zestaw wasów rózne brody, sztuczna 

broda do przyklejenia - wasy sa samoprzylepne
84,99 zł

4251285524248 CF5422 24x podstawki korkowe do napojów - okragle i 
kwadratowe podstawki pod napoje - szklane podstawki 

84,99 zł
4251285524309 CF0679 32-czesciowy zestaw do makijazu z cieniem do powiek 

w odcieniach blekitu i pedzelkami kosmetycznymi
84,99 zł

4251285524316 CF0679 32-czesciowy zestaw do makijazu z cieniem do powiek 
w odcieniach czerwieni i pedzelkami kosmetycznymi

60,99 zł
4251285524347 CF5574 48-czesciowy zestaw gratisów piraci, poszukiwanie 

skarbów z monetami i skrzyniami, urodziny dzieci, akces
70,99 zł

4251285524354 CF7801 2 pirackie czapki dla dzieci ze zintegrowanymi 
czerwonymi chustkami na imprezy tematyczne lub inne 

84,99 zł
4251285524361 CF7802 2x czapka piracka z czaszka - czapka dla dzieci i 

doroslych - kostium na karnawal, bal przebierancow, Ha
84,99 zł

4251285524392 CF8361 maska piracka 6x z gumka w ksztalcie szkieletu czaszki 
ze zlotym kolczykiem - jeden rozmiar dla dzieci i dorosly

70,99 zł
4251285524415 CF7060 sztyft kredowy 48x do pisania i malowania - Kreda 

tablicowa do szkoly, kuchni i ogrodu - Kreda uliczna
46,99 zł

4251285574946 CF0680 sztyfty kredowe 96x w jasnych kolorach - kreda 
tablicowa do lupków, asfaltu i betonu - kreda uliczna

70,99 zł
4251285524460 CF0681 20-czesciowy piracki zestaw upominkowy, prezenty na 

dzieciece przyjecia urodzinowe, akcesoria na pirackie pr
84,99 zł

4251285524514 CF8563 3x snow racers do saneczkarstwa - zjezdzalnie dla calej 
rodziny - sanki w kilku kolorach [wybór zróznicowany]

163,99 zł
4251285524521 CF8562 3x Gruszki do saneczkowania - gruszki dla calej rodziny 

- sanki w róznych kolorach
163,99 zł

4251285524538 CF8561 skuter sniezny do saneczkarstwa - zjezdzalnia sniezna z 
szeroka obrecza i zaglebionymi uchwytami dla wiekszeg

187,99 zł
4251285524545 CF8561 skuter sniezny do saneczkarstwa - zjezdzalnia sniezna z 

szeroka obrecza i zaglebionymi uchwytami dla wiekszeg
187,99 zł

4251285524552 CF8561 skuter sniezny do saneczkarstwa - zjezdzalnia sniezna z 
szeroka obrecza i zaglebionymi uchwytami dla wiekszeg

187,99 zł
4251285552319 CF6367 4x gabki kosmetyczne do makijazu w ksztalcie jajka - 

gabki w optyce kropli wody - idealne do pudru, kremu i 
46,99 zł

4251285524590 CF6679 6x cudowne haczyki - przezroczyste haczyki scienne na 
samoprzylepnej podkladce bez wiercenia - wielofunkcyj

70,99 zł
4251285550148 CF6679 12x cudowne haczyki - przezroczyste haczyki scienne na 

samoprzylepnej podkladce bez wiercenia - wielofunkcyj
84,99 zł

4251285524620 CF6502 4x separator palców stopy, 2 pary, wykonany z 
miekkiego silikonu zelowego, do palców mlotków i paluc

93,99 zł
4251285524637 CF6500 3-czesciowy zestaw do pielegnacji wlosów premium, 

szczotka wioslowa i dwa grzebienie do stylizacji z drewn
84,99 zł

4251285524644 CF8063 Stalowe zespoly kulkowe 4x, rolki meblowe, lozyska 
kulkowe z otworami montazowymi w kolnierzu podstaw

84,99 zł
4251285524651 CF8066 Amperomierz do pomiaru pradu, 10 A, z cyfrowym 

wyswietlaczem LED
70,99 zł

4251285524682 CF7831 3x wymienny kabel elastyczny do Raspberry PI, plaski 
kabel do wyswietlacza, kamery i innych aplikacji, FPC 1.

84,99 zł
4251285524699 CF7831 3x wymienny kabel elastyczny do Raspberry PI, plaski 

kabel do wyswietlacza, kamery i innych aplikacji, FPC 1.
46,99 zł

4251285524750 CF8566 3x pudelko na kawe - pudelko na kawe na saszetki - 
pojemnik do przechowywania saszetek do kawy - ozdob

84,99 zł
4251285560727 CF8555 2x podgrzewacz do dzbanków do herbaty i kawy z 

chromowanego drutu, okragly, Ø ok. 17 cm
84,99 zł

4251285572393 CF8553 4x lyzka do butów ze stali nierdzewnej - lyzka do butów 
z krótkim uchwytem idealna w podrózy - pomoc do zakl

70,99 zł
4251285524903 CF7831 3x wymienny kabel elastyczny do Raspberry PI, plaski 

kabel do wyswietlacza, kamery i innych aplikacji, FPC 1.
93,99 zł

4251285524910 CF4515 Metalowe nakladki szorujace 15x 84,99 zł
4251285524927 CF3809 3 pary rekawiczek do mycia, rekawiczki do masazu, 

rekawiczki peeling w kolorze fioletowym i niebieskim
70,99 zł

4251285572386 CF8591 4x gasienice do jazdy na sniegu - sniezne gasienice dla 
calej rodziny - sanki w kilku kolorach [wybór zalezy od u

187,99 zł
4251285524958 CF8465 2x uchwyt scienny ze stali malowanej proszkowo, 

haczyki do doniczek, ogrodów, dzwonków wiatrowych, 
93,99 zł

4251285524965 CF8463 2x uchwyt scienny "Kwiatek" ze stali malowanej 
proszkowo do zawieszania koszy i dzwonków wietrznych

84,99 zł
4251285524972 CF8463 2x Uchwyt scienny "Butterfly" ze stali malowanej 

proszkowo do zawieszania koszy i dzwonków wietrznych
70,99 zł
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4251285524989 CF8463 Uchwyt scienny 2x ze stali malowanej proszkowo do 
zawieszania koszy i dzwonków wiatrowych, ze srubami i

84,99 zł
4251285524996 CF8464 2x uchwyt scienny ze stali malowanej proszkowo, 

haczyki do doniczek, ogrodów, dzwonków wiatrowych, 
140,99 zł

4251285525009 CF8464 2x uchwyt scienny ze stali malowanej proszkowo, 
haczyki do doniczek, ogrodów, dzwonków wiatrowych, 

93,99 zł
4251285525023 CF7849 150-czesciowy zestaw podarunkowy z akcesoriami do 

ciastek - przezroczyste torebki na upominki do ciastek
70,99 zł

4251285525054 CF8571 podwójna skarbonka „Pan i Pani” wykonany z ceramiki, 
ok. 14 x 20 cm

140,99 zł
4251285525085 CF8520 Krazki 160x do mocowania kwiatów i lodyg do srodków 

wspomagajacych wzrost
84,99 zł

4251285525108 CF8522 2x wysuwany pojemnik na pranie, skladany kosz na 
bielizne, skladany pojemnik w kolorze czerwonym

70,99 zł
4251285525115 CF8522 2x wysuwany pojemnik na pranie, skladany kosz na 

bielizne, skladany pojemnik w kolorze zielonym
84,99 zł

4251285550100 CF8522 2x wysuwany pojemnik na pranie, skladany kosz na 
bielizne, skladany pojemnik w kolorze niebieskim

84,99 zł
4251285525139 CF8522 2x wysuwany pojemnik na pranie, skladany kosz na 

bielizne, skladany pojemnik w kolorze czarnym
84,99 zł

4251285525153 CF8599 4x snow racers do saneczkarstwa - zjezdzalnie dla calej 
rodziny - sanie Porsche z raczka - sanki w jasnych kolor

187,99 zł
4251285525153 CF8599 4x snow racers do saneczkarstwa - zjezdzalnie dla calej 

rodziny - sanie Porsche z raczka - sanki w jasnych kolor
187,99 zł

4251285569720 CF8595 4x snow racers do saneczkarstwa - zjezdzalnie dla calej 
rodziny - sanie Porsche z raczka - sanki w jasnych kolor

163,99 zł
4251285525177 CF8603 sniezna hulajnoga do saneczkarstwa - zjezdzalnia 

sniezna z szeroka obrecza i wpuszczanymi uchwytami - 
140,99 zł

4251285525191 CF8605 skuter sniezny do saneczkarstwa - zjezdzalnia sniezna z 
szeroka obrecza i wpuszczanymi uchwytami - zjezdzalni

187,99 zł
4251285525214 CF8525 8x regulowany napinacz przescieradla Dopasowany 

uchwyt na przescieradlo, 15 - 30 cm
70,99 zł

4251285525276 CF7848 4x worki prózniowe, duze worki prózniowe 85 x 53 cm, 
worki do przechowywania jako higieniczne oszczedzanie

84,99 zł
4251285528871 CF7042 popielniczki 4x ze szkla - popielniczki szklane kolorowe 

na papierosy - popielniczki do uzytku prywatnego i gastr
84,99 zł

4251285525306 CF8607 Zjezdzalnia snowboardowa w kolorze niebieskim, 
slizgacz sniezny z linka i uchwytem, wyscigówka sniezna

140,99 zł
4251285549340 CF8603 2x sniezna hulajnoga do saneczkarstwa - zjezdzalnia 

sniezna z szeroka obrecza i wpuszczanymi uchwytami - 
140,99 zł

4251285525351 CF7455 2x Cheerleader PomPom w kolorze czerwonym 84,99 zł
4251285525368 CF7455 2x Cheerleader PomPom w kolorze bialym 93,99 zł
4251285525405 CF7471 2x Cheerleader PomPom w kolorze zielonym 70,99 zł
4251285525436 CF8374 3x maska wenecka, maska na oczy w róznych wzorach, 

maska na twarz wykonana z wysokiej jakosci koronki ja
46,99 zł

4251285525443 CF7556 Pudelko na lunch z kilkoma przegrodami - Pudelko na 
lunch do lodówki z mozliwoscia ukladania w stosy - Szcz

93,99 zł
4251285525528 CF8608 Wymienny uchwyt na rolke, wymienny stojak na rolke, 

chromowany, ok. 51 cm wysokosci, do kuchni i lazienki
93,99 zł

4251285525467 CF8375 Opaska z koscia - opaska z plastikowymi koscmi na 
Halloween, karnawal i inne imprezy

70,99 zł
4251285549821 CF9684 8-czesciowy zestaw papierów pakowych, jednobarwny, 

w kilku kolorach, 200 x 70 cm
140,99 zł

4251285525481 CF8575 10 rolek papieru pakowego kolorowe, w róznych 
wzorach, 500 x 70 cm

187,99 zł
4251285525511 CF8577 4x rolki przezroczyste opakowanie prezentowe z 

nadrukiem lub wzorem, przezroczysta folia, w róznych w
140,99 zł

4251285525528 CF8608 Wymienny uchwyt na rolke, wymienny stojak na rolke, 
chromowany, ok. 51 cm wysokosci, do kuchni i lazienki

93,99 zł
4251285525535 CF8584 Pudelko do transportu pojemników, pojemnik na ciasto i 

pojemnik na zywnosc z 2 poziomami i wkladka do podn
163,99 zł

4251285525542 CF8584 Pudelko do transportu pojemników, pojemnik na ciasto i 
pojemnik na zywnosc z 2 poziomami i wkladka do podn

163,99 zł
4251285525566 CF7784 Anti Stress Ball - Scisnij pilke w siatce - Zgniataj pilke, 

Scisnij pilke, Zabawke
70,99 zł

4251285563131 CF7696 80-metrowy sznur do bielizny z wkladka z drutu 
stalowego, sznurek do bielizny w róznych kolorach [wyb

84,99 zł
4251285525757 CF3663 8x haczyki na drzwi wykonane ze stali nierdzewnej - 

wielofunkcyjne haczyki po wewnetrznej stronie drzwi na
93,99 zł
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4251285525764 CF2424 5x ochrona gniazdek przed dziecmi, ochrona gniazdek - 
ochrona przed dziecmi z mechanizmem obrotowym - op

46,99 zł
4251285525764 CF2424 5x ochrona gniazdek przed dziecmi, ochrona gniazdek - 

ochrona przed dziecmi z mechanizmem obrotowym - op
46,99 zł

4251285525771 CF2424 10x ochrona gniazdek przed dziecmi, ochrona gniazdek 
- ochrona przed dziecmi z mechanizmem obrotowym - o

70,99 zł
4251285525771 CF2424 10x ochrona gniazdek przed dziecmi, ochrona gniazdek 

- ochrona przed dziecmi z mechanizmem obrotowym - o
70,99 zł

4251805441963 CF2424 20x zabezpieczenie przed dziecmi do gniazdek, ochrona 
gniazda - ochrona przed dziecmi z mechanizmem obroto

70,99 zł
4251285525795 CF0282 2x adapter USB 2.0 meski na zenski wygiety do góry 

pod katem 90 ° czarny (2 sztuki)
60,99 zł

4251285525832 CF2854 4x maska „Japonski zolnierz” na Karnawal, Mardi Gras, 
Halloween - maska na twarz chroniaca tozsamosc

60,99 zł
4251285525856 CF7911 bloki do pisania 5 A4, bloki szkolne, kazdy z 80 

kwadratami i biala obwódka
70,76 zł

4251285525870 CF7912 spinacze do papieru / zszywki / list i segregatory 480x o 
okraglym ksztalcie i róznych kolorach

60,99 zł
4251285525887 CF8114 20x plaski pilnik DIN A4 - segregator z paskami do 

opisywania - segregator plastikowy do szkoly, biura i do
84,99 zł

4251285525894 CF8114 20x plaski pilnik DIN A4 - segregator z paskami do 
opisywania - segregator plastikowy do szkoly, biura i do

84,99 zł
4251285525900 CF8114 20x plaski pilnik DIN A4 - segregator z paskami do 

opisywania - segregator plastikowy do szkoly, biura i do
70,99 zł

4251285589148 CF8114 20x plaski pilnik DIN A4 - segregator z paskami do 
opisywania - segregator plastikowy do szkoly, biura i do

84,99 zł
4251285525924 CF8114 20x plaski pilnik DIN A4 - segregator z paskami do 

opisywania - segregator plastikowy do szkoly, biura i do
84,99 zł

4251285525931 CF8114 20x plaski pilnik DIN A4 - segregator z paskami do 
opisywania - segregator plastikowy do szkoly, biura i do

84,99 zł
4251285525948 CF8114 20x plaski pilnik DIN A4 - segregator z paskami do 

opisywania - segregator plastikowy do szkoly, biura i do
84,99 zł

4251285525962 CF2609 4x sztuczna galazka lawendy z 3 kwiatami, sztuczne 
kwiaty ok. 60 cm dlugosci

60,99 zł
4251285525979 CF6939 4x automatyczne nawadnianie roslin domowych - 

dozownik wody do roslin - szyszki gliniane do podlewani
93,99 zł

4251285525986 CF8586 Zestaw BBQ z fartuchem i rekawica grillowa w kolorze 
czarnym

70,99 zł
4251285526020 CF8556 mankiety z pluszem w kolorze czarnym, mankiety 

fetyszowe kajdanki z kluczami
70,99 zł

4251285526037 CF8556 Mankiety z pluszem w kolorze rózowym, mankiety 
fetyszowe kajdanki z kluczami

84,99 zł
4251285526044 CF8557 2x ramka na zdjecie z motywem gwiazdy wykonana z 

tworzywa sztucznego - ramka na zdjecie w dwóch kolor
60,99 zł

4251285549241 CF8572 Swiecacy na niebiesko miecz swietlny, miecz swietlny z 
wysuwanym ostrzem i dzwiekiem

84,99 zł
4251285550261 CF3447 2x zarówka do piekarnika do 300 ° C, ciepla biala 

zarówka kuchenna 15W, E14, 230V
70,99 zł

4251285526099 CF3447 5x zarówka do piekarnika do 300 ° C, ciepla biala 
zarówka kuchenna 15W, E14, 230V

140,99 zł
4251285526211 CF6887 3x border punch - dziurkacz do motywów ok. 50x10mm 

- border punch z róznymi motywami [wybór jest rózny]
140,99 zł

4251285526266 CF8609 poduszka z pestkami wisni, poduszka rozgrzewajaca ze 
100% bawelny z pestkami wisni, 26 x 19,5 cm

84,99 zł
4251285526273 CF8617 5x ceramiczna skarbonka, w kolorze rózowym z 

nadrukiem "Happy Birthday", ok. 5 x 4,5 cm
60,99 zł

4251285526280 CF8620 2x Otwieracz do butelek w stylu sexy girl z dwoma 
motywami, ok. 16 cm

84,99 zł
4251285526303 CF2651 Kabel USB 3.0 Super Speed Y Wtyczka do 10-pinowej 

wtyczki mini i wtyczki USB 2.0 (dodatkowy zasilacz) 60 c
70,99 zł

4251285526310 CF8619 magnesy okragle 23x, zabawne przypinki magnetyczne 
do lodówki, tablica korkowa itp. z wieloma motywami

70,99 zł
4251285526327 CF8618 latarka 3x LED jako brelok - mini latarka wykonana z 

aluminium - latarka reczna z kólkiem na klucze - ok. 7,5
60,99 zł

4251285526358 CF8615 donica w ksztalcie serca, ozdobny kosz wiklinowy, kosz 
na rosliny z folia w srodku, idealny do sadzenia lub jako 

140,99 zł
4251285526365 CF8623 3x snow racers do saneczkarstwa - zjezdzalnie dla calej 

rodziny - sanki w kilku kolorach [wybór zróznicowany]
187,99 zł

4251285526389 CF3596 4x bransoletka bizuteria kostiumowa 40x1,6cm z 
krysztalkami w kolorze bezowym

60,99 zł
4251285526426 CF8611 SAT HQ przepust kablowy dla kabla koncentrycznego, 

ultraplaski i wodoodporny
60,99 zł
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4251285526440 CF8613 SAT HQ przepust kablowy dla kabla koncentrycznego, 
ultraplaski i wodoodporny

93,99 zł
4251285526525 CF8637 Skrobak 3x z teleskopowym metalowym pretem z 

gumowanym uchwytem w róznych kolorach
70,99 zł

4251285526532 CF8626 5-czesciowy zestaw szczoteczek kosmetycznych z 
ochronna torba do uzytku w podrózy

93,99 zł
4251285526570 CF8635 2x ramka na zdjecia "I love" - ramka z sercem - 

romantyczna plastikowa ramka na Twoje ulubione zdjeci
70,99 zł

4251285526587 CF5126 Zestaw 2-czesciowy brelok wykonany z metalu z 
karabinczykiem dla zakochanych, serduszka w szlachetn

70,99 zł
4251285526594 CF8634 2-czesciowy zestaw metalowy brelok z karabinczykiem 

dla zakochanych, serca w pudelku prezentowym [rózne 
70,99 zł

4251285526594 CF8634 2-czesciowy zestaw metalowy brelok z karabinczykiem 
dla zakochanych, serca w pudelku prezentowym [rózne 

70,99 zł
4251285526655 CF0686 10x brelok z lampka LED w kolorze czarnym, oryginal z 

w skórzanym wygladzie
70,99 zł

4251285526662 CF8632 20g pachnace serduszka konfetti do kapieli w pudelku, 
idealne jako prezent dla partnera

70,99 zł
4251285526679 CF8628 20x kapelusz przeciwsloneczny do roslin, srodek 

wspomagajacy wzrost kaptura do ochrony roslin, wysok
140,99 zł

4251285526686 CF8628 10x kapelusz przeciwsloneczny do roslin, srodek 
wspomagajacy wzrost kaptura do ochrony roslin, wysok

84,99 zł
4251285526693 CF8629 2x pulapka na norniki, pulapka na norniki z PVC, 

pulapka na zyly, ok. 20 cm
93,99 zł

4251285553545 CF8691 8-pak odbojniki scienne, ogranicznik drzwi, amortyzator, 
ø 3,8 cm bialy

70,99 zł
4251285526716 CF8630 3x pulapki na norniki, pulapka na szczypce na nory z 

tacka na przynety z blachy ocynkowanej, ok. 18,5 cm
163,99 zł

4251285526723 CF8636 3-czesciowe sztucce do grilla wykonane ze stali 
nierdzewnej, ok. 44 cm

93,99 zł
4251285526747 CF6746 2 teleskopowe skrobaczki do pleców wykonane ze stali 

nierdzewnej, urzadzenie do masazu pleców i glowy w ko
60,99 zł

4251285593206 CF8640 Ersatzleine f. Snowboard 2x 70,99 zł
4251285593190 CF8640 Sled lina wykonana z wytrzymalej liny z zóltym, 

ergonomicznie uksztaltowanym uchwytem
60,99 zł

4251285526860 CF7830 2x szczypce do grilla ze stali nierdzewnej, 
wielofunkcyjne szczypce kuchenne ze stali nierdzewnej, 

60,99 zł
4251285526884 CF8647 Wymienny kabel elastyczny 3x, plaski kabel do 

wyswietlacza, kamery i innych aplikacji, FPC 0,5 raster 8
84,99 zł

4251285539976 CF6140 Pojemniki na jajka 4x wykonane ze stali nierdzewnej, 
matowe

84,99 zł
4250847176000 CF5333 zestaw 6 samoprzylepnych pieczatek dla nauczyciela z 6 

motywami motywujacymi uczniów i dzieci + 3 dlugopisy
84,99 zł

4251285526952 CF8641 40-metrowa tasma Duct, tasma Duct, szerokosc 48 mm 93,99 zł
4251285526976 CF8643 100 m dwustronna tasma klejaca, biala, szerokosc 24 

mm
84,99 zł

4251285526990 CF3628 4 pary rekawiczek do mycia, rekawiczki do masazu, 
rekawiczki peeling w kolorze zóltym, rózowym, pomaran

84,99 zł
4251285599543 CF8646 75-czesciowy zestaw akcesoriów do wlosów dla 

dziewczynek - opaska na glowe, spinka do wlosów i gu
84,99 zł

4251805441925 CF8649 Termos ze stali nierdzewnej - termos dwuscienny - 
termos z mozliwoscia obslugi jedna reka - 750 ml

93,99 zł
4251285527027 CF8651 Kominki 10 o dlugotrwalym dzialaniu wykonane z 

surowców odnawialnych, drewna opalowego
210,99 zł

4251285527034 CF8650 5L dzbanek z pompka - 5 litrowy airpot wykonany ze 
stali nierdzewnej - dwuscienny dzbanek prózniowy z me

257,99 zł
4251285552487 CF7716 3x torba na odziez, pokrowiec z zamkiem 

blyskawicznym i okienkiem, pokrowiec ochronny do tran
84,99 zł

4251285527096 CF8655 6-czesciowy zestaw wasów wykonany z sztucznych 
wasów, cienkich wlókien, samoprzylepny

60,99 zł
4251285527102 CF8656 10x falszywe gigantyczne cygara dla mafijnego 

gangstera kostium Ala Capone, atrapy cygar na karnaw
60,99 zł

4251285527119 CF8656 20x falszywe gigantyczne cygaro dla mafijnego 
gangstera kostium Ala Capone, manekin do cygar na ka

84,99 zł
4251285527126 CF8657 6x maska zwierzeca z gumka w jednym rozmiarze dla 

dzieci i doroslych
70,99 zł

4251285527133 CF9494 3x kompresy w 3 róznych rozmiarach z oslona, 
kompresy na zimno i cieplo - opakowanie ekonomiczne -

93,99 zł
4251285527133 CF9494 3x kompresy w 3 róznych rozmiarach z oslona, 

kompresy na zimno i cieplo - opakowanie ekonomiczne -
93,99 zł
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4251285527140 CF8658 6x maska zwierzeca z gumka w jednym rozmiarze dla 
dzieci i doroslych

84,99 zł
4251285527157 CF8659 2-czesciowa bransoletka i kolnierz z nitami piramidy o 

wygladzie skóry, rocker, biker, punk, steampunk ze sztu
60,99 zł

4251285527164 CF8661 2-czesciowy zestaw bransoletki i rekawiczki na palce o 
wygladzie skóry, rocker biker punk steampunk ze skóry 

84,99 zł
4251285527171 CF8663 2x kieliszek z lancuszkiem do zawieszenia - kieliszek na 

karnawal, JGA, Mardi Gras itp. - 45 ml (4,5 cl)
70,99 zł

4251285527195 CF5123 2x sztuczne lizaki, sztuczne lizaki ozdobne z tworzywa 
sztucznego, cukierek slodko-cukrowy 22,5cm [rózny kol

70,99 zł
4251285561663 CF8664 2x zmieniajaca kolor dioda LED do ust i zebów, 

swiecaca orteza ust dla prawdziwych imprezowiczów, H
70,99 zł

4251285527225 CF6678 2x haczyki do wózka z antyposlizgowymi gumowymi 
wypustkami do torby na pieluchy - uchwyt do wózka - k

84,99 zł
4251285527249 CF8701 36x pisanki do zawieszenia - dekoracje wielkanocne w 

pieknych pastelowych kolorach - dekoracyjne pisanki - 
93,99 zł

4251285527324 CF8703 Lampa dekoracyjna 2x LED, papierowe lampiony z 
motywem motyla w róznych kolorach, 20 x 13,5 cm

60,99 zł
4251285527331 CF8706 2x lampka dekoracyjna LED, papierowe lampiony z 

motywem serca w kolorze czerwonym, 20 x 13,5 cm
60,99 zł

4251285527348 CF1300 2-czesciowy zestaw do pielegnacji wlosów dla 
niemowlat premium, mini bambusowa szczotka do wlos

84,99 zł
4251285527355 CF8747 6-elementowy zestaw dekoracji i prezentów na 

Wielkanoc - kolorowe koszyki z rafii, trawa wielkanocna 
93,99 zł

4251285527362 CF8746 4x Koszyczki wielkanocne z dekoracyjna trawa i jajkami 
- Koszyczki wielkanocne z zielona trawa - Koszyczek z ra

140,99 zł
4251285527386 CF8750 4x Gniazdo wielkanocne z kura i piskleciem - dekoracja 

wielkanocna - mini gniazdo dla ptaków - dekoracja z pis
84,99 zł

4251285527409 CF5122 Zestaw dekoracji wielkanocnych z woreczkiem filcowym 
i naklejkami wielkanocnymi - naklejki do dekoracji z wiel

60,99 zł
4251285527416 CF8748 8x zawieszki ozdobne Wielkanoc - drewniany obrazek 

do zawieszenia z motywami wielkanocnymi - zawieszka 
46,99 zł

4251285599314 CF7010 Wielkanocna dekoracja i zestaw upominkowy - 
Kolorowe kosze z rafii, wielkanocna zielen trawy, kolory 

140,99 zł
4251285527454 CF6642 mikrofon magic echo, zabawa na kazdym wieczorze 

karaoke, 33cm
46,99 zł

4251285563742 CF3478 2x lampa do piekarnika do 300°C, ciepla biala zarówka 
do pieca 26W, E14, 230V, 165 lumenów

70,99 zł
4251285527485 CF1519 6x tasma miernicza tasma miernicza tasma miernicza 3 

metry w jasnych kolorach, kolor moze sie zmieniac
60,99 zł

4251285527492 CF2829 klasyczny minutnik ze stali nierdzewnej - mechaniczny 
minutnik kuchenny - minutnik z sygnalem dzwiekowym 

70,99 zł
4251285527508 CF8705 zaslona prysznicowa owl, zaslona prysznicowa w 

dekorze sowy, wzorzysta zaslona lazienkowa, zaslona pr
84,99 zł

4251285580183 CF8704 2x brelok do kluczy jednorozec LED z dzwiekiem, 7 x 6 
cm

84,99 zł
4251285527522 CF5121 stoper do drzwi, uchwyt do drzwi o wadze 1,4 kg w 

swiatecznym gnomie, stoper do okien i drzwi, odbojnik 
140,99 zł

4251285527577 CF8740 4x automatyczne nawadnianie roslin domowych - 
dozownik wody do roslin - szyszki gliniane do podlewani

140,99 zł
4251285527584 CF8743 6-czesciowy zestaw pojemnikow na przyprawy ze stali 

nierdzewnej - pojemnik na ziola, na przyprawy
84,99 zł

4251285527584 CF8743 6-czesciowy zestaw pojemnikow na przyprawy ze stali 
nierdzewnej - pojemnik na ziola, na przyprawy

84,99 zł
4251285527591 CF8701 60x Pisanki do zawieszenia - dekoracje wielkanocne w 

pieknych pastelowych kolorach - dekoracyjne pisanki - 
140,99 zł

4251285527621 CF8744 6x szklo z pokrywka, szklanki wielokrotnego uzytku w 
ksztalcie sloika z uchwytem, 100 ml

84,99 zł
4251285527676 CF8707 Rolka piankowa do cwiczen równowagi i fitness, rolka 

powieziowa do masazu, 31cm
140,99 zł

4251285527713 CF8708 mata do fitnessu, jogi i gimnastyki - wykonana z 
antyposlizgowej pianki PVC - 173 x 61 x 0,4 cm rózowa

70,99 zł
4251285527751 CF3267 24x biale ozdobne pisanki wykonane z plastiku, 

plastikowe jajka ze wstazka do zawieszenia na Wielkano
93,99 zł

4251285527768 CF3267 48x biale ozdobne pisanki z plastiku, plastikowe jajka ze 
wstazka do zawieszenia na Wielkanoc - plastikowe jajka

93,99 zł
4251285527775 CF2046 48x biale ozdobne pisanki wykonane z tworzywa 

sztucznego z 46 samoprzylepnymi obrazkami, plastikow
140,99 zł

4251285527799 CF8797 30x pisanki do zawieszenia - dekoracja wielkanocna z 
pieknymi wzorami - dekoracja pisanek w róznych kolora

140,99 zł
4251285527805 CF8691 opakowanie 8 odbojników sciennych, ogranicznik drzwi, 

amortyzator, ø 3,8 cm bezowy
46,99 zł
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4251285527812 CF8691 opakowanie 8 odbojników sciennych, ogranicznik drzwi, 
amortyzator, ø 3,8 cm, brazowy

60,99 zł
4251285527829 CF8701 69x duze klipsy blokujace, klipsy blokujace do toreb i 

toreb na zakupy, klipsy ze stali nierdzewnej, klipsy do to
140,99 zł

4251285527898 CF8765 Pisanki do nadzienia - kolorowe pisanki na Wielkanoc - 
Pisanki w swietnych kolorach - ozdobne pisanki

140,99 zł
4251285527911 CF8766 20x pisanek do zawieszenia - ozdoby wielkanocne w 

kropki w róznych kolorach - pisanki ozdobne - wymiary: 
93,99 zł

4251285527928 CF8766 40x pisanki do zawieszenia - ozdoby wielkanocne w 
kropki w róznych kolorach - pisanki ozdobne - wymiary: 

163,99 zł
4251285527935 CF8806 28x recznie malowane pisanki do zawieszenia - Ozdoby 

wielkanocne w swietnych kolorach - Ozdobne pisanki z 
93,99 zł

4251285527942 CF8808 24x recznie malowane pisanki do zawieszenia - Ozdoby 
wielkanocne w swietnych kolorach - Ozdobne pisanki z 

84,99 zł
4251285527959 CF8808 4x dekoracyjne ekspozytory na Wielkanoc - Zajaczek w 

jajku wielkanocnym z kwiatkiem - Ozdoba wielkanocna 
140,99 zł

4251285527973 CF8809 18x Pisanki do powieszenia - w plamki - dekoracja 
wielkanocna w swietnych kolorach - pisanki dekoracyjne

93,99 zł
4251805402995 CF8811 6x zawieszki ozdobne Wielkanoc - Ozdoba wielkanocna 

z drewna w sowy - Zawieszki ozdobne na okna i krzewy
60,99 zł

4251285528000 CF8802 2x Jajka wielkanocne XXL do napelniania - Olbrzymie 
jajka do napelniania na Wielkanoc - Jajka z motywami w

140,99 zł
4251285528024 CF8813 3x ozdobne wisiorki Wielkanoc - Obrazek drewniany XL 

z motywem kwiatowym z postacia zajaca wielkanocnego
84,99 zł

4251285528055 CF8815 2x zawieszki ozdobne Wielkanocne - wiklinowe kólka z 
drewnianymi figurami do zawieszenia - Wielkanocne ozd

84,99 zł
4251285554689 CF8830 5x pisanki do nadziewania z róznymi motywami - 

niespodzianki z tektury do samodzielnego napelniania - 
70,99 zł

4251285528093 CF6552 4-czesciowy zestaw obrazków okiennych z motywami 
wiosennymi - statyczna samoprzylepna dekoracja okien 

84,99 zł
4251285528109 CF6551 4-czesciowy zestaw obrazków okiennych z motywami 

wiosennymi - statyczna samoprzylepna dekoracja okien 
84,99 zł

4251285528116 CF6655 4x tornistry, male kartonowe tornistry dla rodzenstwa, 
skladana torba na cukier do zapisów do szkoly, opakow

140,99 zł
4251285528123 CF6668 3x swiateczne obrazki okienne, samoprzylepne z 

róznymi motywami - Ozdoby choinkowe - Ozdoby okien
93,99 zł

4251285528147 CF6396 3x szczenieta szlam w beczce w jasnych kolorach - 
prezent na przyjecie urodzinowe dla dzieci - szlam antys

84,99 zł
4251285528154 CF6397 3x szczenieta szlam w beczce w jasnych kolorach - 

prezent na przyjecie urodzinowe dla dzieci - szlam antys
84,99 zł

4251285558380 CF7925 2x LED banka mydlana pistolet z woda z baniek 
mydlanych, przezroczysta maszyna do baniek mydlanyc

93,99 zł
4251285528185 CF8685 20x plastikowe klipsy zamykajace, swietne kolory, 

praktyczne rozmiary, z 160 karteczkami samoprzylepny
84,99 zł

4251285528215 CF8697 12x klipsy do wieszaków na reczniki w 4 róznych 
kolorach z tworzywa sztucznego

70,99 zł
4251285528239 CF8694 125-elementowy zestaw rolek do zaslon - rolki do zaslon 

wewnetrznych - kólka do rolek z karabinczykami - haczy
60,99 zł

4251285528246 CF8694 250-elementowy zestaw rolek do zaslon - rolki do zaslon 
wewnetrznych - kólka do rolek z karabinczykami - haczy

70,99 zł
4251285528253 CF8693 Stopery do drzwi, ciezkie uchwyty drzwiowe w 

swiatecznym balwanku, stopery do okien i drzwi, odbojn
84,99 zł

4251285528291 CF8692 12x uniwersalne haczyki samoprzylepne, haczyki 
samoprzylepne o wygladzie chromu, np. na reczniki, 3,5

46,99 zł
4251285528321 CF8690 30x kebab i szaszlyki grillowe ze stali nierdzewnej, 22 

cm
140,99 zł

4251285528345 CF7063 60x pisanki do zawieszenia - ozdoby wielkanocne w 5 
jasnych kolorach - pisanki - rozmiar: 6 cm

163,99 zł
4251285528369 CF8680 4x grzebien na pchly i wszy, grzebien dla ludzi i zwierzat 

w swietnych kolorach, 9 x 5 cm
46,99 zł

4251285597938 CF8680 8x grzebien do pchel i wszy, grzebien nitkowy dla ludzi i 
zwierzat w róznych kolorach, 9 x 5 cm

70,99 zł
4251285528383 CF8678 4x wymienne uchwyty pokrywek do garnków, wymienne 

uchwyty do pokrywek do garnków i patelni, gwint w uch
84,99 zł

4251285528390 CF8678 8x wymienne uchwyty do pokrywek do garnków, 
wymienne uchwyty do pokrywek do garnków i patelni, g

61,32 zł
4251285555891 CF8676 8x melonowe obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe 

w owocowym wzorze - 17g
60,99 zł

4251285555877 CF8676 16x ciezarki obrusowe "Fruit Mix" - ciezarki obrusowe w 
owocowym wzorze - 15-17g

93,99 zł
4251285528482 CF8675 16x klipsy do obrusów wykonane z odpornego na 

pekniecia tworzywa sztucznego w kolorze bialym, obciaz
84,99 zł
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4251285528499 CF8675 24x klipsy do obrusów wykonane z odpornego na 
pekniecia tworzywa sztucznego w kolorze bialym, obciaz

84,99 zł
4251285528505 CF8675 32x klipsy do obrusów wykonane z odpornego na 

pekniecia tworzywa sztucznego w kolorze bialym, obciaz
93,99 zł

4251285533998 CF8675 12x klipsy do obrusów wykonane z odpornego na 
pekniecia tworzywa sztucznego w kolorze bialym, grama

70,99 zł
4251285528529 CF8674 magnetyczny termometr pokojowy 2, termometr z 

magnesem i podstawka
70,99 zł

4251285528543 CF8672 drewniany termometr 4x, klasyczny termometr z 
drewna bukowego, -14 ° C do + 61 ° C, 14cm

84,99 zł
4251285528567 CF8670 6x przywieszki bagazowe wykonane z wytrzymalego 

tworzywa sztucznego do pisania, przywieszki bagazowe 
60,99 zł

4251285528574 CF8670 12x przywieszki bagazowe wykonane z wytrzymalego 
tworzywa sztucznego do etykietowania, przywieszki bag

84,99 zł
4251285528598 CF8669 Ochrona gniazda 16x - optymalna ochrona niemowlat i 

malych dzieci
60,99 zł

4251285528604 CF8667 5x Czepek prysznicowy - ochrona wlosów pod 
prysznicem - czepek do wlosów z kolorowymi motywami

60,99 zł
4251285528604 CF8667 5x Czepek prysznicowy - ochrona wlosów pod 

prysznicem - czepek do wlosów z kolorowymi motywami
60,99 zł

4251285528611 CF8667 10x czepek prysznicowy ze wspanialymi kolorami i 
motywami - wodoodporna ochrona wlosów pod prysznic

60,99 zł
4251285528628 CF8665 6x wymienny lancuszek kulkowy do korka spustowego, 

chromowany, 30 cm
70,99 zł

4251285528642 CF7833 4x gumowy odbojnik w kolorze czarnym 84,99 zł
4251285528697 CF6144 1x kamien na klucze „little rock” - kamien z tajna 

przegródka - schowek na klucze o wygladzie kamienia - 
70,99 zł

4251285528727 CF7596 zewnetrzna butelka ratunkowa, butelka na lekarstwa, 
pudelko na pigulki, pudelko na pigulki, czarne wykonane

84,99 zł
4251285528741 CF5119 10x Gniazdka z zabezpieczeniem przed dziecmi - 

Gniazdko dla dzieci z metalowym kluczem - Ochrona gni
84,99 zł

4251285528741 CF5119 10x Gniazdka z zabezpieczeniem przed dziecmi - 
Gniazdko dla dzieci z metalowym kluczem - Ochrona gni

84,99 zł
4251285528758 CF5119 15x Blokada zabezpieczajaca przed dziecmi - Gniazdo 

zabezpieczajace przed dziecmi z metalowym kluczem
140,99 zł

4251285528765 CF8775 20x metalowe breloki, asortyment metalowych breloków 
w dwóch rozmiarach

70,99 zł
4251285528772 CF8775 40x breloki metalowe, zestaw breloków metalowych w 

dwóch rozmiarach na pek kluczy, Ø 30, 25 mm
84,99 zł

4251285528772 CF8775 40x breloki metalowe, zestaw breloków metalowych w 
dwóch rozmiarach na pek kluczy, Ø 30, 25 mm

84,99 zł
4251285528802 CF8450 2x komoda pod lózkiem w kolorze niebieskim, z 

zamkiem i uchwytami, 103 x 45 x 16 cm
70,99 zł

4251285528819 CF5721 4x karabinczyki wykonane z aluminium z dlugopisem z 
piankowym uchwytem, w jasnych kolorach

70,99 zł
4251285528345 CF7063 60x pisanki do zawieszenia - ozdoby wielkanocne w 5 

jasnych kolorach - pisanki - rozmiar: 6 cm
163,99 zł

4251285585126 CF1372 2x gabka do oczyszczania twarzy - gabka do glebokiego 
oczyszczania skóry - upiekszajaca gabka do twarzy dla 

70,99 zł
4251285528871 CF7042 popielniczki 4x ze szkla - popielniczki szklane kolorowe 

na papierosy - popielniczki do uzytku prywatnego i gastr
84,99 zł

4251285528987 CF8874 2x deski sniadaniowe, deski sniadaniowe i do krojenia w 
stylu sowy, 23,4 x 14,3 x 0,3 cm

70,99 zł
4251285529021 CF8877 4x noble table mat o wygladzie drewna - podkladka 

premium - zmywalne podkladki na stól, podkladki
163,99 zł

4251285529052 CF8870 tablica notatek w stylu country house, kuchnia i tablica 
pamiatkowa z drewna z ozdobnymi serduszkami, 38,5 x 

140,99 zł
4251285529069 CF8871 tablica notatek w stylu wiejskiego domu - drewniana 

tablica kuchenna i notesowa z ozdobnymi serduszkami -
93,99 zł

4251285529076 CF8872 memo board - tablica kredowa do powieszenia - tablica 
dekoracyjna do pisania - 29 x 21,9 cm

70,99 zł
4251285529083 CF8875 Tablica w stylu wiejskim, kuchnia i tablica na notatki w 

ksztalcie serca wykonana z drewna z ozdobnymi sercam
93,99 zł

4251285529090 CF8757 2x Taca do serwowania - Taca wykonana z naturalnego 
lupka do ukladania i serwowania wspanialych potraw - 

140,99 zł
4251285529106 CF8758 6x filizanka espresso ze spodkiem - Ceramiczne filizanki 

do mokki - Male filizanki do espresso, mokki i cappuccin
163,99 zł

4251285529113 CF8761 4-czesciowe widelce do fondue - sztucce do fondue z 
plastikowym uchwytem na przytulne wieczory

140,99 zł
4250847103778 CF2109 5x zlacze F Adapter katowy 90 ° przykrecany Zlacze F 

do metalowego zlacza F.
60,99 zł
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4251285529137 CF1781 Stoper do drzwi z uchwytem, ciezki uchwyt do drzwi, 
funkcjonalny dodatek mieszkalny, stoper do okien i drzw

140,99 zł
4251285529144 CF6776 kolorowe jajka dekoracyjne w róznych kolorach w 

zestawie z samoprzylepnymi naklejkami z motywem wie
140,99 zł

4251285529168 CF8759 12x azjatyckie lyzki do ryzu, lyzki do zup i serwowania 
wykonane z bialej porcelany, np. do misek do ryzu lub p

84,99 zł
4251285529182 CF8760 8x foremki do sufletów - Miski ceramiczne creme brulee 

- Formy zaroodporne - Miska deserowa i foremki do cias
93,99 zł

4251285529199 CF8760 12x foremki do sufletów - Miski ceramiczne creme 
brulee - Formy zaroodporne - Miska deserowa i foremki 

163,99 zł
4251285529205 CF8762 12 luksusowe szaszlyki i szaszlyki do grillowania 

wykonane ze stali nierdzewnej z drewnianym uchwytem
93,99 zł

4251805415865 CF8762 20x luksusowy kebab i szaszlyki grillowe ze stali 
nierdzewnej z drewniana raczka - szaszlyki miesne i war

93,99 zł
4251285529229 CF8763 12x Szaszlyki ze stali nierdzewnej - szaszlyki do miesa o 

dlugosci 24 cm - szaszlyki BBQ do miesa, ryb i warzyw
70,99 zł

4251285529236 CF8763 24x Szaszlyki ze stali nierdzewnej - szaszlyki do miesa o 
dlugosci 24 cm - szaszlyki BBQ do miesa, ryb i warzyw

93,99 zł
4251285529243 CF8764 Opiekacz do kurczaka ze stali nierdzewnej - grill do 

kurczaka z pojemnikiem na aromat - opiekacz do piecze
93,99 zł

4251285529304 CF7480 2-czesciowy zestaw gier Mikado i Domino w 
plastikowym pudelku do wsuwania, gry planszowe dla c

70,99 zł
4251285589513 CF8888 Opaski kablowe 16x Velcro do prowadzenia kabli - 

Opaski kablowe wielokrotnego uzytku z rzepem 20,5 x 1
70,99 zł

4251285529335 CF8879 8x zaciski sprezynowe z metalu z gumowa powloka - 
uniwersalnego zastosowania w domu, warsztacie, fotogr

84,99 zł
4251285529342 CF8881 Brelok 5x wykonany z metalu z karabinczykiem i chipem 

do wózka na zakupy w róznych wzorach
93,99 zł

4251285529359 CF8889 grzybek do cerowania wykonany z drewna, praktyczny 
dodatek do cerowania skarpet o wygladzie muchomora

70,99 zł
4251285529366 CF8889 2x drewniany grzybek do cerowania, praktyczna pomoc 

przy cerowaniu skarpet o wygladzie muchomora
84,99 zł

4251285529397 CF8887 2 m Zapiecie na rzep do szycia w kolorze bialym 
wykonane z poliamidu o szerokosci 2 cm

46,99 zł
4251285573635 CF8890 Naprasowanki 6 ze 100% bawelny, naszywki jeansowe, 

10x7,5cm
60,99 zł

4251285544475 CF8890 12x naszywki do naprasowania wykonane ze 100% 
bawelny, naszywki jeansowe w kolorze niebieskim, 10 x

60,99 zł
4251285529465 CF8878 2x metalowy klips do spodni, klips do spodni chroniacy 

odziez podczas jazdy na rowerze
46,99 zł

4251285529472 CF8878 4x metalowy klips do spodni, klips do spodni chroniacy 
odziez podczas jazdy na rowerze

60,99 zł
4251285561786 CF8891 2 pary przezroczystych gumowych pasków biustonosza 

z przezroczystymi zapieciami o szerokosci 10 mm
47,16 zł

4251285529496 CF8891 4 pary ramiaczek wykonanych z przezroczystej gumy z 
przezroczystymi zapieciami o szerokosci 10mm

84,99 zł
4251285529502 CF8882 212-czesciowy zestaw haczyków do zdjec wykonanych z 

mosiadzu i drutu stalowego dla rzemieslników i majsterk
70,99 zł

4251285529519 CF7110 Sztuczna choinka w kolorze zielonym ze stojakiem, 90 
cm, Ø 47 cm, 100 koncówek, choinka do idealnej dekor

163,99 zł
4251285529526 CF7111 Sztuczna choinka w kolorze zielonym z metalowym 

stojakiem, 120 cm, Ø 80 cm, 330 koncówek, choinka do
210,99 zł

4251285529533 CF7112 Sztuczna choinka w kolorze zielonym z metalowym 
stojakiem, 150 cm, Ø 87 cm, 480 koncówek, choinka do

233,99 zł
4251285529540 CF7113 Sztuczna choinka w kolorze zielonym ze stojakiem 

metalowym, 180 cm, Ø 112 cm, 820 punktów, choinka 
280,99 zł

4251285529557 CF7114 Sztuczna choinka w kolorze zielonym z metalowym 
stojakiem, 210 cm, Ø 118 cm, 1200 koncówek, choinka 

327,99 zł
4251285529564 CF7115 Sztuczna choinka w kolorze rózowym ze stojakiem, 90 

cm, Ø 47 cm, 100 koncówek, choinka do idealnej dekor
163,99 zł

4251285529571 CF7116 Sztuczna choinka w kolorze rózowym z metalowym 
stojakiem, 120 cm, Ø 80 cm, 330 koncówek, choinka do

187,99 zł
4251285529588 CF7118 Sztuczna choinka w kolorze rózowym z metalowym 

stojakiem, 150 cm, Ø 87 cm, 480 koncówek, choinka do
280,99 zł

4251285529601 CF7120 wieniec na drzwi Boze Narodzenie - wieniec adwentowy 
z prawdziwymi szyszkami - wieniec dekoracyjny - dekor

93,99 zł
4251285529618 CF7089 wieniec na drzwi Boze Narodzenie - Wieniec adwentowy 

z czerwonymi jagodami i prawdziwymi szyszkami - wieni
163,99 zł

4251285529632 CF7091 Sztuczna choinka w kolorze zielonym z metalowym 
stojakiem, 180 cm, Ø 104 cm, 639 koncówek, dekorowa

304,99 zł
4251285529649 CF8592 37-czesciowy zestaw srub oczkowych i haczyków - 

oczka srubowe w róznych rozmiarach - sruby oczkowe - 
70,99 zł
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4251285529656 CF8592 74-czesciowy zestaw srub oczkowych i haczyków - 
oczka srubowe w róznych rozmiarach - sruby oczkowe - 

60,99 zł
4251285529663 CF8809 18x pisanki do powieszenia - nakrapiane ozdoby 

wielkanocne w swietnych kolorach - ozdobne pisanki - r
93,99 zł

4251285529717 CF8961 Uchwyt narzedziowy z blachy stalowej 1 mm - uchwyt 
scienny do narzedzi ogrodniczych z uchwytem T.

93,99 zł
4251285529731 CF8965 pila do podkrzesywania z utwardzonymi zebami i 

odporna na zlamania wydrazona rekojescia, pila reczna 
60,99 zł

4251285529748 CF8964 2x folia zimna ramka - folia ogrodowa z otworami 
wentylacyjnymi - perforowana folia ogrodowa z 20 min 

93,99 zł
4251285529755 CF8963 2x wlóknina - wlóknina ogrodowa do ochrony roslin 

zima - wlóknina jako ochrona przed mrozem do okrywa
140,99 zł

4251285529762 CF8593 2-czesciowy zestaw z flizelina na zimno i folia na zimno 
- folia ogrodowa do ochrony roslin i folia ogrodowa z ot

93,99 zł
4251285529786 CF8911 5-czesciowy zestaw wieszaków na drzwi z róznymi 

napisami - wieszak na wiosne, Wielkanoc i lato - drewni
60,99 zł

4251285529793 CF8793 Szklany dzbanek z dziobkiem ze stali nierdzewnej - 
szklana karafka na wode - 1 litrowa szklana karafka na 

163,99 zł
4251285555235 CF8780 3-czesciowy zestaw misk dla psa, stojak na miske, który 

rosnie wraz z dzieckiem, regulacja wysokosci do 38,5 c
187,99 zł

4251285529830 CF8783 Wymienny uchwyt na rolke, wymienny stojak na rolke 
do kuchni i lazienki, chromowany, wysokosc ok. 42 cm

93,99 zł
4251285529847 CF3347 4x kolorowa reczna szczoteczka do zebów dla dzieci 

srednia z fajna nasadka - pasta dla dzieci 50ml
70,99 zł

4251285529854 CF8786 2x elektroniczna mucha - zabójca owadów - pulapka na 
muchy w ksztalcie nietoperza

140,99 zł
4251285529861 CF8785 pólka na buty, taca ociekowa na buty, 43 x 38,5 cm, z 

bardzo wysoka krawedzia
93,99 zł

4251285529878 CF8785 2x pólka na buty, taca ociekowa na buty, 43 x 38,5 cm, 
z bardzo wysokim brzegiem

163,99 zł
4251285529885 CF8792 Fontanna ''Krol zab'', fontanna wykonana z zeliwa w 

ksztalcie zaby ze zlota korona, z pompa 2,5W
187,99 zł

4251285592629 CF8788 drapak, drapak dla kotów wykonany z naturalnego 
sizalu z pluszem i mocowaniem do sciany, 53x25cm

140,99 zł
4251285529922 CF8791 7-czesciowy zestaw desek sniadaniowych, desek do 

krojenia i sniadan z drewna bambusowego z praktyczny
140,99 zł

4251285529939 CF8789 hamak dla kota z pluszowym pokrowcem, lezak dla kota 
do zawieszenia na kaloryferze, np. 46x30cm

84,92 zł
4251285529960 CF8790 8-czesciowy zestaw do manicure dla kobiet i mezczyzn 

wykonany ze stali nierdzewnej w eleganckiej aluminiow
84,99 zł

4251285529977 CF8782 Uchwyt na ksiazki kucharskie „COOK”, metalowa pólka 
na ksiazki kucharskie i tablety, 30x22cm

93,99 zł
4251285529984 CF8787 lampa solarna na zewnatrz z czujnikiem ruchu, kinkiet 

LED z solarnym i czujnikiem, lampa solarna z funkcja dzi
140,99 zł

4251285530003 CF7833 Odbojnik z klamka, ciezki uchwyt do drzwi, funkcjonalne 
akcesoria do domu, stoper do okien i drzwi, idealny na 

140,99 zł
4251285530027 CF2674 sznurek zakladkowy dla dzieci - wspaniale kolorowe 

motywy zuczka wykonane z drewna
70,99 zł

4251285530034 CF2674 sznurek zakladkowy dla dzieci - wspaniale kolorowe 
motywy zwierzece wykonane z drewna

60,99 zł
4251285530041 CF7551 200-czesciowy zestaw metalowych agrafek, w 4 róznych 

rozmiarach, 25mm, 29mm, 34mm, 44mm
70,99 zł

4251285530065 CF8916 Masa do kompozycji kwiatowych w ksztalcie serca - 
Pianka do swiezych kwiatów - Gabka do rekodziela na w

84,99 zł
4251285530089 CF7858 3x kubek do kawy w paski "White & Black", filizanka do 

herbaty, filizanka, kubek, 330ml
93,99 zł

4251285530096 CF6680 4x Podkladki dla dzieci - Podkladki z mozliwoscia 
wycierania - Podkladki w 2 róznych wzorach

93,99 zł
4251285530133 CF8915 1x Masa zalewowa do kompozycji kwiatowych w formie 

pierscienia - gabka do rekodziela na wesela, Wielkanoc i
93,99 zł

4251285530188 CF5607 10-czesciowy zestaw akcesoriów pirackich dla dzieci z 
szabla, pistoletem, opaska na oko, kolczykiem i wisiorki

61,32 zł
4251285530201 CF2834 Oczka plandekowe plastikowe - Oczka do plandek, 

namiotów i zagli przeciwslonecznych - Oczka samouszcz
70,99 zł

4251285530218 CF8917 puszka z hermetycznym zamknieciem, pojemnik na 
kawe, saszetki z kawa itp., 1,5 litra, dekor 1

84,99 zł
4251285576520 CF8907 21-czesciowe akcesoria piknikowe w kolorze zielonym, 

naczynia kempingowe, naczynia podrózne, oszczedzajac
84,92 zł

4251285576513 CF8907 21-czesciowe akcesoria piknikowe w kolorze niebieskim, 
naczynia kempingowe, naczynia podrózne, oszczedzajac

84,92 zł
4251285530263 CF8907 21-czesciowe akcesoria piknikowe w kolorze rózowym, 

naczynia kempingowe, naczynia podrózne, oszczedzajac
84,92 zł
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4251285555839 CF7263 6-czesciowy zestaw ogrodowy z zielonymi uchwytami - 
podwójne haki, skrobak do fug, maly kultywator, mala 

163,99 zł
4251285560260 CF7499 4x szklanka ze slomka wielokrotnego uzytku i pokrywka 

w jasnych kolorach, wyglad sloika, ok. 480 ml
93,99 zł

4251285530324 CF8909 Dystrybutor wody wykonany z terakoty, zbiornik na 
wode w kolorze niebieskim do podlewania roslin doniczk

60,99 zł
4251285530331 CF8909 Dystrybutor wody wykonany z terakoty, zbiornik na 

wode w kolorze zielonym do podlewania roslin doniczko
60,99 zł

4251285530355 CF6514 dwuczesciowy zestaw misek, salaterki wykonane z 
nielamliwego tworzywa sztucznego z antyposlizgowymi 

140,99 zł
4251285533998 CF8675 12x klipsy do obrusów wykonane z odpornego na 

pekniecia tworzywa sztucznego w kolorze bialym, grama
70,99 zł

4251285530423 CF8908 System nawadniania blue z terakoty, magazynowanie 
wody do 4 dni

60,99 zł
4251285530430 CF7084 Silikonowa tasma rowerowa 4x, uniwersalny i elastyczny 

mechanizm szybkiego uwalniania do roweru, ok. 14 cm
60,99 zł

4251285530454 CF8908 System nawadniania pink wykonany z terakoty, 
przechowywanie wody do 4 dni

60,99 zł
4251285530478 CF8908 System nawadniania 3x wykonany z terakoty w róznych 

kolorach, przechowywanie wody do 4 dni
93,99 zł

4251285530485 CF8905 3x szczotki do termosów w róznych kolorach, szczotka 
do naczyn równiez do uporczywych zabrudzen

84,99 zł
4251285530539 CF8606 30x klipsy do zamykania worka, wielokrotnego uzytku z 

etykietami, na których mozna pisac
70,99 zł

4251285530539 CF8606 30x klipsy do zamykania worka, wielokrotnego uzytku z 
etykietami, na których mozna pisac

70,99 zł
4251285530553 CF8989 2 zamki skrzynkowe, zamek meblowy z kluczem, 20 mm 70,99 zł
4251285530560 CF8990 2 zamki skrzynkowe, zamek meblowy z kluczem, 25 mm 70,99 zł
4251285530706 CF0822 Trójkat markizowy - plótno z ochrona UV - ochrona 

przeciwsloneczna tarasu, balkonu, ogrodu i kempingu - 
70,99 zł

4251285530706 CF0822 Trójkat markizowy - plótno z ochrona UV - ochrona 
przeciwsloneczna tarasu, balkonu, ogrodu i kempingu - 

70,99 zł
4251285530799 CF8719 2x wklad do zlewu - okragla mata do zlewu - wklad do 

zlewu chroni powierzchnie zlewu i naczynia
84,99 zł

4251285530812 CF6279 250-czesciowy zestaw slizgaczy meblowych - 
samoprzylepne slizgacze filcowe - slizgacze krzeselkowe

70,99 zł
4251285530829 CF8719 2x wkladka do zlewu - okragla mata do zlewu - wklad 

do zlewu chroni powierzchnie zlewu i naczynia
84,99 zł

4251285591417 CF8719 2x Wklad do zlewu - Okragla mata do zlewu - Wklad do 
zlewu chroni powierzchnie zlewu i naczynia

93,99 zł
4251285597617 CF8720 2x mata do zlewu uniwersalna w kolorze bialym, 30,5 x 

30,5 cm, mata do zlewu chroni powierzchnie zlewu i nac
84,99 zł

4251285530850 CF8720 uniwersalne maty do zlewu 2, wycieraczki chronia 
powierzchnie zlewu i naczyn, mozna je kroic na okragle 

84,99 zł
4251285530867 CF8721 2x Wklad do zlewozmywaka - mata do zlewozmywaka 

katowa - wklad do zlewozmywaka chroni powierzchnie z
84,99 zł

4251285530874 CF8721 2x Wklad do zlewozmywaka - mata do zlewozmywaka 
katowa - wklad do zlewozmywaka chroni powierzchnie z

70,99 zł
4251285530881 CF8721 2x Wklad do zlewozmywaka - mata do zlewozmywaka 

katowa - wklad do zlewozmywaka chroni powierzchnie z
84,99 zł

4251285536463 CF8718 26-czesciowy zestaw z klamerkami i koszem na wieszaki 
- sledzie w kolorze zielonym i pomaranczowym - kosz z 

140,99 zł
4251285530904 CF7088 uchwyt na waz ogrodowy - uchwyt na waz ogrodowy, 

do piwnicy i szopy - uchwyt scienny na waz ogrodowy
84,99 zł

4251285530911 CF7088 2x uchwyt na waz ogrodowy - uchwyt na waz 
ogrodowy, do piwnicy i szopy - uchwyt scienny na waz 

93,99 zł
4251285530935 CF8723 Zylka tnaca 1,6 mm - przewód podkaszarki do trawy 30 

m - zylka zamienna do podkaszarki - zylka do wykaszark
70,99 zł

4251285530942 CF8724 COM-FOUR 30m zylka podkaszarki, 2 rolki z 15m 
zapasowa nitka do podkaszarki, wykaszarki i wykaszarki

60,99 zł
4251285530959 CF8733 polar pomidorowy - oslona dojrzewania pomidorów 

wykonana z polaru - pokrowiec na pomidory do ochrony
70,99 zł

4251805403824 CF8726 Wielofunkcyjne klipsy 40x Ø 10mm do patyków, klipsy 
do roslin w kolorze zielonym

84,99 zł
4251285574632 CF8922 40x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 

solidne sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne na n
140,99 zł

4251805440126 CF8954 7-czesciowy zestaw sloików z tworzywa sztucznego, 
pudelka do przechowywania zywnosci w 7 rozmiarach, n

93,99 zł
4251285531017 CF8947 6-czesciowy zestaw plastikowych sloików do 

przechowywania, pudelka do przechowywania zywnosci 
84,99 zł
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4251285577190 CF8727 20-czesciowe opaski zaciskowe, opaski zaciskowe w 
róznych rozmiarach, rozpietosc 16 - 26 mm, szerokosc t

70,99 zł
4251285531086 CF6880 2x Dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 

na tabletki - tygodniowy dozownik do przechowywania
60,99 zł

4251285531086 CF6880 2x Dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 
na tabletki - tygodniowy dozownik do przechowywania

60,99 zł
4251285531093 CF6880 2x dozowanie leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 

na pigulki - pudelko na tacki - pudelko na tabletki - tygo
60,99 zł

4251285531093 CF6880 2x dozowanie leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 
na pigulki - pudelko na tacki - pudelko na tabletki - tygo

60,99 zł
4251285531109 CF6880 5x Dozownik do leków - pudelko na leki na 7 dni - 

pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik do przechow
84,99 zł

4251285531123 CF6880 2x dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 
na pigulki - pudelko na pigulki - pudelko na tabletki - ty

60,99 zł
4251285531123 CF6880 2x dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 

na pigulki - pudelko na pigulki - pudelko na tabletki - ty
60,99 zł

4251805428285 CF8769 Skladany kosz na bielizne w kolorze czerwonym, 
pojemnik na bielizne o pojemnosci do 50 litrów

140,99 zł
4251285531154 CF8770 Szczypce rewolwerowe z 6 róznymi stemplami, 2 mm - 

4,5 mm
70,99 zł

4251285531215 CF8935 skrzynia skarbów wykonana z drewna w kolorze 
ciemnobrazowym, drewniane pudelko z metalowym zam

84,99 zł
4251285531246 CF8936 2x urzadzenie do masazu glowy z 12 palcami 

masujacymi - pajak do masazu relaksacyjnego glowy - p
60,99 zł

4251285531253 CF8936 2x urzadzenie do masazu glowy z 12 palcami 
masujacymi - pajak do masazu relaksacyjnego glowy - p

47,16 zł
4251285531277 CF8755 10x miska na tapas, male plaskie gliniane miski 

zaroodporne, rustykalna miska do serwowania w kolorze
140,99 zł

4251285531345 CF8728 3x donica na kwiaty i byliny, na kwiaty, wasy i byliny, 
pólokragla

140,99 zł
4251285531352 CF8729 3x donica na kwiaty i byliny, na kwiaty, wasy i byliny, 

pólokragla
140,99 zł

4251285531369 CF8753 3x deski do krojenia o strukturalnej powierzchni, w 
praktycznych kolorach, 28 x 18,4 cm

84,99 zł
4251285531406 CF8919 4-czesciowy zestaw misek do codziennego uzytku, w 

róznych rozmiarach
84,99 zł

4251285531420 CF6141 Uchwyt na suszarke do wlosów, uchwyt na suszarke do 
wlosów, chromowany, z przyssawkami (nosnosc 2 kg)

84,99 zł
4251285531444 CF8920 Szescioczesciowy zestaw misek do codziennego uzytku, 

w róznych rozmiarach
163,99 zł

4251285531468 CF8937 6x ceramiczne naczynia - formy zaroodporne - naczynia 
deserowe i naczynia do pieczenia - 200 ml kazde - w róz

140,99 zł
4251285531475 CF8937 12x zaroodporne foremki do sufletów - ceramiczne 

naczynia deserowe i do pieczenia - 200 ml kazde - w róz
210,99 zł

4251285583467 CF14041 12x foremki do sufletów - ceramiczne miseczki creme 
brulee - formy zaroodporne - miseczki deserowe i forem

210,99 zł
4251285531499 CF8969 2x modne puszki po kawie w dekoracyjnych wzorach, 

pojemnosc 1,3 litra
93,99 zł

4251285531505 CF8970 4x podkladka - zmywalna podkladka z napisem - 
podkladka w 2 kolorach - nowoczesna mata na stól - po

84,99 zł
4251285531512 CF8971 8-czesciowa swiateczna mata - dekoracyjna podkladka 

pod podkladka - wzór balwana - plastikowa mata stolow
84,99 zł

4251285531529 CF8988 18x kaptury tekstylne do wekowania sloików w róznych 
kolorach, Ø 14,5 cm

84,99 zł
4251285531536 CF8597 72x etykiety na szklanki i butelki z róznymi motywami, 6 

x 3 cm
84,99 zł

4251285531543 CF8598 20x Etykiety z ozdobna wstazka - etykiety do 
oznaczania i dekoracji prezentów - etykiety na prezenty,

70,99 zł
4251805448917 CF8598 20x etykiety do przechowywania sloików i butelek, ze 

sznurkiem z tkaniny, w róznych wzorach
46,99 zł

4251285531550 CF8938 blacha do pieczenia muffinów z nieprzywierajacego 
metalu z kolorowymi foremkami - Blacha do pieczenia z 

93,99 zł
4251285531581 CF8731 dekoracja nagrobna w ksztalcie serca - odporna na 

warunki pogodowe dekoracja nagrobna z motylami - ka
140,99 zł

4251285531598 CF8731 dekoracja nagrobna w ksztalcie serca - zdobiony kamien 
zalobny z pamiatkowym napisem - odporna na warunki 

140,99 zł
4251285531604 CF8951 3-czesciowy zestaw sloików z tworzywa sztucznego, 

kwadratowy z pokrywka, w 3 róznych rozmiarach na ke
93,99 zł

4251285531611 CF8949 drewniana deska do krojenia, deska do krojenia z 
drewna bukowego z otworem na uchwyt do zawieszenia

93,99 zł
4251285531628 CF8950 okragla drewniana deska do krojenia, deska do krojenia 

z drewna bukowego z otworem na uchwyt do zawieszen
84,99 zł
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4251285531635 CF8967 drewniana deska do krojenia, deska do krojenia z 
drewna akacjowego z uchwytem i oczkiem, deska do se

163,99 zł
4251285531642 CF8945 Uniwersalny blok nozowy z wkladka z fala, uniwersalne 

pudelko, Ø 11,3 cm, czarny
140,99 zł

4251285531659 CF8945 Uniwersalny blok nozowy z wkladka z fala, uniwersalny 
pojemnik, Ø 11,3 cm, czerwony

140,99 zł
4251285531680 CF8973 Szescioczesciowy zestaw pudelek w róznych wzorach, 

6x5 cm
84,99 zł

4251285531697 CF8918 2x rekawica czyszczaco-myjaca, mikrofibra, 23x22 cm 84,99 zł
4251285531703 CF8980 2x Papier do pieczenia wielokrotnego uzytku - do 

piekarnika do 260°C - folia do pieczenia z obustronna p
70,99 zł

4251285531741 CF8992 4x noble table mat o wygladzie drewna - podkladka 
premium - zmywalne podkladki na stól, podkladki

84,99 zł
4251285546837 CF8993 4x Noble Mata stolowa imitujaca kamien - Podkladka 

Premium - Zmywalne podkladki stolowe, podkladki
84,99 zł

4251285531789 CF8994 4x noble podkladka pod stól o wygladzie deski - 
podkladka premium - zmywalne podkladki na stól, podkl

84,99 zł
4251285531925 CF8796 zestaw karteczek 5x do biura, kolorowy, 75 x 75 mm 

480 arkuszy, lacznie: 2400 arkuszy
140,99 zł

4251285531956 CF9064 3x miotelka z piór szenilowych z drazkiem 
teleskopowym - wycieraczka do kurzu z elastyczna glowi

70,99 zł
4251285542334 CF9065 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe z 

zaciskiem - zacisk obrusowy w ksztalcie owoców - ok. 2
70,99 zł

4251285542334 CF9065 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe z 
zaciskiem - zacisk obrusowy w ksztalcie owoców - ok. 2

70,99 zł
4251285531970 CF9065 8x ciezarki do obrusów - ciezarki do obrusów z klipsem - 

klips do obrusów - ok. 35 g
84,99 zł

4251285531987 CF9065 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe z 
zaciskiem - zacisk obrusowy w ksztalcie owoców - ok. 2

84,99 zł
4251285531987 CF9065 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe z 

zaciskiem - zacisk obrusowy w ksztalcie owoców - ok. 2
84,99 zł

4251285570450 CF9065 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe z 
zaciskiem - zacisk obrusowy w ksztalcie owoców - ok. 2

70,99 zł
4251285552487 CF7716 3x torba na odziez, pokrowiec z zamkiem 

blyskawicznym i okienkiem, pokrowiec ochronny do tran
84,99 zł

4251285532090 CF3920 wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona 
tabletu i czytnika e-booków - etui ochronne w kolorze cz

46,99 zł
4251285532144 CF8730 deco ksiazka "In memory", imitacja kamienia, jako 

dekoracja grobu, 28,5x19,5cm
140,99 zł

4251285532151 CF8730 deco ksiazka „Wspomnienia sa malymi gwiazdkami”, 
wyglad kamienia, jako dekoracja grobu, 28,5x19,5cm

140,99 zł
4251285532168 CF8732 deco ksiazka "In silent memory" z aniolem i swieca LED, 

wygladem antycznego kamienia, jako dekoracja grobu, 
140,99 zł

4251285576315 CF9051 2 donice balkonowe, doniczka, mostek kwiatowy, Ø28 
cm, wysokosc 25 cm

163,99 zł
4251285532199 CF8767 haczyk na drzwi "Ryba", wieszak na ubrania z 8 

haczykami, wykonany z chromowanego metalu, 40x22c
140,99 zł

4251285532205 CF8767 haczyk na drzwi "waves", wieszak na ubrania z 8 
haczykami, wykonany z chromowanego metalu, 40x22c

140,99 zł
4251285574953 CF8768 Elastyczny wieszak drzwiowy, wysuwany wieszak 

drzwiowy z 6 haczykami, 11 - 68 cm
84,99 zł

4251285532243 CF8864 2x naczynia do mikrofali, plytki do mikrofalówek z 
tworzywa sztucznego, podzielone na trzy czesci, z went

93,99 zł
4251285532250 CF8864 3x naczynia do kuchenek mikrofalowych, plytki do 

kuchenek mikrofalowych z tworzywa sztucznego, podzie
140,99 zł

4251805425475 CF9055 3x tacki na kostki lodu z pokrywkami - foremka na 
kostki lodu z otworem wlotowym w pokrywie - kostkark

84,99 zł
4251285532281 CF9057 5x lyzki do butów w swietnych kolorach - lyzka do 

butów z krótka raczka idealna w podrózy - pomoc do za
60,99 zł

4251285532298 CF5029 4x patelnia omletowa, serduszka i koniczyna, do jajek 
sadzonych i nalesników, stal nierdzewna z raczka termo

70,99 zł
4251285553538 CF8596 10x olejki zapachowe w zestawie - owocowa mieszanka 

zapachowa do pokoju - olejek zapachowy do dyfuzorów 
84,99 zł

4251285532366 CF9122 2-czesciowa uszczelka kominkowa - Sznur 
uszczelniajacy i klej - Uszczelka drzwiowa z wlókna szkla

163,99 zł
4251285532373 CF9123 figurka dekoracyjna "zaba z gitara" - figurka ogrodowa 

wykonana z kolorowo malowanego metalu w motyw zab
84,99 zł

4251285532380 CF9124 figurka dekoracyjna "zaba z koszykówka" - figurka 
ogrodowa wykonana z kolorowo malowanego metalu w 

84,99 zł
4251285532397 CF9125 figurka dekoracyjna "zabka z rakieta tenisowa" - figurka 

ogrodowa wykonana z kolorowo malowanego metalu w 
93,99 zł
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4251285532403 CF9126 Figura dekoracyjna "Zaba z kijem baseballowym" - 
figura ogrodowa wykonana z kolorowo malowanego me

140,99 zł
4251285532410 CF9127 figurka dekoracyjna "siedzaca zaba" - figurka ogrodowa 

wykonana z kolorowo malowanego metalu w ksztalcie z
140,99 zł

4251285532427 CF9128 figurka dekoracyjna "siedzaca zaba z lisciem" - figurka 
ogrodowa wykonana z kolorowo malowanego metalu w

140,99 zł
4251285532434 CF9129 figurka dekoracyjna "zaba z kwiatami" - figura 

ogrodowa wykonana z kolorowo malowanego metalu w 
187,99 zł

4251285532441 CF9130 Figurka dekoracyjna "Mrówka z kwiatkiem i lopata", 
figura ogrodowa wykonana z kolorowo malowanego me

187,99 zł
4251285532458 CF9131 figurka dekoracyjna "duza zaba z kwiatami", figurka 

ogrodowa wykonana z kolorowo malowanego metalu w 
210,99 zł

4251285532465 CF9132 figurka dekoracyjna "pani piesek z kwiatami" - figurka 
ogrodowa wykonana z kolorowo malowanego metalu w 

187,99 zł
4251285532472 CF9133 Figurka dekoracyjna "Mrówka z grabiami i wiadrem" - 

figurka ogrodowa wykonana z kolorowo malowanego m
187,99 zł

4251285532489 CF9134 Figurka dekoracyjna "pszczola z podbierakiem", figura 
ogrodowa z kolorowo malowanego metalu i doniczka w 

163,99 zł
4251285532496 CF9135 Figurka dekoracyjna "Mole-Bergmann", figura ogrodowa 

z lampa sloneczna LED na helm, wykonana z odpornego
140,99 zł

4251285532502 CF9136 Figurka dekoracyjna "Kret z motyka", figura ogrodowa z 
lampka solarna LED na helm, wykonana z odpornego na

140,99 zł
4251805403398 CF12045 80 metrowy drut wiazacy - drut powlekany tworzywem 

sztucznym w kolorze zielonym - drut ogrodowy z urzadz
84,99 zł

4251285532526 CF9110 2x 100 metrów drut do roslin zielony - drut ogrodowy 
powlekany - drut do wiazania roslin z przecinakiem do d

84,99 zł
4251285532533 CF9111 3x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut wiazkowy 

wyzarzony nawiniety na drewniany patyczek, grubosc 0,
70,99 zł

4251285532533 CF9111 3x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut wiazkowy 
wyzarzony nawiniety na drewniany patyczek, grubosc 0,

70,99 zł
4251285532540 CF9111 6x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut wiazalkowy 

wyzarzony nawiniety na drewniany patyczek, grubosc 0,
84,99 zł

4251285532540 CF9111 6x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut wiazalkowy 
wyzarzony nawiniety na drewniany patyczek, grubosc 0,

84,99 zł
4251285532557 CF9111 10x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut 

wiazalkowy wyzarzony nawiniety na drewniany patyczek
140,99 zł

4251285532557 CF9111 10x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut 
wiazalkowy wyzarzony nawiniety na drewniany patyczek

140,99 zł
4251285532564 CF9112 3x zestaw drutu do wiazania kwiatów, drut wiazalkowy 

w kolorze zielonym nawiniety na drewniany patyczek, gr
70,99 zł

4251285532564 CF9112 3x zestaw drutu do wiazania kwiatów, drut wiazalkowy 
w kolorze zielonym nawiniety na drewniany patyczek, gr

70,99 zł
4251285532571 CF9112 6x zestaw drutów do owijania kwiatów, zielony drut 

wiazacy nawiniety na drewniany patyczek, grubosc 0,65
84,99 zł

4251285532571 CF9112 6x zestaw drutów do owijania kwiatów, zielony drut 
wiazacy nawiniety na drewniany patyczek, grubosc 0,65

84,99 zł
4251285532588 CF9112 10x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut 

wiazalkowy w kolorze zielonym nawiniety na drewniany 
140,99 zł

4251285532588 CF9112 10x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut 
wiazalkowy w kolorze zielonym nawiniety na drewniany 

140,99 zł
4251285581845 CF9113 3x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut wiazkowy 

ocynkowany, nawiniety na drewniany patyczek, grubosc
70,99 zł

4251285581845 CF9113 3x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut wiazkowy 
ocynkowany, nawiniety na drewniany patyczek, grubosc

70,99 zł
4251285532601 CF9113 6x zestaw drutu do owijania kwiatów, drut wiazalkowy 

ocynkowany, nawiniety na drewniany drazek, grubosc 0
84,99 zł

4251285532601 CF9113 6x zestaw drutu do owijania kwiatów, drut wiazalkowy 
ocynkowany, nawiniety na drewniany drazek, grubosc 0

84,99 zł
4251285532618 CF9113 10x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut wiazkowy 

ocynkowany, nawiniety na drewniany patyczek, grubosc
140,99 zł

4251285532618 CF9113 10x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut wiazkowy 
ocynkowany, nawiniety na drewniany patyczek, grubosc

140,99 zł
4251285532625 CF9147 6x zestaw drutu do owijania kwiatów, drut do wiazania 

w jasnych kolorach, owiniety na patyku drewnianym, 60
84,99 zł

4251285532625 CF9147 6x zestaw drutu do owijania kwiatów, drut do wiazania 
w jasnych kolorach, owiniety na patyku drewnianym, 60

84,99 zł
4251285532656 CF9138 skladane krzeslo - krzeslo kempingowe wykonane z 

aluminium - skladane krzeslo rezyserskie w swietnych k
140,99 zł

4251285532663 CF9138 skladane krzeslo - krzeslo kempingowe wykonane z 
aluminium - skladane krzeslo rezyserskie w swietnych k

163,99 zł
4251285532694 CF9117 Grupa siedzisk balkonowych w kolorze bialym i 

niebieskim, piekne meble ogrodowe z drewna akacjowe
514,99 zł
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4251285532700 CF9118 Grupa mebli balkonowych w kolorze bialym i 
fioletowym, piekne meble ogrodowe z drewna akacjowe

514,99 zł
4251285532724 CF9120 Fotel skladany Noble z drewna akacjowego, ogrodowy, 

idealny na zewnatrz
327,99 zł

4251285532731 CF9121 skladane krzeslo Noble z drewna akacjowego - krzeslo 
rezyserskie z pieknym pokrowcem - krzeslo ogrodowe, i

304,99 zł
4251285532779 CF9115 3x pulapka na nornice z plyta ustalajaca, pulapka na 

szczypce z ocynkowanej blachy, ok. 18,5 cm
140,99 zł

4251285532830 CF9036 Zestaw toaletowy wykonany z chromowanego metalu, 2 
w 1, uchwyt na szczotke toaletowa i uchwyt na papier t

163,99 zł
4251285532861 CF9039 Atrapa kamery na zewnatrz - Atrapa kamery z 

uchwytem sciennym - Solarna kamera bezpieczenstwa z
140,99 zł

4251285532878 CF9039 atrapa kamery 2x na zewnatrz - atrapa kamery ze 
wspornikiem sciennym - solarna kamera monitorujaca z 

210,99 zł
4251285533127 CF8868 6x lyzeczki ze stali nierdzewnej - stylowe sztucce 

stolowe o prostym designie - lyzeczki do kawy - lyzeczki
84,99 zł

4251285557529 CF9138 2x skladane krzeslo - krzeslo kempingowe wykonane z 
aluminium - skladane krzeslo rezyserskie w swietnych k

210,99 zł
4251285533141 CF9138 2x skladane krzeslo - krzeslo kempingowe wykonane z 

aluminium - skladane krzeslo rezyserskie w swietnych k
187,99 zł

4251285533158 CF8869 6x widelec do ciasta ze stali nierdzewnej - stylowe 
sztucce stolowe o prostej konstrukcji - male widelce des

70,99 zł
4251285533165 CF9044 4x Wstazka dekoracyjna - wstazka prezentowa w 4 

wzorach do pakowania i dekorowania - wstazki do preze
70,99 zł

4251285533172 CF9046 Szklany podnosnik do goracych sloików i sloików na 
przetwory - do sloików nadprozowych dowolnej wielkosc

70,99 zł
4251285533172 CF9046 Szklany podnosnik do goracych sloików i sloików na 

przetwory - do sloików nadprozowych dowolnej wielkosc
70,99 zł

4251285533189 CF9046 2x szklany podnosnik do goracych sloików i sloików 
wekowych - do sloików szklanych o dowolnej wielkosci -

84,99 zł
4251285544239 CF8773 5x Sciereczka do odcedzania, klasyczna, drobno tkana w 

kolorze bialym, wielokrotnego uzytku, wysoka wytrzyma
70,99 zł

4251285544239 CF8773 5x Sciereczka do odcedzania, klasyczna, drobno tkana w 
kolorze bialym, wielokrotnego uzytku, wysoka wytrzyma

70,99 zł
4251285533202 CF4783 11-czesciowy zestaw do modelowania ciast, zestaw do 

kremówki, narzedzia do modelowania (8 sztuk), prostow
93,99 zł

4251285533233 CF9079 2x skladane sito kuchenne z uchwytem, skladane sito 
silikonowe, sito do makaronu, sito odsaczajace do maka

93,99 zł
4251285533240 CF7094 2x skladane sito kuchenne z uchwytem, skladane sito 

silikonowe, sito do makaronu, sito odsaczajace do maka
93,99 zł

4251285533264 CF7094 2x skladane sito kuchenne z uchwytem, skladane sito 
silikonowe, sito do makaronu, sito odsaczajace do maka

93,99 zł
4251285533318 CF7093 12x pilki plazowe w letnich kolorach - zapasowe pilki do 

gry w pilke plazowa - mini gumowe pilki wodne - do teni
84,99 zł

4251285533325 CF8987 Pileczki antystresowe 3 do odprezania i zabawy w 
jasnych kolorach [wybór jest zróznicowany], 5,5 cm

70,99 zł
4251805410105 CF9109 2x 50 metrów zielonego drutu do roslin - drut ogrodowy 

powlekany - drut do wiazania roslin z przecinakiem do d
70,99 zł

4251285533356 CF9110 500 metrów plaskiego drutu wiazacego z drutem 
pokrytym tworzywem sztucznym, 100 m na szpule z noz

163,99 zł
4251285533363 CF9110 1000 metrów plaskiego drutu wiazacego z drutem 

pokrytym tworzywem sztucznym, 100 m na szpule z noz
187,99 zł

4251285533417 CF9078 Mixquirl - trzepaczka ze stali nierdzewnej - trzepaczka z 
automatycznym obrotem do mieszania

93,99 zł
4251285533431 CF8923 Pompony 2 w kolorze fioletowym na karnawal, 

karnawal, inne imprezy tematyczne lub do kibicowania
84,99 zł

4251285533448 CF8923 2x Cheerleader PomPom w kolorze rózowym, 35 cm 84,99 zł
4251285533455 CF8923 2x niebieski pompon cheerleaderka, 35 cm 70,99 zł
4251285533479 CF8955 8x okragle korkowe podkladki, Ø 19 x 0,5 cm, okragle 

podkladki pod garnki, patelnie, odporne na wysoka tem
84,99 zł

4251285533479 CF8955 8x okragle korkowe podkladki, Ø 19 x 0,5 cm, okragle 
podkladki pod garnki, patelnie, odporne na wysoka tem

84,99 zł
4251285533486 CF8751 8x szczoteczek do zebów w przezroczystym pudelku, w 

róznych kolorach, 19,5 cm
60,99 zł

4251285553293 CF9081 8x pudelka z przyneta na mrówki, do niezawodnego 
zwalczania mrówek

84,99 zł
4251285534933 CF9080 3x srodek odstraszajacy mrówki z przyneta po 250g, 

srodek rozpraszajacy i rozlewajacy Ant trucizna, 750g
93,99 zł

4251285558052 CF9084 8x pulapki na szkodniki, gotowe do uzycia pojemniki z 
przyneta do zwalczania m.in. karaluchow, rybikow srebr

93,99 zł
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4251285533561 CF9085 60x papier na cmy do szafy - pulapka na cmy przeciw 
cmom odziezowym - zatrzymanie cmy, aby sie rozlaczyc

70,99 zł
4251805428827 CF9170 3-czesciowy zestaw malych narzedzi ogrodowych z 

kielnia do kwiatów, grabiami do kwiatów i malym kultyw
93,99 zł

4251285533592 CF9104 20x wymienne pokrywki do sloików na dzem „Owoce” - 
zakretki do sloików szklanych i wekowych - TO 66 mm [

70,99 zł
4251285533615 CF9100 20x Wymienne pokrywki do sloików z dzemem "Made 

with Love" - Zakrecane pokrywki do sloików i sloików na
84,99 zł

4251285533622 CF9100 40x wymienne pokrywki do sloików na dzem „Made with 
Love” - zakretki do sloików szklanych i wekowych - TO 8

140,99 zł
4251285533639 CF9102 20x wymienne pokrywki do sloików po dzemie „Owoce” 

- zakretki do sloików szklanych i wekowych - TO 82 mm
70,99 zł

4251285533646 CF9102 40x wymienne wieczka do sloików po dzemie "Owoce" - 
zakretki do sloików szklanych i wekowych - TO 82 mm

140,99 zł
4251285533653 CF9101 20x wymienne pokrywki do sloików na dzem - zakretki 

w czerwono-biala kratke do sloików szklanych i wekowy
84,99 zł

4251285533660 CF9101 40x wymienne pokrywki do sloików na dzem - zakretki 
w czerwono-biala kratke do sloików szklanych i wekowy

140,99 zł
4251285533691 CF9103 20x wymienne wieczka do sloików po dzemie "motyw 

zwierzecy" - zakretki do sloików szklanych, kielbasianyc
70,99 zł

4251285533707 CF9103 40x wymienne pokrywki do sloików po dzemie "motyw 
zwierzecy" - zakretki do sloików szklanych, kielbasianyc

140,99 zł
4251285533714 CF9159 50x wieszak bialy z obrotowym haczykiem - wieszak na 

garnitur i kostium z antyposlizgowa powierzchnia i drazk
187,99 zł

4251285533721 CF8400 30x sloiczki na przyprawy 10ml z korkiem, zestaw mini 
szklanych buteleczek, zestaw kieliszków upominkowych,

84,99 zł
4251285533851 CF7748 2x puszki kawy w modnym designie, do 500 g kawy w 

puszce, zestaw 2, okragle, rózne dekory
84,99 zł

4251285533868 CF7095 Pojemnik z 2 poziomami i wkladka do podnoszenia - 
Pojemnik na ciasto na zywnosc - Pojemnik na ciasto z u

187,99 zł
4251285533868 CF7095 Pojemnik z 2 poziomami i wkladka do podnoszenia - 

Pojemnik na ciasto na zywnosc - Pojemnik na ciasto z u
187,99 zł

4251285533875 CF7095 Pojemnik imprezowy z 2 poziomami i wkladka do 
podnoszenia - pojemnik z uchwytem na ciasto i do trans

187,99 zł
4251285533875 CF7095 Pojemnik imprezowy z 2 poziomami i wkladka do 

podnoszenia - pojemnik z uchwytem na ciasto i do trans
187,99 zł

4251285533882 CF7095 Pojemnik imprezowy z 2 pólkami i podnoszona wkladka 
- Pojemnik do transportu tortu - Pojemnik na ciasto z ra

187,99 zł
4251285533882 CF7095 Pojemnik imprezowy z 2 pólkami i podnoszona wkladka 

- Pojemnik do transportu tortu - Pojemnik na ciasto z ra
187,99 zł

4251285533905 CF8982 3x kubki do kawy w jaskrawych neonowych kolorach, 
prosty ksztalt, do 325 ml

140,99 zł
4251285533912 CF8983 Porcelanowy kubek do kawy 4x - Kubek o nowoczesnym 

designie - Dzbanek do napojów zimnych i goracych - 33
93,99 zł

4251285533943 CF8985 4x ceramiczny kubek do kawy - kolorowy kubek do 
kawy z okraglym wzorem - dzbanek do napojów zimnyc

84,99 zł
4251285533967 CF7965 skarbonka 2x wykonana z metalu - skarbonka z róznymi 

motywami jednorozca [wybór zmienia sie]
84,99 zł

4251285533981 CF8972 2x taca do serwowania w gwiazdki, z dwoma 
swiatecznymi wzorami, Ø 28,5 cm

84,99 zł
4251285533998 CF8675 12x klipsy do obrusów wykonane z odpornego na 

pekniecia tworzywa sztucznego w kolorze bialym, grama
70,99 zł

4251285534001 CF5732 Obieraczka do owoców i warzyw w kolorze zielonym, 
solidna, funkcjonalna obieraczka z praktyczna nasadka d

46,99 zł
4251285534025 CF8975 Skarbonka, czaszka z mistycznymi zdobieniami, 16 x 11 

cm, czarna
93,99 zł

4251285534032 CF8975 Skarbonka, czaszka z mistycznymi zdobieniami, 16 x 11 
cm, szara

93,99 zł
4251285534049 CF8975 Skarbonka, czaszka z mistycznymi ornamentami, 16 x 

11 cm, kolor srebrny
93,99 zł

4251285534056 CF8976 skull, kufel w kolorze srebrnym na karnawal, karnawal 
lub Halloween, do 400 ml

140,99 zł
4251285534063 CF8976 skull - kubek z wieloma czaszkami, srebrny kubek z 

polyresinu z wkladka ze stali nierdzewnej, do 400 ml
140,99 zł

4251285534070 CF8978 brelok 4x, czaszka z czaszka z róznymi szczególowymi 
zdobieniami, pomysl na prezent - czaszka 4 cm

84,99 zł
4251285534087 CF8921 skrzynia skarbów wykonana z drewna z metalowym 

zamkiem - drewniane pudelko z wieczkiem i elastyczny
84,99 zł

4251285534100 CF6725 Skarbonka, czaszka z mistycznymi ornamentami, 12 x 
11 cm, wzór 1

70,99 zł
4251285534117 CF8932 2x etui na szczoteczki do zebów, skladane pudelko do 

transportu i przechowywania szczoteczek do zebów w k
70,99 zł
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4251285534117 CF8932 2x etui na szczoteczki do zebów, skladane pudelko do 
transportu i przechowywania szczoteczek do zebów w k

70,99 zł
4251285587847 CF6725 Skarbonka, czaszka z mistycznymi ornamentami, 12 x 

11 cm, wzór 2
70,99 zł

4251285534148 CF6725 Skarbonka, czaszka z mistycznymi ornamentami, 12 x 
11 cm, projekt 3

70,99 zł
4251285534155 CF6725 Skarbonka, czaszka z mistycznymi zdobieniami dla 

milosników gotyckich, 12 x 11 cm, wzór 4
61,32 zł

4251285534162 CF9161 5x Duza plastikowa lyzka do butów - lyzka do butów z 
dlugim uchwytem - przyrzad do zakladania butów w róz

140,99 zł
4251285534179 CF6862 Popielniczka Skull z trzema uchwytami na papierosy, 

11,5 x 8,5 cm, biala
84,99 zł

4251285534186 CF6862 Popielniczka z trzema uchwytami na papierosy, 11,5 x 
8,5 cm, czerwona

84,99 zł
4251285534193 CF6862 Popielniczka Skull z trzema uchwytami na papierosy, 

11,5 x 8,5 cm, biala
84,99 zł

4251285534209 CF6862 Popielniczka Skull z trzema uchwytami na papierosy, 
11,5 x 8,5 cm, biala

84,99 zł
4251285534216 CF8977 Popielniczka czaszka z róznymi zdobieniami, 11 cm 60,99 zł
4251285534230 CF9156 3x plyty mikrofalowe, plyty dwuczesciowe z okapem i 

zaworem parowym
93,99 zł

4251285534414 CF8848 Konfetti w jaskrawych kolorach 1000g - konfetti stolowe 
na imprezy - dekoracja imprezowa na urodziny sylwestr

140,99 zł
4251285534421 CF9088 2x skladana butelka na wode z pokrywka i 

karabinczykiem, do 500 ml, zielono-niebieska
84,99 zł

4251285534452 CF9088 2x skladana butelka na wode z pokrywka i 
karabinczykiem, do 500 ml, rózowo-fioletowa

70,99 zł
4251285534469 CF8929 2x adapter Polaczenie SMA z PIN do UHF / PL-259 bez 

PINu, wtyczka do gniazda
84,99 zł

4251285534483 CF8931 adapter 2x Polaczenie SMA bez PIN-u Polaczenie MCX z 
PIN-em, wtyczka do gniazda

70,99 zł
4251285534506 CF8924 Kabel adaptera 2 z prosta wtyczka SMA i prosta wtyczka 

CRC9 (TS5) do anten LTE i drazków, 20cm pigtail
84,99 zł

4251285534513 CF8925 Kabel adaptera 2 z prosta wtyczka SMA i katowa 
wtyczka CRC9 (TS5) do anten LTE i drazków, 20cm pigt

70,99 zł
4251285577213 CF9089 Wagi bagazowe, wagi bagazowe do 32 kg, wagi reczne 

z wyswietlaczem analogowym
70,99 zł

4251285534575 CF7922 3x szczotka toaletowa z wymienna glówka szczoteczki - 
szlachetna szczotka toaletowa z uchwytem ze stali nierd

84,99 zł
4251285534575 CF7922 3x szczotka toaletowa z wymienna glówka szczoteczki - 

szlachetna szczotka toaletowa z uchwytem ze stali nierd
84,99 zł

4251285534582 CF9090 Przywieszki bagazowe 8 do etykietowania, przywieszki 
bagazowe w róznych wzorach i kolorach

70,99 zł
4251285534599 CF9024 3x pasek na reke do aparatów cyfrowych, pasek do 

noszenia ze sztucznej skóry w kolorze brazowym, 30 cm
84,99 zł

4251285534605 CF9025 3x pasek na reke do aparatów cyfrowych, pasek do 
noszenia ze sztucznej skóry w kolorze czarnym, 30 cm

84,99 zł
4251285534711 CF6492 Koszyk 5x wykonany z silikonu w kolorze czarnym z 

karabinczykiem i kólkiem na klucze
60,99 zł

4251285534728 CF9092 2x Dekoracja scienna „Motyl” wykonana ze stali 
malowanej proszkowo, ozdobiona kamieniami

84,99 zł
4251285534766 CF9153 Zestaw kubków do picia wielokrotnego uzytku 24x w 

rewelacyjnych kolorach, kubek na szczoteczke do zebów
140,99 zł

4251285534773 CF9018 2x UV i filtry ochronne, 58 mm, cyfrowe, do róznych 
kamer

60,99 zł
4251285534780 CF9018 UV i filtr ochronny, 58 mm, cyfrowy, do róznych kamer 46,99 zł
4251285534797 CF9092 2x Dekoracja scienna "Kwiatek" wykonana ze stali 

malowanej proszkowo, ozdobiona kamieniami
84,99 zł

4251285534810 CF9155 3x pokrywa kuchenki mikrofalowej z tworzywa 
sztucznego - pokrywa kuchenki mikrofalowej przezroczy

84,99 zł
4251285578227 CF9094 bransoletka fitness z licznikiem kroków - monitor 

aktywnosci z róznymi funkcjami - zegarek na reke dla k
61,32 zł

4251285534858 CF9048 Modul graficzny TFT LCD 2,4 "(240x320 pikseli) z 
gniazdem kart SD dla Arduino i Raspberry Pi

84,99 zł
4251285534865 CF9095 12x Karabinek w ksztalcie litery D, mocny i wytrzymaly, 

w róznych rozmiarach, niebieski
84,99 zł

4251285534902 CF9095 12x Karabinek w ksztalcie litery D, mocny i wytrzymaly, 
w róznych rozmiarach, czerwony

84,99 zł
4251285534933 CF9080 3x srodek odstraszajacy mrówki z przyneta po 250g, 

srodek rozpraszajacy i rozlewajacy Ant trucizna, 750g
93,99 zł
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4251285534940 CF9092 2x dekoracja scienna "motylek" i "kwiatek" wykonana ze 
stali malowanej proszkowo, ozdobiona kamieniami

84,99 zł
4251285589339 CF9054 Rezystory metalizowane 1200x, asortyment rezystorów 

1/4 W w 30 róznych wartosciach
84,99 zł

4251285534995 CF9031 stereo adapter jack 3,5 mm wtyczka katowa do gniazda 
sluchawkowego, 4-biegunowa i pozlacana, 21,5 cm

70,99 zł
4251285535046 CF3629 6x popielniczki kieszonkowe - zamykana popielniczka 

kieszonkowa - mini popielniczka jako brelok do kluczy [
140,99 zł

4251285535091 CF9003 2x adapter srubowy do akcesoriów do kamer, trzpien 
gwintowany 1/4 "na otworze gwintowanym 1/4"

70,99 zł
4251285535114 CF9163 Dystrybutor z pokrywka, kranikiem i stojakiem, do 3,6 

litra
163,99 zł

4251805428131 CF9164 Wieszak scienny - Wieszak z 6 haczykami - Podwójne 
haczyki scienne z litego metalu do przedpokoju, wejscia,

84,99 zł
4251285535275 CF9022 Oslona obiektywu ET-60 do Canon EF 75-300 / 4-5.6 III 

USM, EF 75-300 / 4-5.6 III
46,99 zł

4251285535299 CF9011 oslona obiektywu 58mm wykonana z aluminium np. 
Canon, Nikon, Samsung, Sigma, Tamron, Sony, Minolta,

46,99 zł
4251285535329 CF9008 oslona obiektywu 58mm wykonana z aluminium do np. 

Canon, Nikon, Samsung, Sigma, Tamron, Sony, Minolta,
84,99 zł

4251285535343 CF9014 Wentylowana oslona obiektywu 58mm wykonana z 
aluminium dla np. Canon, Nikon, Samsung, Sigma, Tam

84,99 zł
4251285535350 CF9023 Oslona obiektywu ES-68 do aparatu Canon EF 50 mm F 

/ 1.8 STM
84,99 zł

4251285535367 CF9006 Oslona obiektywu ET-60II do Canon EF 75-300mm F / 4
-5.6 III EF-S 55-250MM F / 4-5.6 IS

84,99 zł
4251285535381 CF9000 2x uniwersalny klosz z tkaniny w kolorze bialym, oslona 

z tkaniny do zewnetrznych lamp blyskowych
70,99 zł

4251285535398 CF9166 1x deco serce z aniolem, serce w kamieniu z aniolem 
modlitwy i pomnik jako odporna na warunki atmosferycz

61,32 zł
4251285535411 CF9166 Dekoracja nagrobka w ksztalcie serca z modlacymi sie 

rekami - Kamien pamiatkowy - Dekoracja nagrobka odp
84,99 zł

4251285535428 CF9169 Roslinne serce Amora, otwarte, dekoracja indywidualna, 
44,5 x 45 x 7 cm, zielone

163,99 zł
4251285535435 CF9148 Drewniany wieszak na klucze „I Love My Home” z 4 

haczykami, 32 x 24 cm
93,99 zł

4251285535459 CF9150 „Frog” drewniana szczoteczka do zebów z klepsydra, 8 x 
8 cm

84,99 zł
4251285535473 CF9150 Stojak na szczoteczki do zebów "Ladybird" wykonany z 

drewna z klepsydra, 8 x 8 cm
84,99 zł

4251285563759 CF9150 Stojak na szczoteczki „Tiger” wykonany z drewna z 
klepsydra, 8 x 8 cm

84,99 zł
4251285535510 CF9175 Cyfrowy czujnik 5X AM2320, czujnik wilgotnosci i 

temperatury np.Arduino
140,99 zł

4251285535527 CF9152 metalowy róg rowerowy retro, z regulowanym 
zaciskiem, ok. 19 cm x 5,5 cm

60,99 zł
4251285535534 CF8209 77-czesciowy zestaw ze spinaczami do bielizny i koszem 

na bielizne w róznych kolorach - klasyczne spinacze do 
84,99 zł

4251285535541 CF8868 12x lyzeczki ze stali nierdzewnej - stylowe lyzeczki o 
prostym wygladzie - lyzeczki do kawy i herbaty - lyzeczk

84,99 zł
4251285535541 CF8868 12x lyzeczki ze stali nierdzewnej - stylowe lyzeczki o 

prostym wygladzie - lyzeczki do kawy i herbaty - lyzeczk
84,99 zł

4251285535558 CF8868 24x lyzeczki ze stali nierdzewnej - stylowe sztucce 
stolowe o prostym designie - lyzeczki do kawy - lyzeczki

163,99 zł
4251285535565 CF9167 2w1 pitter i krajalnica do wisni i truskawek, Ø 8,5 x 17 

cm
84,99 zł

4251285535572 CF8776 Prasa do ziemniaków ze stali nierdzewnej z 3 
perforowanymi tarczami, reczna wyciskarka do ziemniak

140,99 zł
4251285535589 CF8777 Skladany stopien z gumowymi kolkami - przenosny 

skladany stolek o nosnosci do 150 kg - skladany stolek 
140,99 zł

4251285535602 CF8777 Skladany stopien z gumowymi zapieciami - przenosny 
skladany stolek o nosnosci do 150 kg - skladany stolek 

140,99 zł
4251285535619 CF9218 Listwa haczykowa na drzwi z 8 haczykami na drzwi i 

czarno-bialymi kulkami, 31,2 x 18 x 9,7 cm
70,99 zł

4251285535824 CF3728 2x uchwyt na parasol do balustrady balkonowej - 
uchwyt na parasol balkonowy - stojak na parasol - uchw

163,99 zł
4251285535824 CF3728 2x uchwyt na parasol do balustrady balkonowej - 

uchwyt na parasol balkonowy - stojak na parasol - uchw
163,99 zł

4251285535831 CF8794 Szklany dozownik do napojów w ksztalcie sloika z 
masonem, z wkladem na lód i owoce, do 4 l

187,99 zł
4251285535879 CF9204 retro sloik, sloik do przechowywania zywnosci „Bon 

Appétit!”, bezpieczny w kontakcie z zywnoscia, do 2,5 lit
70,76 zł
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4251285535886 CF9204 Retro sloik, sloik do przechowywania zywnosci 
„Delicious”, bezpieczny w kontakcie z zywnoscia, do 2,5 

60,99 zł
4251285535893 CF9204 retro sloik, sloik do przechowywania zywnosci "Robot", 

bezpieczny dla zywnosci, do 2,5 litra, 20,2 x 19 x 11,5 c
84,99 zł

4251285575899 CF5836 Tester pradu i napiecia 3, multitool ze srubokretem i 
testerem faz, akcesoria elektryczne

70,99 zł
4251285575899 CF5836 Tester pradu i napiecia 3, multitool ze srubokretem i 

testerem faz, akcesoria elektryczne
70,99 zł

4251285535930 CF2555 6-czesciowy zestaw adapterów lotniczych z 5 
przejsciówkami audio i 1 przedluzanym kablem 80 cm d

70,99 zł
4251285535954 CF9210 2x uchwyt na szalik motyl z aksamitnym flokowaniem, 

12 otworów, 29 x 23,5 cm, rózowo-czarny
60,99 zł

4251285535992 CF9158 Pojemnik na ciasto do przechowywania i transportu 
wypieków - pojemnik transportowy, pojemnik na ciasto i

140,99 zł
4251285555815 CF9158 Pojemnik na ciasto do przechowywania i transportu 

wypieków - pojemnik transportowy, pojemnik na ciasto i
140,99 zł

4251285536012 CF9158 Pojemnik na ciasto do przechowywania i transportu 
wypieków - pojemnik transportowy, pojemnik na ciasto i

140,99 zł
4251285536029 CF5865 50X woreczki na kostki lodu do 1200 kostek lodu - 

woreczki na kostki lodu, folia na kostki lodu, woreczki n
84,99 zł

4251285536050 CF9162 Kosz na zakupy o wygladzie tkaniny, kosz z uchwytami 
w kolorze antracytowym, 43 x 31 x 22 cm

93,99 zł
4251285536067 CF9194 Lina uniwersalna, olejoodporna, odporna na scieranie i 

promieniowanie UV, czarna, 25 m
140,99 zł

4251285536081 CF8517 2x znak drzwi toalety piktogram samoprzylepny - 
wieszak na wiosne, Wielkanoc i lato - drewniany znak d

84,99 zł
4251285553293 CF9081 8x pudelka z przyneta na mrówki, do niezawodnego 

zwalczania mrówek
84,99 zł

4251285553293 CF9081 8x pudelka z przyneta na mrówki, do niezawodnego 
zwalczania mrówek

84,99 zł
4251285536142 CF9195 ograniczniki przeciagów do drzwi i okien - 90 cm waz 

drzwiowy - puszyste ograniczniki wiatru - oszczedzaj en
163,99 zł

4251285536210 CF7534 Pulapka na owady 2x wykonana z tworzywa sztucznego 
do zawieszenia, pulapka na osy

84,99 zł
4251285536241 CF9196 Mata do cwiczen, jogi i cwiczen, wykonana z 

antyposlizgowej pianki PVC, 172 x 60 x 0,5 cm, zielona
140,99 zł

4251285536258 CF9196 Mata do fitnessu, jogi i gimnastyki, wykonana z 
antyposlizgowej pianki PVC, 172 x 60 x 0,5 cm, niebiesk

140,99 zł
4251285536265 CF9196 Mata do cwiczen, jogi i cwiczen, wykonana z 

antyposlizgowej pianki PVC, 172 x 60 x 0,5 cm, zólta
140,99 zł

4251285536272 CF9901 2x Ograniczniki przeciagów do drzwi i okien - 
ograniczniki wiatru z mikrofibry - oszczedzaj energie dzi

140,99 zł
4251285536289 CF9901 2x Ograniczniki przeciagów do drzwi i okien - 

ograniczniki wiatru z mikrofibry - oszczedzaj energie dzi
140,99 zł

4251285536302 CF9199 piknikowy koc polarowy z wodoodpornym spodem, 
uchwytem i zapieciem na rzep, 168 x 135 cm

84,99 zł
4251285536340 CF9223 nadmuchiwana pilka plazowa 4x - wodoodporna pilka 

plazowa - pilka plazowa na plaze, basen i jezioro do kap
84,99 zł

4251285536340 CF9223 nadmuchiwana pilka plazowa 4x - wodoodporna pilka 
plazowa - pilka plazowa na plaze, basen i jezioro do kap

84,99 zł
4251285536357 CF9224 2x nadmuchiwana pilka plazowa - pilka do kapieli na 

plaze, basen i jezioro - zabawki do kapieli - Ø 32 cm
70,99 zł

4251285536364 CF9228 Nadmuchiwany helm z kolorowymi kolcami - Helm 
irokezów dla doroslych - kostium na karnawal, karnawal

93,99 zł
4251285561786 CF8891 2 pary przezroczystych gumowych pasków biustonosza 

z przezroczystymi zapieciami o szerokosci 10 mm
47,16 zł

4251285536449 CF9223 Nadmuchiwana pilka plazowa 10x - wodoodporna pilka 
plazowa - pilka plazowa na plaze, basen i jezioro do kap

140,99 zł
4251285536456 CF7936 Klucz nastawny, od 0 do 28 mm 60,99 zł
4251285536463 CF8718 26-czesciowy zestaw z klamerkami i koszem na wieszaki 

- sledzie w kolorze zielonym i pomaranczowym - kosz z 
140,99 zł

4251285536470 CF6746 Teleskopowy skrobak pleców 4 ze stali nierdzewnej, 
urzadzenie do masazu pleców i glowy [wybór jest rózny

60,99 zł
4251285536487 CF7926 6x szlam z odglosem puchu w puszce, ciasto 

szpachlowe idealnie nadajace sie na urodziny
140,99 zł

4251285536500 CF9254 4x ceramiczny kubek do kawy - kubek do kawy o 
nowoczesnym designie - kubek na zimne i gorace napoj

140,99 zł
4251285536517 CF9255 4x ceramiczne kubki do kawy - nowoczesny design 

filizanki do kawy - dzbanek do kawy dla zimnych i gorac
140,99 zł

4251285536524 CF9256 4x kubek do kawy w gwiazdke, kubek do kawy z 
szarymi gwiazdami na bialym kubku, dzbanek do kawy 

140,99 zł
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4251285536579 CF9075 sekatory, sekatory, sekatory z bocznymi krawedziami 
tnacymi do galezi i galazek z powlekanymi aluminiowym

60,99 zł
4251285536586 CF9242 2x kubki do zupy, zupa na wynos, patelnia do zupy z 

uchwytem i pokrywka do podrózy, 700 ml, w kolorze fiol
84,99 zł

4251285578388 CF9242 3x patelnia do zupy na wynos - naczynia do 
mikrofalówki z uchwytem i pokrywka do uzytku w podró

84,99 zł
4251285536616 CF9241 2x Poduszka na kolana do ogrodu - Mata na kolana do 

ogrodnictwa - Poduszka na kolana do prac recznych i re
140,99 zł

4251285557598 CF11203 48x sledzie do namiotu wykonane z tworzywa 
sztucznego - sledzie, kotwy gruntowe do runa ogrodowe

84,99 zł
4251285536647 CF11203 72x plastikowe sledzie do namiotu - sledzie, kotwy 

gruntowe do wlókniny ogrodowej, polaru na chwasty lu
93,99 zł

4251285536654 CF9234 Zestaw sniadaniowy i bidon dla dzieci - latwy w 
pielegnacji pojemnik na lunch i bidon do szkoly, przedsz

70,99 zł
4251285536661 CF9234 Zestaw sniadaniowy i bidon dla dzieci - latwe w 

pielegnacji pudelko na lunch i bidon do szkoly, przedszk
70,99 zł

4251285575899 CF5836 Tester pradu i napiecia 3, multitool ze srubokretem i 
testerem faz, akcesoria elektryczne

70,99 zł
4251285575899 CF5836 Tester pradu i napiecia 3, multitool ze srubokretem i 

testerem faz, akcesoria elektryczne
70,99 zł

4251285536715 CF8859 5x obcinacz do paznokci z karabinczykiem w róznych 
kolorach

46,99 zł
4251285536722 CF6959 4x Sitko kuchenne z tworzywa sztucznego - Sitko do 

cukru pudru - Sitko o drobnych oczkach do pieczenia - 
70,99 zł

4251285536739 CF6959 2x Sitko kuchenne z tworzywa sztucznego - Sitko do 
cukru pudru - Sitko o drobnych oczkach do pieczenia - 

60,99 zł
4251285536746 CF8860 Zestaw 6 procy z indyka - katapulta na palec, zólta 70,99 zł
4251285536753 CF8860 zestaw 12 procy do indyka - katapulta na palec, zólta 140,99 zł
4251285536760 CF8861 6x otwieracz do butelek jako breloczek w jasnych 

kolorach - upominki na przyjecie
60,99 zł

4251285536777 CF9237 18-czesciowy zestaw szkolny jednorozca, szkolny 
zestaw jednorozca dla poczatkujacych z segregatorem, 

70,99 zł
4251285536784 CF8861 12x otwieracz do butelek jako brelok do kluczy w 

jasnych kolorach - upominki na przyjecie
60,99 zł

4251285536791 CF8863 6x brelok sowa w wielu jaskrawych kolorach, ze 
skórzanym pomponem, idealny jako prezent urodzinowy

60,99 zł
4251285576438 CF8863 12x breloczek sowa w wielu jaskrawych kolorach, ze 

skórzanym pomponem, idealny jako prezent lub na urod
84,99 zł

4251285536814 CF9243 4x plastikowe sito kuchenne - durszlak do odsaczania - 
sito do maki do rozpylania - o malych oczkach w pastelo

70,99 zł
4251285536821 CF9243 2x sito kuchenne z tworzywa sztucznego - durszlak do 

odsaczania - sitko do maki do rozpylania - o malych ocz
84,99 zł

4251285536838 CF9243 2x sito kuchenne z tworzywa sztucznego - sitko do 
cukru pudru do pieczenia - sitko do maki do kuchni - dr

84,99 zł
4251285570368 CF9247 Silikonowe foremki 3x na praliny, foremki na pralinki po 

15 pralinek lub kostki lodu
84,99 zł

4251285536982 CF8892 20x elastyczne olówki - zginane olówki - elastyczne 
olówki - zginane olówki

93,99 zł
4251285536999 CF8893 15x gumki pilkarskie, 4,5 cm, w swietnych kolorach, 

idealne jako upominek lub do szkolnego pacholka
70,99 zł

4251285537019 CF5179 olówki pirackie 60x, 19 cm, stopien twardosci 2B, 
idealne jako prezent lub do szkoly, zestaw gratisów

70,99 zł
4251285558380 CF7925 2x LED banka mydlana pistolet z woda z baniek 

mydlanych, przezroczysta maszyna do baniek mydlanyc
93,99 zł

4251285586659 CF7559 4x zabezpieczenie rynien do rur spustowych, 
zabezpieczenie rury spustowej do lisci, lisci, galezi - idea

84,99 zł
4251285586659 CF7559 4x zabezpieczenie rynien do rur spustowych, 

zabezpieczenie rury spustowej do lisci, lisci, galezi - idea
84,99 zł

4251285578562 CF9069 Wiatrak - Gong wietrzny w kwiatowym wzorze - 
Kolorowy wiatrak do ogrodu, na taras i balkon

84,99 zł
4251805434477 CF9069 2x Wiatrak - Gong wietrzny w kwiatowym wzorze - 

Kolorowy wiatrak do ogrodu, na taras i balkon
140,99 zł

4251285537088 CF9073 Zestaw do rekodziela 2x wiatraczek, dla dzieci i 
doroslych, uwolnij swoja kreatywnosc

84,99 zł
4251285537095 CF9072 Zestaw do rekodziela z balonami, figurki balonowe 

zwierzat, dla dzieci i doroslych, uwolnij swoja kreatywno
70,99 zł

4251285537170 CF6913 2x jajko w koszulce - urzadzenie do gotowania jajek w 
koszulkach - biala forma do jajek w koszulce - jajko w k

140,99 zł
4251285537200 CF7277 2x szczypce do grilla ze stali nierdzewnej, 

wielofunkcyjne szczypce kuchenne ze stali nierdzewnej, 
84,99 zł

Strona: 86/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285537217 CF7278 2x szczypce do grilla ze stali nierdzewnej, 
wielofunkcyjne szczypce kuchenne ze stali nierdzewnej, 

84,99 zł
4251285537248 CF9035 4x podstawki - podstawki wielokrotnego uzytku jako 

dekoracja stolu - plastikowe talerzyki ozdobne
70,99 zł

4251285537255 CF9185 Szlachetny zestaw stolowy w drewnie "dab" zestaw 4 
sztuk - podkladka premium - zmywalne podkladki na stó

84,99 zł
4251285537262 CF9034 4x podkladka „od serca” z róznymi dekoracyjnymi 

nadrukami zdjec, 44,1x28,5 cm
84,99 zł

4251285537279 CF7300 2x miska ze stali nierdzewnej - salaterka - miska na 
owoce - miska metalowa - miska do serwowania - miska

163,99 zł
4251285537286 CF9184 4x Podkladka "Jednorozec" z róznymi magicznymi 

motywami, 44 x 28,5 cm
60,99 zł

4251285537293 CF8899 Zestaw do malowania 68 sztuk w praktycznym pudelku, 
idealny do szkoly i przedszkola - kredki, kredki woskowe

93,99 zł
4251285537309 CF9183 2x kubek do kawy "Jednorozec" / jednorozec, magiczna 

filizanka, dzbanek do kawy, filizanka herbaty, dzbanek d
93,99 zł

4251285537316 CF9030 2x sniadaniowe deski do krojenia wykonane z tworzywa 
sztucznego z magicznymi motywami jednorozca i gumo

60,99 zł
4251285537330 CF0004 wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona 

tabletu i czytnika e-booków - czarna torba ochronna - 1
70,99 zł

4251285537347 CF7042 Popielniczka 4x wykonana ze szkla w kolorze niebiesko-
rózowym, solidna konstrukcja

140,99 zł
4251285537354 CF7692 6x solniczki, przyprawy i ziola wykonane ze stali 

nierdzewnej i szkla, z róznymi otworami na kuwety
140,99 zł

4251285537378 CF9292 3-czesciowy zestaw misek dla psów, regulowany stojak 
na miski dla psów, regulowana wysokosc do 45 cm, z 2 

163,99 zł
4251285560031 CF9342 3x pistolety na wode wykonane z tworzywa sztucznego 

w róznych kolorach - imprezowa zabawa z chlodzeniem
70,99 zł

4251285537392 CF9397 Mata ochronna dla psa do samochodu, pokrowiec na 
samochód / pokrowiec na siedzenie na tylna kanape wy

163,99 zł
4251285537408 CF9309 4x LED lamp moon, lampka nocna 3-D w ksztalcie 

ksiezyca z automatyczna zmiana koloru, nastrojowe osw
84,99 zł

4251285537415 CF9344 10-czesciowy zestaw, zestaw do zabawy na plaze i 
piaskownica w wesolych kolorach

140,99 zł
4251285537439 CF9326 2x water frisbee, dysk do rzucania woda wykonany z 

pianki i silikonu, bardzo miekki, w jasnych kolorach, 17,
84,99 zł

4251285537446 CF9325 2x wodne frisbee, silikonowy krazek do rzucania woda, 
w róznych kolorach, 11,2cm

84,99 zł
4251285537453 CF9340 Trzyczesciowy zestaw do gry w pilke na rzep w kolorze 

niebieskim z elastycznymi plytkami zaczepowymi i pilka
84,99 zł

4251285537460 CF9333 Klasyczny materac dmuchany z wbudowana poduszka i 
latami naprawczymi w letnich kolorach do opalania, ply

84,99 zł
4251285537477 CF9332 brodzik dla dzieci, 3-pierscieniowy basen dzieciecy w 

kolorze niebieskim z latami naprawczymi, 114x25cm, ok
140,99 zł

4251285537484 CF9344 20-elementowy zestaw, zestaw do zabawy na plaze i 
piaskownice w wesolych kolorach

187,99 zł
4251285549821 CF9684 8-czesciowy zestaw papierów pakowych, jednobarwny, 

w kilku kolorach, 200 x 70 cm
140,99 zł

4251285537514 CF9328 Nadmuchiwana pilka plazowa 3x - Wodoodporna pilka 
plazowa - Pilka plazowa na plaze, basen i jezioro do kap

84,99 zł
4251285537521 CF9328 Nadmuchiwana pilka plazowa 6x - Wodoodporna pilka 

plazowa - Pilka plazowa na plaze, basen i jezioro do kap
140,99 zł

4251285537538 CF9328 Nadmuchiwana pilka plazowa 12x - Wodoodporna pilka 
plazowa - Pilka plazowa na plaze, basen i jezioro do kap

210,99 zł
4251285537545 CF9329 pierscienie plywackie 3x - kolo plywackie o hawajskim 

designie w letnich kolorach - idealne na plaze i basen [w
140,99 zł

4251285537552 CF9329 Pierscien plywacki, pierscien plywacki w stylu Hawaii w 
letnich kolorach, Ø 89,5 cm

70,99 zł
4251285537569 CF9330 2x nadmuchiwany pierscien do plywania w ksztalcie 

opony - kolo do plywania dla dzieci i doroslych [wybór j
93,99 zł

4251285537576 CF9331 3x pierscienie do plywania - duzy pierscien do plywania 
z uchwytami - kolorowe pierscienie do plywania dla dzie

140,99 zł
4251285598133 CF9224 5x nadmuchiwana pilka plazowa - wodoodporna pilka 

plazowa - pilka na plaze, basen i jezioro do kapieli - zab
93,99 zł

4251285537613 CF9224 Nadmuchiwana pilka plazowa 10x - Wodoodporna pilka 
plazowa - Pilka plazowa na plaze, basen i jezioro do kap

163,99 zł
4251285537705 CF9370 2x prasa do burgerów, zestaw pras do hamburgerów z 

odlewanego aluminium na pyszne hamburgery, paszteci
140,99 zł

4251285537743 CF9374 8x klipsy do obrusów ze stali nierdzewnej w kwiatowy 
wzór, 5x5x1,5cm

84,99 zł
4251285537750 CF9398 zabawki dla psa 3x - pilka dla psa do aportowania i 

zabawy - pilka do zabawy dla psa w róznych kolorach - 
70,99 zł
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4251285537767 CF9396 zabawki dla psa 3x - pilka dla psa do aportowania i 
zabawy - pilka do zabawy dla psa w róznych kolorach - 

70,99 zł
4251285537798 CF9375 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - o
140,99 zł

4251285537798 CF9375 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 
ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - o

140,99 zł
4251285537804 CF9375 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca
140,99 zł

4251285537804 CF9375 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 
ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca

140,99 zł
4251285537811 CF9375 4x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca
84,99 zł

4251285537828 CF9375 4x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 
ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca

84,99 zł
4251285537866 CF9417 3x skladane pudelko z uchwytami 16l - Pojemnik 

transportowy z uchwytami - Solidny pojemnik do przech
163,99 zł

4251285537880 CF9417 2x skladane pudelko z uchwytami 16l - Pojemnik 
transportowy z uchwytami - Solidny pojemnik do przech

140,99 zł
4251285537897 CF9417 Pudelko skladane 16l z uchwytami - Pudelko 

transportowe z uchwytami - Solidne pudelko do przecho
93,99 zł

4251285550063 CF9417 Pudelko skladane 16l z uchwytami - Pudelko 
transportowe z uchwytami - Solidne pudelko do przecho

84,99 zł
4251285537910 CF9417 Skladane pudelko z uchwytami 16l - pudelko 

transportowe z uchwytami - stabilny schowek - skladany
93,99 zł

4251285537927 CF8087 szaszlyki 500x z paluszkami wykonane z drewna 
bambusowego - drewniane szaszlyki z dwoma zebami - 

84,99 zł
4251285537934 CF9389 Drewniane wykalaczki 2000x - wykalaczki do 

codziennego uzytku - wykalaczki w dozowniku - wykalac
70,99 zł

4251285537941 CF6250 drewniane spinacze do bielizny 300x - trwale drewniane 
kolki z drewna brzozowego - surowe drewniane spinacz

163,99 zł
4251285537958 CF9494 5x Duzy kompres wielokrotnego uzytku z pokrowcem, 

zimne i cieple kompresy, 29 x 12 cm - nadaje sie do mik
140,99 zł

4251285537965 CF9494 10x Duzy kompres wielokrotny z pokrowcem z polaru, 
zimne i cieple kompresy, 29 x 12 cm - Mozliwosc uzycia 

163,99 zł
4251285537972 CF9412 100x Szaszlyki koktajlowe w ksztalcie widelca - Szaszlyki 

do finger food - Party Picker w pieciu kolorach na impre
61,32 zł

4251285537989 CF9494 5x kompresy wielokrotnego uzytku, kompresy zimne i 
cieple, 14 x 13 cm - odpowiednie do mikrofalówek

93,99 zł
4251285537996 CF9494 10x Kompresy wielokrotnego uzytku, kompresy na 

zimno i cieplo, 14 x 13 cm - odpowiednie do mikrofalów
140,99 zł

4251285538009 CF9494 5x Maly kompres wielokrotnego uzytku, zimny i cieply, 
16 x 9 cm - nadaje sie do mikrofalówki

84,99 zł
4251285538016 CF9390 4500x drewniane wykalaczki - wykalaczki do 

codziennego uzytku - wykalaczki w kwadratowym pudel
93,99 zł

4251285538023 CF9402 100x klamerki do bielizny z miekkim uchwytem, sledzie 
z mocnym uchwytem do wieszania poscieli, klamerki do 

84,92 zł
4251285538030 CF9494 10x Maly kompres wielokrotnego uzytku, zimny i cieply, 

16 x 9 cm - nadaje sie do mikrofalówki
140,99 zł

4251805425840 CF6464 Worki prózniowe 4x z zapachem, kolorowe worki 
prózniowe w dwóch rozmiarach, worki do przechowywa

93,99 zł
4251285538061 CF9389 4000x drewniane wykalaczki - wykalaczki do 

codziennego uzytku - wykalaczki - drewniane wykalaczki
84,99 zł

4251285583382 CF3609 4x paleczki do baniek mydlanych do duzych i malych 
baniek mydlanych - Miecze do baniek mydlanych w rózn

84,99 zł
4251285538092 CF9404 4x Pudelko na wioslo - pudelko na kawe na straki kawy 

- pojemnik do przechowywania straków z kawa - ozdob
93,99 zł

4251285538108 CF9371 4-czesciowy zestaw skladajacy sie z 3x saszetek do 
kawy i 1x podnosnika do saszetek - pojemnik do przech

140,99 zł
4251285538122 CF8855 3000 sztuk amunicji ASG w dozowniku, kule ASG w 

kolorze czarnym, 0,1g, plastik 0,6cm
84,99 zł

4251285538139 CF8855 3000 sztuk amunicji ASG w dozowniku, pilki ASG w 
róznych kolorach, 0,1g, plastik 0,6cm

84,99 zł
4251285538177 CF8602 24-czesciowy zestaw prezentów z dinozaurami, prezenty 

na torby szkolne, urodziny dzieci, imprezy tematyczne it
84,99 zł

4251285538184 CF9060 24-czesciowy zestaw prezentów dla ksiezniczek, 
prezenty na rozki szkolne, urodziny dzieci, imprezy tema

60,99 zł
4251285538207 CF9187 babeczka 30x z gumka, 4,5 cm, w róznych typach, 

idealna jako prezent lub na rozek szkolny
84,99 zł

4251285538276 CF8894 lizaki 30x gumka w ksztalcie lizaka 4,5 cm w róznych 
typach, idealne na prezent lub do tornistra

84,99 zł
4251285538313 CF9454 Uchwyt narzedziowy 8x z blachy stalowej 1 mm - 

uchwyt scienny do narzedzi ogrodniczych z uchwytem T
84,99 zł
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4251285538320 CF9454 Uchwyt narzedziowy 16x z blachy stalowej 1 mm - 
uchwyt scienny do narzedzi ogrodniczych z uchwytem T

140,99 zł
4251285538344 CF8896 olówki 6x z gumowa nasadka w ksztalcie sowy, 19 cm, 

Ø 0,8 cm, stopien twardosci 2B, idealne na prezent lub 
70,99 zł

4251285538382 CF8896 olówki 12x z gumowa nasadka w ksztalcie sowy, 19 cm, 
Ø 0,8 cm, stopien twardosci 2B, idealne na prezent lub 

84,99 zł
4251805434491 CF9299 2x chlodziarka do butelek do podrózy - rekaw chlodzacy 

do chlodzenia piwa, wina i napojów bezalkoholowych - c
70,99 zł

4251285538498 CF9403 2-czesciowy zestaw sloików do przechowywania z 
metalu, z pokrywka, na makaron taki jak spaghetti, 27,2

70,99 zł
4251285538504 CF9377 108x Szaszlyki koktajlowe z uchwytem kulkowym - 

Szaszlyki do finger food - Party Picker w trzech kolorach
70,76 zł

4251285538511 CF9301 markery do szkla 40x we wzornictwie kwiatowym, 
markery do szkla w atrakcyjnych kolorach np. do kielisz

84,99 zł
4251285564527 CF9257 600x kinkable slomki do picia - Slomki w jaskrawych 

neonowych kolorach - Rurki do picia
84,99 zł

4251285538542 CF4247 10x karabinek w zestawie, karabinczyk z brelokiem w 
róznych kolorach

60,99 zł
4251285538559 CF4247 karabinki 20x w zestawie, karabinczyk z kólkiem na 

klucze w róznych kolorach
140,99 zł

4251285538603 CF9352 10x marker tekstylny, marker do prania z cienka 
koncówka, w jasnych kolorach

84,99 zł
4251285538610 CF9352 5x marker tekstylny, marker do prania z cienka 

koncówka, w jasnych kolorach
60,99 zł

4251805405682 CF9202 4x pudelko na lunch do podrózy - pudelka na lunch w 
róznych rozmiarach - pudelka do przechowywania zywn

93,99 zł
4251805405699 CF9202 4x pudelko na lunch do podrózy - pudelka na lunch w 

róznych rozmiarach - pudelka do przechowywania zywn
93,99 zł

4251805405705 CF9202 2x pudelko na lunch do podrózy - pudelka na lunch w 
róznych rozmiarach - pudelka do przechowywania zywn

70,99 zł
4251285538689 CF9373 2x metalowy dzbanek na kawe z hermetycznym 

zamknieciem, pojemnik na kawe, saszetki z kawa itp., 1
84,99 zł

4251285538696 CF9373 2x metalowy dzbanek na kawe z hermetycznym 
zamknieciem, pojemnik na kawe, saszetki z kawa itp., 1

84,99 zł
4251285538702 CF9187 babeczka 18x z gumka, 4,5 cm, w róznych rodzajach, 

idealna jako prezent lub do tornistra
70,99 zł

4251285538719 CF8894 lizaki z gumka 18x w ksztalcie lizaka 4,5 cm w róznych 
rodzajach, idealne na prezent lub do tornistra

70,99 zł
4251285538726 CF6907 4x kolorowy kubek do kawy, 350 ml, ceramiczny, kubek 

do kawy, dzbanek do kawy, niebieski, szary, zielony, fiol
140,99 zł

4251285538771 CF9337 8-czesciowy zestaw kubków do kawy z ceramicznymi 
lyzeczkami, 300 ml, w swietnych kolorach i wzorach

140,99 zł
4251285538788 CF9320 4x kubki do kawy „Coffee Time” w róznych kolorach, 

280 ml
140,99 zł

4251285538795 CF7295 10-pak karteczek samoprzylepnych - karteczki 
samoprzylepne, karteczki biurowe, zólte 75 x 75 mm, p

141,56 zł
4251285538801 CF9311 napinacz gumowy 8-ramienny - aluminiowe zaciski 

dlawiace - tuleje zaciskowe do lin ekspandera - podwójn
70,99 zł

4251285538818 CF9312 3x elastyczne paski - paski bagazowe z bialymi paskami 
- linka napinajaca z karabinczykiem - elastyczne paski d

70,99 zł
4251285538832 CF9310 10-czesciowy zestaw pasów elastycznych - pasy 

bagazowe w czterech rozmiarach - ekspander z hakiem 
93,99 zł

4251285538849 CF9271 24 banki mydlane dla dzieci, kazda butelka 50 ml - plyn 
do baniek mydlanych z patyczkiem - prezent urodzinow

140,99 zł
4251285538856 CF8495 2x róze dekoracja nagrobna - kamien pamiatkowy - 

odporna na warunki atmosferyczne dekoracja nagrobna 
140,99 zł

4251285538863 CF8495 3x róze dekoracja nagrobna - kamien pamiatkowy - 
odporna na warunki atmosferyczne dekoracja nagrobna 

163,99 zł
4251285538917 CF8086 2x popielniczka wiatrowa wykonana z dolomitu - 

odporna na warunki atmosferyczne popielniczka burzow
93,99 zł

4251285538917 CF8086 2x popielniczka wiatrowa wykonana z dolomitu - 
odporna na warunki atmosferyczne popielniczka burzow

93,99 zł
4251805404470 CF9538 4x Soap Bubble Sword - Zestaw Banki Mydlanej, Banki 

Mydlane Banka mydlana w kolorze rózowym i niebieski
84,99 zł

4251285538931 CF9425 rózdzka do baniek mydlanych 3x XL - miecz banki 
mydlanej - duze banki mydlane na urodziny, przyjecia w

84,99 zł
4251285538955 CF6325 moskitiera 3x z tasma Velcro - moskitiera do okien - 

docinana na wymiar moskitiera - moskitiera - 100 x 130 
70,99 zł

4251285577695 CF9273 2x pistolet do baniek mydlanych projektu Deflin - 
maszyna do baniek mydlanych dla dzieci - pistolet do ba

93,99 zł
4251285538979 CF9411 popielniczki plastikowe 4x - popielniczki do wnetrz i na 

zewnatrz - popielniczki stolowe na papierosy - popielnicz
84,99 zł
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4251285554184 CF9410 Popielniczki plastikowe 4x w jasnych kolorach - 
Popielniczki do wnetrz i na zewnatrz - Popielniczki stolo

84,99 zł
4251285562660 CF9406 2x zamknieta popielniczka metalowa - obrotowa 

popielniczka w stylu retro do uzytku wewnatrz i na zewn
84,99 zł

4251285539006 CF6914 4x Banki mydlane delfin i kaczka - zestaw baniek 
mydlanych ze wspanialymi motywami na dzieciece przyj

84,99 zł
4251285539020 CF9291 Popielniczka 2x ze stali nierdzewnej matowej - popielnik 

do uzytku wewnatrz i na zewnatrz - Ø 12 cm
84,99 zł

4251285539037 CF9274 3x Mini pistolet do baniek LED w róznych kolorach, 
plastikowy pistolet do baniek dla dzieci i doroslych, na p

84,99 zł
4251285539044 CF9290 Popielniczka 4x wykonana z matowej stali nierdzewnej - 

popielnik do uzytku wewnatrz i na zewnatrz - Ø 9,7 cm
93,99 zł

4251285539051 CF9279 Popielniczki 4x ze stali nierdzewnej - popielnik do uzytku 
wewnatrz i na zewnatrz - Ø 13,7 cm

84,99 zł
4251285589421 CF4296 4x jojo z migajacym swiatlem - LED jojo dla dzieci i 

doroslych - dla poczatkujacych jojo do nauki fajnych szt
93,99 zł

4251285539075 CF5135 2x czapka piracka z czaszka - czapka dla dzieci i 
doroslych ze srebrnym + zlotym rondem - kostium na k

84,99 zł
4251285549241 CF8572 Swiecacy na niebiesko miecz swietlny, miecz swietlny z 

wysuwanym ostrzem i dzwiekiem
84,99 zł

4251285539099 CF9286 Ociekacz na sztucce, stojak na przybory kuchenne, 
ociekacz na sztucce ze stali nierdzewnej Ø 10,0 cm

84,99 zł
4251285544680 CF9287 3-czesciowy zestaw misek ze stali nierdzewnej - 

salaterka - miska na frytki - miska do mieszania - miska 
140,99 zł

4251285539129 CF2166 20x nakladka na sutek, nakladka na sutek 79 mm 
kwiatek w kolorze skóry

61,32 zł
4251285539150 CF9283 gadzety kuchenne 6, zestaw przyborów kuchennych ze 

stali nierdzewnej, kosz na sztucce, lyzka, chochla do zup
140,99 zł

4251285539167 CF9379 termos wykonany ze stali nierdzewnej z kubkami - 
termos o podwójnych sciankach - termos do uzytku w p

163,99 zł
4251285589612 CF9281 Patera ze stali nierdzewnej - Patera na 2 poziomy - 

Patera na wypieki, czekoladki lub owoce
84,99 zł

4251285589605 CF9282 Patera ze stali nierdzewnej - patera z 3 poziomami - 
patera na ciasta, czekoladki lub owoce

140,99 zł
4251285539198 CF9401 porcelanowa taca z 3 poziomami, np. do ciastek, 

owoców lub pralin
140,99 zł

4251285547506 CF9316 dzbanek z pompka prózniowa 1,9 l - termos o 
pojemnosci 1,9 litra wykonany ze stali nierdzewnej ze sz

187,99 zł
4251285539228 CF4358 2x Solidny karabinek wykonany z aluminium w ksztalcie 

8 z podwójnym zamkiem - kólkiem na klucze
60,99 zł

4251285539235 CF9296 5x worek na sadzonki 26 L na ziemniaki - Pojemnik na 
pomidory z uchwytami - Torba na rosliny - Doniczka na 

140,99 zł
4251285577916 CF9280 2x nawilzacz ze stali nierdzewnej - parownik 

grzejnikowy do zawieszenia na grzejniku - parownik grz
70,99 zł

4251285539259 CF7239 4x Ceramiczne kubki do kawy - kubek do kawy w 
nowoczesnym wzornictwie - dzbanek do zimnych i gorac

140,99 zł
4251285539259 CF7239 4x Ceramiczne kubki do kawy - kubek do kawy w 

nowoczesnym wzornictwie - dzbanek do zimnych i gorac
140,99 zł

4251805402827 CF9364 Stojacy uchwyt na rolke kuchenna z podstawka na 
przyssawke - uchwyt na rolke papieru do kuchni - uchw

70,99 zł
4251805402827 CF9364 Stojacy uchwyt na rolke kuchenna z podstawka na 

przyssawke - uchwyt na rolke papieru do kuchni - uchw
70,99 zł

4251285539334 CF9347 Popielniczki szklane 4x - popielniczki szklane bezbarwne 
do papierosów - popielniczki do uzytku prywatnego i ga

140,99 zł
4250847135762 CF2135 praktyczna pomoc kuchenna 8 w 1, wielofunkcyjne 

narzedzie kuchenne w ksztalcie butelki
70,99 zł

4251285539365 CF9318 Popielniczki 3x ze szkla - popielniczki ze szkla 
bezbarwnego do papierosów - popielniczki do uzytku pr

140,99 zł
4251285539389 CF9032 2x popielniczki szklane do telefonów komórkowych, 

popielniczki w stylu smartfona, 11,5 x 6,2 x 1,8 cm
93,99 zł

4251285539396 CF9416 Linia do prania 80m, plastikowa linka do napinania w 
czterech kolorach, latwo rozciagliwa, po 20 m na kolor

84,99 zł
4251285539402 CF9551 6x sloiki "Made with love" z zakrecana pokrywka w 

kolorze zielonym i rózowym - Ø 82 mm - do ok. 330 ml
93,99 zł

4251285539419 CF9551 12x sloiki wekowe z zakretka z napisem „Made with 
love” w kolorze zielonym i rózowym - Ø 82 mm - ok. 33

163,99 zł
4251285539426 CF9322 Klasyczna szklana karafka do whisky, koniaku, likieru, 

karafka do whisky o pojemnosci ok. 900 ml
93,99 zł

4251285539433 CF9362 20x metalowe klipsy do wieszaka na reczniki, haczyki na 
reczniki do wieszania reczników w 5 swietnych kolorach

70,99 zł
4251285539433 CF9362 20x metalowe klipsy do wieszaka na reczniki, haczyki na 

reczniki do wieszania reczników w 5 swietnych kolorach
70,99 zł
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4251285539440 CF9394 102x worki na odchody dla psów z dozownikiem, solidne 
i szczelne worki na smieci, worki dla malych i duzych ko

70,99 zł
4251805405040 CF9392 myszka 6x zabawka dla kota wykonana z materialu - 

mysz materialowa z rozciagliwym ogonem - mysz futrza
84,99 zł

4251285539471 CF9380 pólmisek serów i sushi z lupkiem - deska serów na 
stylowy talerz serów - deska do krojenia bambusowa z 

140,99 zł
4251285539488 CF9381 pólmisek serów i sushi z lupkiem - deska serów na 

stylowy talerz serów - bambusowa deska do krojenia z 
84,99 zł

4251285539495 CF9382 Deska do krojenia wykonana z lupka z 4 tabliczkami do 
znakowania, deska do serów, 33 x 15 cm, 5 sztuk

70,99 zł
4251285539501 CF9383 Wspaniala deska do krojenia z lupków dla milosników 

sera, pólmisek do serwowania lupków, 36 x 21 cm
70,99 zł

4251805433487 CF9572 Deska do krojenia z drewna akacjowego z raczka - 
deska drewniana - deska do krojenia drewniana - deska

140,99 zł
4251285539532 CF9300 termometr do piekarnika wykonany ze stali nierdzewnej 

jako termometr do pieczenia, termometr do miesa - ter
70,99 zł

4251285539549 CF9300 termometr do piekarnika 2x wykonany ze stali 
nierdzewnej jako termometr do pieczenia, termometr do

84,99 zł
4251285539556 CF8273 8x podstawki z lupka - szklane podstawki z 

antyposlizgowymi gumowymi nózkami - ozdobne podkla
93,99 zł

4251285539570 CF9440 2x pólmisek lupkowy w formie bufetu, 22 x 14 cm, 
lupek naturalny, podkladka pod talerz

70,99 zł
4251285539587 CF9029 2x talerz do serwowania - taca do serwowania 

wykonana z naturalnego lupka - plyta lupkowa z antypo
93,99 zł

4251285539600 CF9028 2x talerz do serwowania - taca do serwowania z 
naturalnego lupka do serwowania i serwowania wspania

140,99 zł
4251285539617 CF9182 talerz lupkowy XL z naturalnego lupka jako podstawka, 

podkladka lub pólmisek w formie bufetu, ok. 45 x 30 cm
163,99 zł

4251285539624 CF9302 9x Filcowy ochraniacz na patelnie - ochraniacz na 
patelnie chroniacy przed zarysowaniami - mata ochronn

84,99 zł
4251285539624 CF9302 9x Filcowy ochraniacz na patelnie - ochraniacz na 

patelnie chroniacy przed zarysowaniami - mata ochronn
84,99 zł

4251285539648 CF9554 2x Elektroniczny odstraszacz much - zabójca owadów - 
pulapka na muchy w ksztalcie rakietki [wybór rózny]

140,99 zł
4251285539686 CF9414 18x korkowe podstawki pod napoje - kwadratowe 

podstawki pod napoje - szklane podstawki z korka - 9,5 
84,99 zł

4251285577787 CF9413 18x korkowe podstawki pod napoje - okragle podstawki 
pod napoje - szklane podstawki z korka - Ø 10 x 0,3 cm

84,99 zł
4251285539709 CF6659 24x podstawki korkowe do napojów - okragle i 

kwadratowe podstawki pod napoje - szklane podstawki 
84,99 zł

4251285539723 CF9524 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 
mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn

60,99 zł
4251285539730 CF9521 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 

mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn
84,99 zł

4251285539730 CF9521 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 
mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn

84,99 zł
4251285539747 CF9522 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 

mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn
60,99 zł

4251285539754 CF9523 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (morgens, 
mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn

60,99 zł
4251285539761 CF8126 20x klipsy na reczniki wykonane z tworzywa sztucznego 

i chromowanego metalu - kolorowe klipsy
70,99 zł

4251285539761 CF8126 20x klipsy na reczniki wykonane z tworzywa sztucznego 
i chromowanego metalu - kolorowe klipsy

70,99 zł
4251285539778 CF9563 4x szczotka do paznokci szczotka do mycia rak szczotka 

do czyszczenia
60,99 zł

4251285539785 CF9495 Wiszaca suszarka kempingowa - mini suszarka do 
powieszenia - suszarka do ubran w róznych kolorach [w

84,99 zł
4251285539792 CF9366 3-czesciowy zestaw do pizzy i makaronu ze stali 

nierdzewnej, szczypce do serwowania, krajalnica do pizz
70,99 zł

4251285539815 CF9573 Miarka w pastelowym rózu z dodatkowa oslona 
przeciwbryzgowa, 2100 ml

84,99 zł
4251285539822 CF9573 Miarka z pokrywka chroniaca przed rozpryskiwaniem - 

pojemnik do mieszania z blokada - miska do pieczenia z
93,99 zł

4251285539846 CF9585 6x Shooter Party Popper, armata konfetti do obracania 
na sylwestra, imprezy, urodziny, bomba konfetti z duza 

187,99 zł
4251285539853 CF6727 4x zegar szczoteczki do zebów dla dzieci - klepsydra do 

mycia zebów w róznych kolorach - minutnik 3 - minutnik
70,99 zł

4251285539860 CF8475 6-czesciowy zestaw do koloryzacji wlosów z tworzywa 
sztucznego w kolorze czarnym z 2 pedzelkami, 2 miarka

84,99 zł
4251285539877 CF7753 80-czesciowy zestaw spinek do bielizny, kolki XXL w 4 

róznych modnych kolorach, bardzo duzy dla bezpieczne
93,99 zł
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4251285539907 CF9580 10x shooter party popper zestaw 10,5 cm, armatka 
konfetti, kolorowe, blyszczace konfetti na sylwestra, prz

93,99 zł
4251285539914 CF9581 10x shooter party popper zestaw 20,5 cm, armatka 

konfetti, kolorowe, blyszczace konfetti na sylwestra, prz
140,99 zł

4251285539921 CF9593 10x shooter z motywem jednorozca Popper imprezowy 
20,5 cm, armatka konfetti, kolorowe, blyszczace konfetti

140,99 zł
4250847167701 CF4626 2-czesciowy zestaw pod lózko komody w kolorze 

bezowym z zamkiem blyskawicznym i uchwytami, 103 x
60,99 zł

4251285539945 CF9586 6x Shooter Party Popper, armata konfetti do obracania 
na sylwestra, imprezy, urodziny, bomba konfetti z duza 

140,99 zł
4251285539952 CF9583 6x giant XXL shooter party popper set 40cm, konfetti w 

formie banknotów na sylwestra, imprezy, urodziny, bom
163,99 zł

4251285539976 CF6140 Pojemniki na jajka 4x wykonane ze stali nierdzewnej, 
matowe

84,99 zł
4251285539990 CF9562 papier toaletowy 30x jednorazowy - wkladka 

jednorazowa do podrózy - ochrona deski sedesowej - hi
60,99 zł

4251285559998 CF9562 papier toaletowy 50x jednorazowy - wkladka 
jednorazowa do podrózy - ochrona deski sedesowej - hi

70,99 zł
4251285540026 CF9314 Szakle 8x, karabinczyki w ksztalcie litery D, wykonane 

ze stali nierdzewnej, DOR 125 kg
60,99 zł

4251285540088 CF6634 44-czesciowy zestaw klamer i koszyczek na wieszaki w 
róznych kolorach - kosz z sledziami i uchwytami do zawi

140,99 zł
4251285540095 CF3666 perlator 2x, dysze mieszajace do strumienia perlowego 

lub prysznicowego, do wszystkich baterii z gwintem 1/2 
70,99 zł

4251285546615 CF8869 12x widelec do ciasta ze stali nierdzewnej - stylowe 
sztucce stolowe o prostej konstrukcji - male widelce des

93,99 zł
4251285540118 CF8869 24x widelec do ciasta ze stali nierdzewnej - stylowe 

sztucce stolowe o prostej konstrukcji - male widelce des
163,99 zł

4251285540132 CF9313 2x Miska magnetyczna do warsztatu - Miska na sruby i 
narzedzia - Miska magnetyczna na akcesoria warsztatow

70,99 zł
4251285540149 CF4596_989 12x karabinczyk z dlugopisem i suwakiem w 6 

wspanialych kolorach
93,99 zł

4251285540156 CF5577 20-czesciowy zestaw kluczy plasko-oczkowych i plaskich 
ze stali chromowo-wanadowej zgodnie z DIN 3110 i DIN

187,99 zł
4251285540170 CF9294 12-czesciowy zestaw kluczy plasko-oczkowych ze stali 

chromowo-wanadowej wg DIN 3113 - klucze oczkowe - 
140,99 zł

4251805421927 CF9556 36-czesciowy zestaw wkretaków, srubokret z grzechotka 
i bogate wyposazenie skladajace sie z nasadek i konców

70,99 zł
4251285540279 CF9584 6x Shooter Party Popper, armata konfetti do obracania 

na sylwestra, imprezy, urodziny, bomba konfetti z duza 
140,99 zł

4251285540224 CF9173 6x stempel do likieru i sznapsa wykonany z ceramiki z 
motywem gwiazdy, w róznych kolorach, 50ml

93,99 zł
4251285540248 CF9481 Szekle 14x w róznych rozmiarach, karabinczyki w 

ksztalcie litery D, wykonane z metalu
93,99 zł

4251285540279 CF9584 6x Shooter Party Popper, armata konfetti do obracania 
na sylwestra, imprezy, urodziny, bomba konfetti z duza 

140,99 zł
4251805406016 CF9589 6x szlam z odglosem zaciagania sie w puszce, wylozyc 

ciasto do kosza na smieci, w chlodnych kolorach, idealn
84,99 zł

4251285540309 CF9590 4x szlam z odglosem puchu w puszce, ciasto idealnie 
nadajace sie na urodziny (ciasto pierdzace w kolorze zól

93,99 zł
4251285540316 CF9357 4-czesciowy zestaw odblysników z klipsem 

zabezpieczajacym LED z zamkiem magnetycznym i bran
93,99 zł

4251285540330 CF9472 3-czesciowy zestaw odblasków rowerowych z ochronna 
oslona siodelka i paskami LED z paskami odblaskowymi

70,99 zł
4251285540347 CF9591 4x szlam z odglosem puchu w puszce, ciasto idealnie 

nadajace sie na urodziny (ciasto pierdzace w kolorze nie
84,99 zł

4251285540361 CF9582 4x skakanka w puszce dla dzieci i doroslych w 
chlodnych kolorach [wybór jest rózny], kazda puszka 8 

60,99 zł
4251285540392 CF9446 7-czesciowy zestaw odblasków dla dzieci - kamizelka 

odblaskowa, brelok, naklejki odblaskowe dla wiekszego 
84,99 zł

4251285540408 CF8841 12x noski klauna wykonane z pianki - sztuczne noski w 
kolorze czerwonym do kostiumów Ø 5 cm na karnawal, 

70,99 zł
4251285540408 CF8841 12x noski klauna wykonane z pianki - sztuczne noski w 

kolorze czerwonym do kostiumów Ø 5 cm na karnawal, 
70,99 zł

4251285551756 CF9259 2x wysuwana teleskopowa lapka do zwalczania much, 
komarów i innych owadów - rozsuwana 27-72 cm - [roz

60,99 zł
4251285563124 CF9082 Przyneta na muchy 16x w ksztalcie kwiatka, przyneta do 

karmienia do przymocowania do okna, pulapka na much
140,99 zł

4251285540446 CF9458 2x zestaw odblasków dla dzieci - kamizelka 
bezpieczenstwa z odblaskowymi paskami sygnalizacyjny

60,99 zł
4251285540453 CF6864 12-elementowy zestaw gwiazd ze slomy - Ozdoby 

choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Zawieszki 
60,99 zł
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4251805401110 CF6865 56-elementowy zestaw slomianych gwiazd - ozdoby 
choinkowe - wisiorki slomiane na choinke - naturalne za

140,99 zł
4251285540477 CF6866 56-czesciowy zestaw slomianych gwiazdek - ozdoby 

choinkowe - slomiane zawieszki na choinke - dekoracja 
140,99 zł

4251285540484 CF6867 56-elementowy zestaw gwiazd ze slomy - ozdoby 
choinkowe - wisiorki slomiane na choinke - naturalne za

140,99 zł
4251285540491 CF6868 12-czesciowy zestaw gwiazd ze slomy - Ozdoby 

choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Ozdoby ch
60,99 zł

4251285540521 CF9531 Metalowe klamerki 55x - trwale spinacze do reczników 
w jasnych kolorach - spinki do reczników plazowych

140,99 zł
4251285540545 CF9258 Kuchenne sitko ze stali nierdzewnej - sitko do salatek i 

makaronu z 2 uchwytami
84,99 zł

4251285540552 CF9452 2x ochrona przed owadami z gumka, moskitiera do 
wózków dzieciecych, moskitiera, ochrona przed owadam

70,99 zł
4251285540569 CF5993 2-czesciowy zestaw ochrona przed owadami z gumka, 

moskitiera do wózków dzieciecych, moskitiera, ochrona 
93,99 zł

4251285540583 CF9453 moskitiera z gumka, moskitiera do lózeczka dzieciecego, 
moskitiera, moskitiera do lózeczka, lózeczko turystyczne

84,99 zł
4251285597419 CF7502 2x pas bagazowy w paski w kolorach teczy - Pas 

bagazowy z regulacja dlugosci - Kolorowy pas bagazow
60,99 zł

4251285540637 CF5917 Uchwyt kamery z zaciskiem, glowica statywu z glowica 
kulowa jako mocowanie

84,99 zł
4251285540651 CF9530 Nierdzewna taca do pizzy - taca do podnoszenia ciasta z 

wpuszczonym uchwytem - taca do ciasta i pizzy - lopata
70,99 zł

4251285540668 CF9535 3L dzbanek z pompka - 3 litrowy airpot wykonany ze 
stali nierdzewnej - dwuscienny dzbanek prózniowy z me

233,99 zł
4251805431445 CF8559 2x Deska do serów z nozem do sera - deska z lupka 

naturalnego - deska do serów z widelcem i nozem do se
163,99 zł

4251805431452 CF8271 2x Deska do serów z nozem do sera - deska z lupka 
naturalnego - deska do serów z widelcem i nozem do se

163,99 zł
4251805431469 CF8272 2x Deska do serów z nozem do sera - Okragla deska z 

naturalnego lupka - Deska do serów z widelcem i nozem
70,76 zł

4251285557741 CF6653 zestaw 2 chwiejnych slonecznych kwiatów w 2 róznych 
kolorach, 11 x 10 x 7 cm

61,32 zł
4251285540712 CF0307 4-czesciowy zestaw adaptera baterii, konwerter / 

przelacznik z AAA na AA rozmiar mikro / mignon, 50 x 1
60,99 zł

4251285540729 CF0307 8-czesciowy zestaw adapterów baterii, konwerter / 
przelacznik z AAA na AA rozmiar mikro / mignon, 50 x 1

70,99 zł
4251285540736 CF9626 2x water frisbee, dysk do rzucania woda wykonany z 

pianki i silikonu, bardzo miekki, w jasnych kolorach, 12,
93,99 zł

4251285550070 CF9387 pudelko na herbate z 6 przegrodami - pojemnik na 
herbate i torebki herbaty - pudelko na herbate z przezro

140,99 zł
4251285540767 CF9409 Pudelko na torebki z herbata - pudelko na herbate z 

drewna bambusowego z 6 przegródkami i okienkiem - p
140,99 zł

4251285540781 CF6635 zestaw 3 zlaczek do weza ogrodowego z funkcja stop - 
stop wodny, lacznik - zlaczka do weza - naprawa weza -

84,99 zł
4251285540798 CF9657 20x nakladki na sutki, oslony na sutki 78 x 65 mm serce 

w kolorze skóry
46,99 zł

4251285540804 CF9657 10x nakladki na sutki, oslony na sutki 78 x 65 mm serce 
w kolorze skóry

46,99 zł
4251285540828 CF9659 10x oslona smoczka, oslona smoczka 84 x 80 mm 

gwiazda w kolorze czarnym
46,99 zł

4251285540859 CF9659 20x oslona smoczka, oslona smoczka 84 x 80 mm 
gwiazda w kolorze czerwonym i czarnym

46,99 zł
4251285540866 CF9658 10x oslona smoczka, oslona smoczka 80 x 80 mm 

krzyzak w kolorze czarnym
60,99 zł

4251285540873 CF9658 20x oslona smoczka, oslona smoczka 80 x 80 mm 
krzyzak w kolorze czarnym

84,99 zł
4251285540880 CF9532 Dzbanek do mleka z krawedzia do wylewania / garnek 

do gotowania na wolnym ogniu 1,2 litra, dwuscienny, m
163,99 zł

4251285540903 CF9663 16x nakladki na sutki, oslony na sutki 60 x 50 mm serce 
w róznych kolorach

46,99 zł
4251285540910 CF9327 Pudelko w stylu vintage na herbate i herbate w 

torebkach, drewniane pudelko na herbate z 6 przegroda
140,99 zł

4251285540934 CF7482 4x migajaca pilka ze swiatlem LED, pilka do zabawy z 
kolcami, upominki na urodziny dla dzieci - pilka do masa

84,99 zł
4251285540941 CF6065 mini karabinki w zestawie 10, 5x srebrne i 5x czarne 84,99 zł
4251285540958 CF7083 10x karabinki zewnetrzne w ksztalcie litery S wykonane 

z wytrzymalego tworzywa w kolorze czarnym z blokada 
60,99 zł

4251285541009 CF6134 nierdzewny ogranicznik do drzwi - uchwyt do drzwi w 
kolorze chromu - oslona drzwi Ø 10 cm - ogranicznik do

84,99 zł
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4251285540972 CF7083 10x karabinki zewnetrzne w ksztalcie litery S wykonane 
z wytrzymalego tworzywa sztucznego w kolorze khaki z 

60,99 zł
4251285541009 CF6134 nierdzewny ogranicznik do drzwi - uchwyt do drzwi w 

kolorze chromu - oslona drzwi Ø 10 cm - ogranicznik do
84,99 zł

4251285541016 CF10639 Pudelko na herbate z 6 przegrodami na maksymalnie 90 
torebek herbaty, biale drewniane pudelk, pudelko z prze

163,99 zł
4251285588875 CF1860 5-czesciowy zestaw pisaków do paznokci do nakladania 

zelu UV, pisak do paznokci do zdobienia paznokci, narze
46,99 zł

4251285541030 CF9545 Pudelko na herbate i torebki herbaty, bialy drewniany 
pojemnik na herbate z szara pokrywka, 6 przegródek i o

84,99 zł
4251285541061 CF9474 Pudelko na herbate i torebki herbaty, szare drewniane 

pudelko na herbate z biala pokrywka, 4 przegródki i oki
93,99 zł

4251285541078 CF9456 pudelko do przechowywania herbaty i herbaty w 
torebkach, pudelko na herbate wykonane z drewna bam

84,99 zł
4251285541085 CF6915 6x miseczki na ragout w jasnych kolorach, Ø 8 cm, 

foremki do ciasta, creme brulee
140,99 zł

4251285541092 CF6915 12x miseczki na ragout w jasnych kolorach, Ø 8 cm, 
foremki do ciasta, creme brulee

141,56 zł
4251285541108 CF9405 pojemnik na herbate i torebki, metalowe pudelka na 

herbate, pojemniki na herbate w róznych wzorach, Ø 9c
84,99 zł

4251285541139 CF9620 8x plastikowe uchwyty na torebki herbaty, uchwyty na 
herbate w jasnych kolorach

84,99 zł
4251285589162 CF9610 5x metalowy uchwyt na torebke na herbate, uchwyt na 

torebke na herbate w optyce czajnika, idealny do serwo
70,99 zł

4251285541153 CF9610 10x metalowy uchwyt na torebke na herbate, uchwyt na 
torebke na herbate w optyce czajnika, idealny do serwo

140,99 zł
4251285541177 CF9635 3x zaparzacz do herbaty wykonany z silikonu i stali 

nierdzewnej - sitko do herbaty z tacka ociekowa - filtr d
140,99 zł

4251285541184 CF9635 3x zaparzacz do herbaty wykonany z silikonu i stali 
nierdzewnej - sitko do herbaty z tacka ociekowa dla mil

140,99 zł
4251285541214 CF9334 2x ceramiczny kubek do kawy z kreda, 300 ml, filizanka 

do kawy, dzbanek do kawy do pisania
84,99 zł

4251805401400 CF6645 4x kubek do kawy „Love” - kubek do kawy wykonany z 
najlepszej ceramiki - dzbanek do zimnych i goracych na

140,99 zł
4251285541283 CF9444 4x kubek ceramiczny „coffee”, 300 ml, kubek, dzbanek 

do kawy, czarno-bialy
140,99 zł

4251285541313 CF9335 4x kubki na jajka „Faces”, ceramiczne, w 4 róznych 
kolorach

84,99 zł
4251285555877 CF8676 16x ciezarki obrusowe "Fruit Mix" - ciezarki obrusowe w 

owocowym wzorze - 15-17g
93,99 zł

4251285560611 CF9400 2x XL kubek do kawy z porcelany - kubek do kawy 
równiez do herbaty i grzanego wina - dzbanek do kawy 

84,99 zł
4251285541344 CF9400 kubek do kawy 4x XL wykonany z porcelany - kubek do 

kawy równiez do herbaty i grzanego wina - dzbanek do 
140,99 zł

4251285570344 CF9637 étagère z lupka z 3 poziomami, misa cukiernicza, misa 
na owoce

163,99 zł
4251285541375 CF9627 6x Formy do Soufflé - ceramiczne naczynia do creme 

brulee - formy zaroodporne - naczynie deserowe i naczy
140,99 zł

4251285541382 CF9627 12x Formy do sufletów - ceramiczne naczynia - formy 
zaroodporne - naczynia deserowe i do pieczenia - 200 m

187,99 zł
4251285541399 CF9628 6x Formy do sufletów - ceramiczne, zaroodporne 

naczynia do creme brulee - naczynie deserowe np. do R
140,99 zł

4251285541405 CF9628 12x foremki do sufletów - miseczki creme brulee 
wykonane z ceramiki - formy zaroodporne - miseczki de

210,99 zł
4251285555143 CF9479 2 x szlachetna ceramiczna sosjerka - dzbanki na sos ze 

stopka do idealnego napelniania goracych i zimnych sos
140,99 zł

4251285541474 CF9479 szlachetna ceramiczna sosjerka - dzbanek na sos ze 
stopka do idealnego napelniania goracych i zimnych sos

84,99 zł
4251285541481 CF9638 6x czekoladowe widelce do fondue - sztucce do fondue 

z plastikowym uchwytem na przytulne wieczory
93,99 zł

4251285541528 CF9537 4x kubki do kawy z porcelany - filizanka równiez do 
herbaty i grzanego wina - dzbanek do kawy o ponadcza

140,99 zł
4251285550575 CF9537 8x kubki do kawy wykonane z porcelany - Filizanka do 

kawy równiez na herbate i grzane wino - Dzbanek do ka
187,99 zł

4251285541542 CF9442 4-czesciowy zestaw do serwowania w kolorze 
niebieskim - zestaw misek z drewniana deska do serwo

93,99 zł
4251285541559 CF9442 4-czesciowy zestaw do serwowania w kolorze 

niebieskim - zestaw misek z drewniana deska do serwo
163,99 zł

4251285541566 CF9486 Miska na platki 3x wykonana z ceramiki, 500 ml, miska 
na zupe w kolorze pomaranczowym, czerwonym i fioleto

93,99 zł
4251285541573 CF9486 Miska na platki 3x wykonana z ceramiki, 500 ml, miska 

na zupe w kolorze zóltym, zielonym i niebieskim
93,99 zł
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4251285541580 CF9486 6x miski z tworzywa sztucznego - miska salta - miska na 
owoce - praktyczne akcesoria kuchenne

163,99 zł
4251285541597 CF9324 pompa elektryczna do dmuchanych materacy z 4 

nasadkami, zasilaczem AC-DC i zasilaczem samochodow
140,99 zł

4251285541610 CF9460 2x uchwyt scienny "Butterfly" wykonany z malowanego 
proszkowo zelaza do zawieszania koszy i dzwonków wie

84,99 zł
4251285541627 CF9460 2x "Vogel" uchwyt scienny wykonany z malowanego 

proszkowo zelaza do zawieszania koszy i dzwonków wie
93,99 zł

4251285541634 CF9653 Uchwyt na rolki papieru do kuchni - uchwyt na rolki 
stojacy z bambusa - uchwyt na rolki papieru do kuchni b

84,99 zł
4251285541641 CF9608 4-czesciowy zestaw shakerów ze stali nierdzewnej - 

Mikser do koktajli z shakerem, szczypcami oraz jednym 
140,99 zł

4251805403527 CF9607 duza chlodziarka do wina i szampana, wysokiej jakosci 
wiaderko na butelki ze stali nierdzewnej na przyjecia, w

187,99 zł
4251805455946 CF9652 Taca wykonana z drewna bambusowego - sniadanie do 

lózka lub taca do serwowania na kanapie
140,99 zł

4251285541672 CF9651 Taca wykonana z drewna bambusowego ze skladanymi 
nózkami - sniadanie do lózka

163,99 zł
4251285541696 CF9430 Obraz scienny "HOME" z podswietleniem LED, wydruk 

artystyczny na plótnie z 24 cieplobialymi diodami LED, 8
163,99 zł

4251285541719 CF9215 Pólka na buty z 5 poziomami, na ok. 20 par butów, 
wykonana ze stali i wodoodpornego polaru, 90,5 x 87 x 

163,99 zł
4251285541757 CF9644 2x tace z melaminy z róznymi dekorami, 43,5 x 31,5 cm 

[wybór jest rózny]
84,99 zł

4251285551138 CF9629 pudelko sniadaniowe "Sowy" do wziecia jedzenia na 
wynos - pudelko na lunch z 3 przegrodami - pudelko sni

84,99 zł
4251285541870 CF9629 Pudelko sniadaniowe „Breakfast” w stylu vintage do 

podrózy - pudelko na lunch z 3 przegrodami - pudelko s
70,99 zł

4251285541887 CF9629 Lunch box "74" w stylu vintage - lunch box z 3 
przegródkami - pudelko sniadaniowe 17 x 13 x 10 cm

84,99 zł
4251285541894 CF9639 3x Puszka na saszetki kawy - Dekoracyjne puszki do 

przechowywania - Pojemnik do przechowywania z podn
93,99 zł

4251285541900 CF9424 2x rozpylacz wody, rozpylacz wody do odswiezania za 
pomoca cisnienia powietrza, 80 ml, w kolorze czerwony

93,99 zł
4251285541917 CF9424 2x rozpylacz wody, rozpylacz wody do odswiezania za 

pomoca cisnienia powietrza, 80 ml, kolor niebieski i rózo
93,99 zł

4251285541924 CF9559 2x szklany dzbanek z otwartym uchwytem i pokrywka - 
szklana karafka z wkladem na owoce - dzbanek na szpr

140,99 zł
4251285541955 CF8496 dekoracja nagrobna w ksztalcie serca - odporna na 

warunki pogodowe dekoracja nagrobna z motylami - zd
93,99 zł

4251285541962 CF9450 3x nakolanniki do ogrodu - mata na kolana ogrodnicze - 
nakolanniki - mata na kolana - ok. 39,5 x 25,5 x 1,7 cm

84,99 zł
4251285541979 CF9471 kieliszki 12x do likieru jako probówki, kieliszki z 

tworzywa sztucznego ze stojakiem, w róznych kolorach, 
84,99 zł

4251285552302 CF9346 6x szklanki do herbaty i kawy z uchwytem, 225 ml 140,99 zł
4251285541993 CF9434 8x kieliszki do likieru / ubijak do likieru / kieliszki / 

ubijak do sznapsa z uchwytem, 120 ml
93,99 zł

4251285542006 CF9433 12x zestaw stamperów jako kieliszki do likieru, ubijak do 
likieru, kieliszki lub ubijak do sznapsa z róznymi nadruka

140,99 zł
4251285542037 CF9423 2-czesciowy zestaw popielniczek wiatrowych 

wykonanych z najlepszej ceramiki dolomitowej w kolorz
93,99 zł

4251285542044 CF9423 2-czesciowy zestaw popielniczek z najwyzszej jakosci 
ceramiki dolomitowej w kolorze niebieskim i czerwonym

93,99 zł
4251285542068 CF9431 4x nadmuchiwany uchwyt na kubek do basenu - Uchwyt 

na puszki „Island” plywajacy - Zabawki basenowe - Lod
60,99 zł

4251285542099 CF9501 6x nadmuchiwane uchwyty na kubki do basenu - 
Uchwyt na puszki "Labedz" plywajacy - Zabawki baseno

84,99 zł
4251285580039 CF9439 35x magic pencil - Olówki elastyczne - Olówek zginany - 

Olówki elastyczne
84,99 zł

4251285542143 CF9455 2x urzadzenie do masazu glowy z 12 palcami 
masujacymi - pajak do masazu relaksacyjnego glowy - p

60,99 zł
4251285542167 CF9630 szaszlyki 250x z paluszkami wykonane z drewna 

bambusowego - drewniane szaszlyki z szeroka powierzc
84,99 zł

4251285542174 CF9631 400x szaszlyki z drewna bambusowego - szaszlyki 
grillowe o dlugosci 30 cm - szaszlyki warzywne w zesta

84,99 zł
4251285542198 CF9650 8x podstawki bambusowe - okragle szklane podstawki - 

podstawki pod kieliszki - podstawki pod kubki - Ø 11 cm
84,99 zł

4251285577909 CF9632 144x Szaszlyki koktajlowe „Fruits” z papierowymi 
owocami - Party Picker z tropikalnymi owocami dekorac

84,99 zł
4251285542211 CF9482 16x drewniane podstawki pod napoje, szklane 

podstawki z motywem sowy, 9 x 9 cm, grubosc 0,4 cm
70,99 zł
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4251285542235 CF9482 16x drewniane podstawki pod napoje, szklane 
podstawki z motywem róz, 9 x 9 cm, grubosc 0,4 cm

60,99 zł
4251285542242 CF9482 16x drewniane podstawki pod napoje, szklane 

podstawki z motywem motyla, 9 x 9 cm, grubosc 0,4 c
70,99 zł

4251285542259 CF9482 16x drewniane podstawki pod napoje, szklane 
podstawki z motywem „Kawa”, 9 x 9 cm, grubosc 0,4 c

60,99 zł
4251285542266 CF9482 16 pieknych drewnianych podstawek z motywem 

kwiatowym, 9 x 9 cm, grubosc 0,4 cm
60,99 zł

4251285542273 CF9700 216x Szaszlyki do koktajli z perlowa dekoracja - 
szaszlyki do finger food - szpikulec imprezowy z drewna 

84,99 zł
4251285542297 CF9704 2x porcelanowa taca z 2 poziomami, np. na herbatniki, 

owoce lub praliny
140,99 zł

4251285542303 CF9701 180x Szaszlyki koktajlowe z perla - szaszlyki do finger 
food - szpikulec imprezowy z drewna - szpikulec do przy

84,99 zł
4251285542310 CF9699 szaszlyki 300x z paluszkami wykonane z drewna 

bambusowego - drewniane szaszlyki z sekami dla szlach
93,99 zł

4251285542327 CF9703 24x kieliszki w ksztalcie czaszki - kieliszki na Halloween - 
kieliszek nietlukacy - okulary na krótkie - 6 cl

93,99 zł
4251285542334 CF9065 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe z 

zaciskiem - zacisk obrusowy w ksztalcie owoców - ok. 2
70,99 zł

4251285542334 CF9065 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe z 
zaciskiem - zacisk obrusowy w ksztalcie owoców - ok. 2

70,99 zł
4251285542341 CF7715 6x Torba na odziez, pokrowiec z zamkiem 

blyskawicznym i okienkiem, pokrowiec ochronny do tran
163,99 zł

4251285542358 CF9360
4 metalowe otwieracze do butelek z nadrukiem w swiet

84,99 zł
4251285542365 CF9438 2 otwieracze do butelek „Cheers” wykonane ze stopu 

cynku na sciane, otwieracz do piwa z mocowaniem scie
70,99 zł

4251285542389 CF9499 2x skarbonka z metalu w ksztalcie magicznego 
jednorozca - skarbonka z motywami jednorozca „kwiat” 

93,99 zł
4251285590083 CF9499 metalowa skarbonka 4x - skarbonka w ksztalcie 

jednorozca - kasa oszczednosciowa z róznymi motywam
93,99 zł

4251285542402 CF9693 2x kubek do kawy "Unicorn" w kolorze bialym i 
turkusowym - Magiczny kubek do kawy - Kubek do herb

140,99 zł
4251285542419 CF9693 2x kubek do kawy „Unicorn” w kolorze zóltym i 

rózowym - Magiczny kubek do kawy - Kubek do herbaty
140,99 zł

4251285542426 CF9693 4x Kubek do kawy "Comic Unicorn" - Kubek do kawy 
Magical Unicorn - Kubek do herbaty z magicznymi moty

140,99 zł
4251285598829 CF9656 4x jednorozec breloczki do kluczy z metalu i szkla - 

jednorozce zawieszki na klucze i plecaki - maly talizman 
93,99 zł

4251285598829 CF9656 4x jednorozec breloczki do kluczy z metalu i szkla - 
jednorozce zawieszki na klucze i plecaki - maly talizman 

93,99 zł
4251285542464 CF3967 3 pudelka na tabletki wykonane z metalu, pudelko na 

pigulki z róznymi motywami [wybór jest rózny]
46,99 zł

4251285542495 CF9264 2x torba na silownie jednorozca - Torba sportowa 
jednorozca z magicznymi motywami jednorozca „teczow

140,99 zł
4251285542518 CF9525 2x jednorozec brelok do wyciskania - magiczne 

wyciskane jednorozce zawieszki na peku kluczy i plecak 
93,99 zł

4251285542525 CF9525 2x jednorozce breloczki do wyciskania - magiczne 
zawieszki jednorozca do kluczy i plecaków - maly talizm

93,99 zł
4251285542532 CF5850 Skrzydla motyla, rózowe i fioletowe, kazde z opaska i 

rózdzka, zestaw kostiumów, kostium dzieciecy
84,99 zł

4251285542563 CF9640 3x szczotki do mycia naczyn "Dolls" w róznych 
kobiecych wzorach, zabawne szczotki do mycia naczyn, 

84,99 zł
4251285542570 CF9640 3x szczotki do mycia naczyn "Dolls" w róznych meskich 

wzorach, smieszne szczotki do mycia naczyn, 21 cm
84,99 zł

4251285542587 CF9463 6x podstawka "Hand" wykonana z silikonu, podstawka 
pod talerz w ksztalcie dloni w róznych kolorach, 17 x 16 

84,99 zł
4251285542600 CF9469 22-czesciowy zestaw pedzli, zestaw pedzli do prac 

plastycznych i malarskich w domu i ogrodzie, pedzle pla
140,99 zł

4251285542617 CF9570 sloik retro „Ekspres do kawy” w róznych kolorach, 
metalowy sloik do przechowywania zywnosci z odchylan

140,99 zł
4251285542624 CF9284 12x kubki na jajka ze stali nierdzewnej - eleganckie, 

termoizolacyjne uchwyty na jajka o metalicznym wyglad
84,99 zł

4251285542648 CF9315 2x serwetnik ze stali nierdzewnej, matowej 
szczotkowanej, serwetnik z dekoracja na sztucce, 15 x 1

84,99 zł
4251285542655 CF9555 2x niebieskie fartuchy do malowania i rekodziela dla 

dzieci z trzema kieszeniami do pracy, malowania, rekodz
70,99 zł

4251285542662 CF9555 2x rózowe fartuchy do malowania i rekodziela dla dzieci 
z trzema kieszeniami do pracy, malowania, rekodziela i i

70,99 zł
4251285542679 CF9555 2x fartuchy do malowania i rekodziela w kolorze 

niebieskim i rózowym dla dzieci z trzema kieszeniami do
70,99 zł
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4251285542693 CF9399 kosz na bielizne - skladany kosz do przechowywania z 
zamknieciem na sznurek - torba na pranie w nowoczesn

84,99 zł
4251285542709 CF7548 2x popielniczki zewnetrzne - popielniczki wiatrowe - 

kubki z siatki sztormowej ze swiecaca pokrywa - popieln
60,99 zł

4251285542723 CF9470 204-elementowy zestaw haczyków do zdjec i 
akcesoriów dla rzemieslników i majsterkowiczów do wie

84,99 zł
4251285589445 CF9466 112-czesciowy zestaw slizgaczy do mebli - 

samoprzylepne slizgacze do krzesel wykonane z korka - 
70,99 zł

4251285542747 CF9251 deco ksiazka "Ukochany i niezapomniany" z okienkiem 
na zdjecie, wyglad kamienia, jako dekoracja grobu, 20 x

140,99 zł
4251285542778 CF9598 Ceramiczne kubki na jajka 4x w stylu skandynawskim, w 

kolorze szarym i kremowym, Ø 5 cm, wysokosc 6 cm
84,99 zł

4251805434484 CF9253 Prasa do ciasta wykonana z tworzywa sztucznego, 
nasadka do kruchego ciasta, ciastek i delikatnego miesa

140,99 zł
4251285542822 CF4286 5-czesciowy, miekki ekran z wysuwanym dyfuzorem 

lampy blyskowej do Twojej lustrzanki cyfrowej
70,99 zł

4251285542839 CF4179 8-czesciowy wyskakujacy miekki ekran z dyfuzorem 
blysku do lustrzanki cyfrowej

84,99 zł
4251285542860 CF8505 Dozownik do wody i soku z zakretka, dozownik do 

napojów wykonany ze szkla w ksztalcie sloika z wylewe
94,36 zł

4251285542891 CF9529 Latarka czolowa z 10 diodami LED i 3 funkcjami, latarka 
czolowa z regulowanym paskiem na glowe

60,99 zł
4251285542907 CF9526 LED lampa dekoracyjna "HOME", oswietlenie 28 

cieplobialymi diodami LED, podswietlane litery
93,99 zł

4251285542914 CF9527 Oswietlenie dekoracyjne LED "LOVE", oswietlenie 24 
cieplobialymi diodami LED, neonowe litery

140,99 zł
4251285542921 CF9534 podwójny dzbanek z pompka prózniowa - 2x dzbanek o 

pojemnosci 1,9 litra wykonany ze stali nierdzewnej ze sz
233,99 zł

4251285542938 CF9533 termos XXL wykonany ze stali nierdzewnej - termos z 2 
kranami i tacami ociekowymi - termos na gorace i zimne

280,99 zł
4250847184821 CF6045 prasa do burgerów, zestaw pras do hamburgerów z 

odlewanego aluminium na pyszne hamburgery, paszteci
70,99 zł

4251285542952 CF9012 3x brelok "sowa" w swietnych kolorach, dlugosc 11,5 
cm z brelokiem

46,99 zł
4251285542969 CF9012 6x brelok "sowa" w swietnych kolorach, dlugosc 11,5 

cm z kólkiem na klucze
70,99 zł

4251285543003 CF3236 popielniczka wykonana ze stali nierdzewnej z uchylna 
pokrywa - skladana popielniczka chroniaca przed popiol

84,99 zł
4251285543034 CF9512 16-czesciowy zestaw szaszlyków imprezowych, 

drewniane szaszlyki koktajlowe do kanapek, przekasek, 
70,99 zł

4251285543041 CF9285 podstawka ze stali nierdzewnej z gumowymi nózkami - 
podstawka na garnki, patelnie, naczynia zaroodporne i 

70,99 zł
4251285543058 CF9285 2x podstawka ze stali nierdzewnej na gumowych 

nozkach - podstawka pod garnki, patelnie, naczynia zar
93,99 zł

4251285543065 CF9648 4x Halloweenowa pajeczyna z 2 czarnymi pajakami 
kazda, pajeczyna jako dekoracja na Halloween, karnawa

70,99 zł
4251285543072 CF9560 Cyfrowy termometr do miesa - termometr do grilla z 

funkcja alarmu - termometr kuchenny do gotowania, pie
84,99 zł

4251285543089 CF9601 pestki wisni z duzym pojemnikiem, stabilne z 
przyssawkami

93,99 zł
4251285543096 CF5235 4x dwustronny pilnik do rogówki XL - tarnik do 

pielegnacji stóp - pilnik do stóp do usuwania rogówki
70,99 zł

4251285543096 CF5235 4x dwustronny pilnik do rogówki XL - tarnik do 
pielegnacji stóp - pilnik do stóp do usuwania rogówki

70,99 zł
4251285543126 CF9484 4x 280 ml kieliszek do whisky, szklo bourben, bulwiasty 

ksztalt, szklanka do picia
93,99 zł

4251285543133 CF9385 4x wiadro do popcornu, miska na popcorn o pojemnosci 
2,8 litra kazda

140,99 zł
4251285543140 CF9385 8x wiadro do popcornu, miska do popcornu o 

pojemnosci 2,8 litra kazda
163,99 zł

4251285543157 CF9419 budzik na krótki czas w ladnym ksztalcie babeczki, do 
60 minut, minutnik do jajek, niebieski, plastikowy minut

70,99 zł
4251285543164 CF9419 budzik na krótki czas w ladnym ksztalcie babeczki, do 

60 minut, minutnik do jajek, rózowy plastikowy minutnik
70,99 zł

4251285543171 CF9595 Mlynek do warzyw / owoców ze stali nierdzewnej z 2 
wkladami sredni i drobny

187,99 zł
4251285543201 CF9810 4 sztuki jednorozec w jajku, jednorozec, magiczny 

jednorozec, rosnacy jednorozec w róznych kolorach (kol
84,99 zł

4251285543249 CF9597 Drut wiazalkowy w otulinie 5 metrów - Pasy do wiazan z 
gumowa oslona - Wsporniki do ogrodu - Ø 6,65 mm

70,99 zł
4251285543287 CF9602 zbieracz owoców z teleskopowa raczka, pomoc do 

zbioru z duzym lnianym workiem i wiencem chwytnym o
70,99 zł
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4251285543294 CF9151 2x haczyki na reczniki nostalgiczne haczyki scienne 
brazowe lakierowane proszkowo z materialem montazo

60,99 zł
4251285543300 CF9600 3 pitter wisniowy, srodek do usuwania pestek wisni, 

pitter wisniowy, kolor: bialy
60,99 zł

4251285543317 CF9231 2x zawór Y do podlaczenia trzech wezy - rozdzielacz Y 
do rozgalezienia weza - rozdzielacz przylacza wody - sza

46,99 zł
4251285543324 CF5044 royales z berlem i korona dla kostiumu króla i królowej 

na Mardi Gras, karnawal i Halloween
163,99 zł

4251285543386 CF6274 2x Zamykana popielniczka z funkcja obrotowa - 
metalowa obrotowa popielniczka do uzytku wewnetrzne

93,99 zł
4251285543393 CF8835 4x akcesoria do strojów uchwytów na papierosy na 

Mardi Gras, Karnawal, Halloween i inne imprezy, 31,5 c
70,99 zł

4251285543409 CF8838 satynowe rekawiczki w kolorze czarnym, kostium na 
karnawal, karnawal, Halloween, 41,5 cm

84,99 zł
4251285543416 CF8834 10-czesciowy zestaw wasy XXL do przyklejenia brwiami 

i opaska na oko, 12 - 12,5 cm
60,99 zł

4251805415315 CF8842 2x beret czarny, na co dzien, karnawal, karnawal, 
Halloween i imprezy motto, Béret w jednym rozmiarze, 

70,99 zł
4251285543454 CF8846 12x czaszka jako dekoracja na Halloween - plastikowa 

martwa czaszka - przerazajaca mini czaszka na horrory i
70,99 zł

4251285543485 CF8843 piracka flaga z czaszka i piszczelami jako dekoracja na 
karnawal, Halloween i imprezy tematyczne, urodziny - fl

60,99 zł
4251285543515 CF9445 nakolanniki 4x, nakolanniki na rzep, okragle, Ø 16 cm, 2 

pary do pracy w ogrodzie iw domu
84,99 zł

4251285543522 CF8847 500g Halloweenowa pajeczyna z 25 czarnymi pajakami, 
pajeczyna jako dekoracja na Halloween, karnawal i impr

84,99 zł
4251285543522 CF8847 500g Halloweenowa pajeczyna z 25 czarnymi pajakami, 

pajeczyna jako dekoracja na Halloween, karnawal i impr
84,99 zł

4251285543539 CF7013 2x LED light na Halloween - Migajace diody LED w 
ksztalcie dyni dla wydrazonych i rzezbionych dyn - Lamp

60,99 zł
4251285543553 CF9824 14-czesciowy zestaw do wycinania dyni do wycinania 

dyni z szablonami rzezbienia i lampka dyni LED na Hallo
84,99 zł

4251285571334 CF8849 getry wykonane z czarnej skóry syntetycznej, nakladki 
na buty na karnawal, karnawal, Halloween i imprezy te

140,99 zł
4251285543638 CF9229 12x papierowe wachlarze z róznymi orientalnymi 

motywami, azjatyckie wachlarze reczne, 25,5 x 23,5 cm
84,99 zł

4251285543645 CF8008 3x latarnia z kolorowymi motywami - papierowa latarnia 
na sw. Marcina i Halloween - Martina latarnia dla dzieci 

70,99 zł
4251285543652 CF8008 6x latarnia z kolorowymi motywami - papierowa latarnia 

na sw. Marcina i Halloween - Martina latarnia dla dzieci 
93,99 zł

4251285543669 CF9824 14-czesciowy zestaw do wycinania dyni do wycinania 
dyni z szablonami rzezbienia i lampka dyni LED na Hallo

84,99 zł
4251285543706 CF9261 2x nadmuchiwane gitary w stylu hipisowskim jako 

zabawny dodatek - gitara powietrzna idealna na karnaw
70,99 zł

4251285543713 CF9850 2x igla paracord ze stali nierdzewnej, igla dziewiarska 
do 550 tasm z paracordu, igla rzemieslnicza do lin

70,99 zł
4251285543737 CF9420 flaga Wielkiej Brytanii, flaga w stylu vintage jako 

dekoracja, flaga Unii - flaga narodowa Wielkiej Brytanii 
70,99 zł

4251285543744 CF9478 25x foremki do wykrawania ciastek z metalu - foremki 
do ciastek ze swiatecznymi motywami - ciasteczkowe do

70,99 zł
4251285543751 CF9480 12x ochrona gniazdka - optymalna ochrona niemowlat i 

malych dzieci
46,99 zł

4251285543768 CF9480 24x ochrona gniazdka - optymalna ochrona niemowlat i 
malych dzieci

60,99 zł
4251285543805 CF9723 4x Pokrywa na muchy - Pokrywa na zywnosc - Pokrywa 

na muchy do zywnosci, jedzenia, owoców - Pokrywa & o
93,99 zł

4251285550100 CF8522 2x wysuwany pojemnik na pranie, skladany kosz na 
bielizne, skladany pojemnik w kolorze niebieskim

84,99 zł
4251285543836 CF9744 8x Haczyk na drzwi, pojedynczy haczyk na plaszcze do 

drzwi wewnetrznych do zawieszenia, bez wiercenia i zar
93,99 zł

4251285543843 CF9736 Kolki namiotowe wykonane ze stali - solidne sledzie z 
gwintem na kemping i na zewnatrz - idealne na normaln

84,99 zł
4251285543850 CF9740 2x zestaw elektronicznych lapek na muchy w róznych 

kolorach - lapka na muchy [wybór jest rózny]
140,99 zł

4251285543928 CF9737 2x sznury do bielizny po 16 spinaczy kazdy - Sznurek 
podrózny kolorowy - Sznurek na zewnatrz - Sznurek na 

84,99 zł
4251285543942 CF9741 4x Szczotka do butelek z tworzywa sztucznego - Duza 

szczotka do czyszczenia butelek, szklanek i dzbanków - 
60,99 zł

4251285543997 CF9732 szczotki do mycia naczyn 6x w róznych kolorach - 
uniwersalna szczotka do mycia naczyn kuchennych z wi

93,99 zł
4251285544017 CF9720 4x szczotka do naczyn w ksztalcie kropli w kolorze 

fioletowym i rózowym, szczotka z przyssawka i skrobaki
84,99 zł
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4251285544024 CF9720 4x szczotki do naczyn w ksztalcie kropli w kolorze 
niebieskim i turkusowym, szczotka z przyssawka i skrob

84,99 zł
4251285544031 CF9717 800 ml plynu do baniek mydlanych z sztyftem, do 

uzupelnienia baniek mydlanych
84,99 zł

4251285544086 CF9021 3x LED zniczy z bateria sloneczna - znicz LED „Eternal 
light” w kolorze czerwonym - sloneczna zniczy z czujniki

93,99 zł
4251285544093 CF9021 6x LED znicz z bateria sloneczna - znicz LED "Eternal 

light" w kolorze czerwonym - solarny znicz z czujnikiem 
163,99 zł

4251285544109 CF9827 24x przezroczyste uchwyty na przyssawki do lampek 
choinkowych i dekoracji swiatecznych, wielkanocnych, s

93,99 zł
4251285544116 CF9827 36x przezroczyste przyssawki do lampek choinkowych i 

dekoracji swiatecznych, wielkanocnych, sylwestrowych i
140,99 zł

4251285544154 CF9566 recznik dla psa - recznik do suszenia z dostepem - 
recznik do suszenia szenilowego - recznik dla zwierzat d

70,99 zł
4251285544178 CF9844 6x Sloiki do dzemow "Made with love" z zakrecana 

pokrywka w kolorze zielonym i rózowym - TO Ø 82 mm 
140,99 zł

4251285544185 CF9844 12x Sloiki do przetworów z zakretka "Made with love" w 
kolorze zielonym i rózowym - Ø 82 mm - do ok. 425 ml

163,99 zł
4251285544192 CF9565 zabawki dla psa 6x - pilka dla psa do zabawy - pilka do 

zabawy dla psa w róznych wzorach - Ø 6 cm
70,99 zł

4251285544222 CF9864 Kostium pirata dla doroslych na karnawal, imprezy 
tematyczne i imprezy kostiumowe 36/38

210,99 zł
4251285544239 CF8773 5x Sciereczka do odcedzania, klasyczna, drobno tkana w 

kolorze bialym, wielokrotnego uzytku, wysoka wytrzyma
70,99 zł

4251285544239 CF8773 5x Sciereczka do odcedzania, klasyczna, drobno tkana w 
kolorze bialym, wielokrotnego uzytku, wysoka wytrzyma

70,99 zł
4251285544260 CF9511 Kocyk w gwiazdki w kolorze brazowym, narzuta lub 

miekki kocyk na sofe 150 x 200 cm
163,99 zł

4251285544277 CF9511 Kocyk z gwiazdkami w kolorze czarnym, narzuta lub 
miekki kocyk na sofe 150 x 200 cm

163,99 zł
4251285544314 CF9862 Blyskajaca martwa czaszka na Halloween - czaszka z 

welonem i lsniacymi oczami - dekoracja horroru
163,99 zł

4251285544321 CF9483 2x szczypce chwytajace wykonane z aluminium - pomoc 
do chwytania w domu i ogrodzie - pazur chwytny z mag

140,99 zł
4251285578111 CF9483 cegi chwytajace 3x wykonane z aluminium - pomoc do 

chwytania w domu i ogrodzie - pazur chwytny z magnes
163,99 zł

4251285544345 CF9863 2x kosze Halloween, wiadra dyniowe do zbierania 
slodyczy na Halloween, 16 cm, Ø 14 cm

140,99 zł
4251285544352 CF9859 2x worki na Halloween - worek z dyni do zbierania 

slodyczy na Halloween - worek do zbierania w ksztalcie 
70,99 zł

4251285544369 CF9861 dynia z oswietleniem LED - latarnia na Halloween i 
jesien - dekoracyjna dynia z przerazajaca buzia

140,99 zł
4251285579811 CF3478 5x lampa do piekarnika do 300°C, cieplobiala zarówka 

do pieca 26W, E14, 230V, 165 lumenów
84,99 zł

4251285544383 CF9860 Dekoracyjna dynia na Halloween, przerazajaca 
dekoracja z dyni z typowa twarza, dynia jako swietna de

84,99 zł
4251285544390 CF9198 podkladka 4x - podkladka do kuchni - podkladki 

zaroodporne - maty stolowe zmywalne - 30 x 45 cm
84,99 zł

4251285544406 CF9198 podkladka 4x - podkladka do kuchni - podkladki 
zaroodporne - maty stolowe zmywalne - 30 x 45 cm

70,99 zł
4251805432503 CF9198 podkladka 4x - podkladka do kuchni - podkladki 

zaroodporne - maty stolowe zmywalne - 30 x 45 cm
84,99 zł

4251805441918 CF9198 podkladka 4x - podkladka do kuchni - podkladki 
zaroodporne - maty stolowe zmywalne - 30 x 45 cm

84,99 zł
4251285544437 CF9647 202-czesciowy zestaw uchwytów na przyssawki do 

lampek choinkowych i dekoracji na Boze Narodzenie, Wi
93,99 zł

4251285545335 CF9654 6x mieszanka wtykowa do kompozycji kwiatowych - 
kwiatowa pianka do swiezych kwiatów - kwiatowa gabk

140,99 zł
4251285544468 CF9655 2x wtyczka do kompozycji kwiatowych w ksztalcie serca 

- kwiatowa pianka na swieze kwiaty - kwiatowa gabka d
84,99 zł

4251285544475 CF8890 12x naszywki do naprasowania wykonane ze 100% 
bawelny, naszywki jeansowe w kolorze niebieskim, 10 x

60,99 zł
4251285573635 CF8890 Naprasowanki 6 ze 100% bawelny, naszywki jeansowe, 

10x7,5cm
60,99 zł

4251285544499 CF9609 Prasa do ziemniaków, reczna prasa do ziemniaków, 
owoców i warzyw, z wyjmowana wkladka sitowa, idealn

84,99 zł
4251285564220 CF9483 Szczypce chwytne wykonane z aluminium - pomoc do 

chwytania w domu i ogrodzie - pazur chwytny z magnes
140,99 zł

4251285544536 CF8706 Lampa dekoracyjna 4x LED, papierowe lampiony z 
motywem serca w kolorze czerwonym, 20 x 13,5 cm

84,99 zł
4251285544543 CF8703 Lampa dekoracyjna 4x LED, papierowe lampiony z 

motywem motyla w róznych kolorach, 20 x 13,5 cm
93,99 zł
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4251285544550 CF9350 3-czesciowy zestaw miski antyposlizgowej - miska do 
pieczenia z podstawa zatrzymujaca - miska miksujaca z 

84,99 zł
4251285544550 CF9350 3-czesciowy zestaw miski antyposlizgowej - miska do 

pieczenia z podstawa zatrzymujaca - miska miksujaca z 
84,99 zł

4251285544567 CF9505 2x torebka meska - torba filcowa na napoje - torba na 
butelke z filcu na 6 butelek - nosidelko na 6 butelek do 

84,99 zł
4251285544574 CF9505 Torebka meska 4x - torba filcowa na napoje - kieszen 

na butelke z filcu na 6 butelek - uchwyt na 6 butelek do 
140,99 zł

4251285544581 CF9350 3-czesciowy zestaw miski antyposlizgowej - miska do 
pieczenia z podstawa zatrzymujaca - miska miksujaca z 

84,99 zł
4251285544581 CF9350 3-czesciowy zestaw miski antyposlizgowej - miska do 

pieczenia z podstawa zatrzymujaca - miska miksujaca z 
84,99 zł

4251285544598 CF9350 3-czesciowy zestaw miski antyposlizgowej - miska do 
pieczenia z podstawa zatrzymujaca - miska miksujaca z 

84,99 zł
4251285544598 CF9350 3-czesciowy zestaw miski antyposlizgowej - miska do 

pieczenia z podstawa zatrzymujaca - miska miksujaca z 
84,99 zł

4251285575257 CF9698 Trzyczesciowy zestaw misek - Miska do pieczenia ze 
skala pomiarowa - Miska do mieszania z wylewka - Moz

84,99 zł
4251285544628 CF9624 2x naczynie zaroodporne ze szkla borokrzemianowego 

do kuchenki mikrofalowej i piekarnika, kwadratowe nacz
163,99 zł

4251285557079 CF9505 Torebka meska - torba filcowa na napoje - torba na 
butelke z filcu na 6 butelek - nosidelko 6-osobowe do 0,

60,99 zł
4251285552371 CF9564 2x sito do maki ze stali nierdzewnej, sito o drobnych 

oczkach do maki i cukru pudru, 15,5 x 10,5 x 9,5 cm
93,99 zł

4251285557079 CF9505 Torebka meska - torba filcowa na napoje - torba na 
butelke z filcu na 6 butelek - nosidelko 6-osobowe do 0,

60,99 zł
4251285544673 CF9457 12 ml dwuskladnikowego kleju epoksydowego w 

praktycznej podwójnej strzykawce do napraw w domu i 
70,99 zł

4251285544680 CF9287 3-czesciowy zestaw misek ze stali nierdzewnej - 
salaterka - miska na frytki - miska do mieszania - miska 

140,99 zł
4251285544710 CF9365 Spód ciasta powlekany 8x - Talerze jako baza do 

dekoracji i serwowania - Talerz z tektury - Ø 35 cm
140,99 zł

4251285544727 CF9561 8x powlekana podstawa do tortów - talerze do tortów 
jako podstawa do dekorowania i serwowania - tekturow

84,99 zł
4251285544741 CF9367 6-czesciowy zestaw do pieczenia i kuchni wykonany z 

silikonu z zóltego i gumowego drewna, z trzepaczka, szc
140,99 zł

4251285544758 CF9367 6-czesciowy zestaw skrobaków - aluminiowa szpatulka 
do ciasta - szpatulka do pieczenia i gotowania - rozprow

93,99 zł
4251285544765 CF9367 Szescioczesciowy zestaw do pieczenia i kuchni 

wykonany z silikonu z rózowego i gumowego drewna, z 
140,99 zł

4251285544772 CF9621 skrobak do ciasta 6x wykonany z wytrzymalego 
tworzywa sztucznego - karta ciasta lopatkowego do przy

70,99 zł
4251285544826 CF8106 24-czesciowy zestaw sztucców dla 6 osób - sztucce ze 

stali nierdzewnej - sztucce stolowe z nozem, widelcem, l
163,99 zł

4251285544833 CF9891 9-czesciowy zestaw ozdób choinkowych drewniany 
zawieszka - ozdoby choinkowe do dekoracji choinki - oz

84,99 zł
4251285590786 CF5134 10x wymienne zarówki do lampek choinkowych z 10 

lampkami, 24V / 1,2W, z zielonym gniazdem
93,99 zł

4251285544857 CF5134 Wymienne zarówki 15x do wrózek z 10 lampkami, 24V / 
1,2W, z zielonym gniazdem

140,99 zł
4251285587519 CF9621 skrobak 3x wykonany z wytrzymalego tworzywa 

sztucznego - karta ciasta szpatulka do przyozdabiania, o
84,99 zł

4251285544888 CF6884 56-elementowy zestaw zastawy stolowej jednorozca z 
motywami jednorozca dla 24 osób, papierowe talerze i k

140,99 zł
4251285544895 CF6884 28-czesciowy zestaw zastawy stolowej jednorozca z 

motywami jednorozca dla 12 osób, papierowe talerze i p
93,99 zł

4251285544901 CF6884 28-czesciowy zestaw zastawy stolowej Jednorozec z 
motywami jednorozca dla 12 osób, papierowe talerze i k

93,99 zł
4251285544918 CF9894 6x Ozdoby choinkowe Zawieszki drewniane Platek 

sniegu 3D - Ozdoby choinkowe do dekoracji choinki - Oz
140,99 zł

4251285544932 CF9815 2x skarbonka ceramiczna - skarbonka w stylu 
magicznego jednorozca - skarbonka jednorozca z gumo

70,99 zł
4251285544949 CF9817 ceramiczna skarbonka "swinia róg" - skarbonka w 

ksztalcie jednorozca - niebieska skarbonka
140,99 zł

4251285544956 CF9817 ceramiczna skarbonka "swinia róg" - skarbonka w 
ksztalcie jednorozca - rózowa skarbonka

84,92 zł
4251285544963 CF9818 2x sniadaniowe deski do krojenia wykonane z melaminy 

z magicznymi motywami jednorozca, 23 x 14 x 0,2 cm
70,99 zł

4251285544970 CF9816 6x magnesy jednorozca w róznych kolorach z 
zabawnymi motywami - Magnesy na lodówke z zabawny

70,99 zł
4251285544987 CF9816 18x magnesy jednorozca w róznych kolorach z 

zabawnymi motywami - Magnesy na lodówke z zabawny
93,99 zł
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4251285545007 CF9615 2x komody pod lózkiem z zamkiem blyskawicznym, 
uchwytem i okienkiem, 50 x 38 x 20 cm

84,99 zł
4251285564121 CF9616 2x komody podpodlogowe z zamkiem blyskawicznym, 

uchwytem i okienkiem, 105 x 45 x 16 cm
70,99 zł

4251285545076 CF9872 8x upiorne ozdobne pajaki na Halloween, dekoracja na 
karnawal i karnawal w brokacie czarnym, 11 x 7 cm

84,99 zł
4251285545106 CF9874 2x dekoracja drzwi na Halloween z róznymi motywami, 

oslona drzwi horroru do drzenia, dekoracja Halloween, 8
84,99 zł

4251285545120 CF9876 2-czesciowy zestaw dekoracji na Halloween „panna 
mloda i pan mlody”, wiszace szkielety jako martwa pann

84,99 zł
4251285545175 CF9878 6x ogromne woreczki na prezenty na Boze Narodzenie - 

woreczki XXL na kalendarze adwentowe - woreczki na p
163,99 zł

4251285545182 CF9878 XL Torba na Halloween - potworna reka w kolorze 
rózowym z torba w kolorze fioletowym - ramie z koscia 

93,99 zł
4251285545199 CF9878 Worek Halloween - szkieletowa reka w kolorze bialym z 

torba w kolorze czarnym - ramie z koscia z woreczkiem 
93,99 zł

4251285545205 CF9882 9-czesciowy szkielet dekoracji Halloween w 
poszczególnych czesciach - kosci jako dekoracja na impr

140,99 zł
4251285545243 CF9881 26-czesciowy zestaw naklejek sciennych - Dekoracja z 

horroru do dekoracji scian, drzwi, okien i nie tylko - Dek
140,99 zł

4251285545250 CF9879 Zestaw kostiumów skrzydla i rózdzka, skrzydla z 
akcesoriami nietoperza i magiczna rózdzka do krecenia 

93,99 zł
4251285545274 CF9883 2x gumowa zabawka dla psa kurczak, piszczaca 

zabawka dla psa w róznych kolorach, 25,5 cm
70,99 zł

4251285545281 CF9883 4x gumowa zabawka dla psa kurczak, piszczaca 
zabawka dla psa w róznych kolorach, 25,5 cm

140,99 zł
4251285545298 CF5766 5x pojemnik skladany - skladane pudelka do 

przechowywania i organizacji - pudelko w 4 rozmiarach 
93,99 zł

4251285545328 CF9618 2x pudelka do przechowywania skladane, skladane 
pudelka do organizowania w kolorze szarym, 30 x 30 x 

84,99 zł
4251285545335 CF9654 6x mieszanka wtykowa do kompozycji kwiatowych - 

kwiatowa pianka do swiezych kwiatów - kwiatowa gabk
140,99 zł

4251285545342 CF9654 12x masa wtykowa do kompozycji kwiatowych - pianka 
wtykowa do swiezych kwiatów - gabka wtykowa do reko

163,99 zł
4251285545410 CF9418 duzy pojemnik do przechowywania „Route 66” z 

pokrywka w stylu retro vintage shabby
84,99 zł

4251285545441 CF5127 7-czesciowy zestaw podrózny - nadmuchiwana 
poduszka na szyje, maska na oczy i zatyczki do uszu - a

60,99 zł
4251285545465 CF9579 Pudelko skladane 3x z wpuszczanymi uchwytami, w 

kolorze fioletowym, skladany kosz na zakupy, 32 litry
187,99 zł

4251285545489 CF8631 20x kule do kapieli serce, 10 sztuk po 12g w woreczku z 
organzy - dodatek do kapieli

84,99 zł
4251285545496 CF8632 3x 20g pachnace serduszka konfetti do kapieli w 

pudelku, idealne jako prezent dla partnera
60,99 zł

4251285545526 CF9541 2x dozownik na karme i wode dla zwierzat domowych 
1,5 litra, automatyczna miska na karme w róznych kolor

140,99 zł
4251285545557 CF9543 2x kuweta z lopata i krawedzia, kuweta w kolorze 

niebiesko - zielonym, 48,5 x 29,2 x 10,4 cm
163,99 zł

4251285545564 CF9543 2x kuweta z lopata i krawedzia, kuweta w kolorze 
rózowo - zielonym, 48,5 x 29,2 x 10,4 cm

163,99 zł
4251285545588 CF9664 Woreczki na mydlo 5X, przezroczyste saszetki z mydlem 

z niebieska jedwabna wstazka i metalowym zamkniecie
70,99 zł

4251285545625 CF9665 6x woreczki na mydlo, przezroczyste siatki mydlane z 
jedwabna wstazka w róznych pastelowych kolorach

70,99 zł
4251285545625 CF9665 6x woreczki na mydlo, przezroczyste siatki mydlane z 

jedwabna wstazka w róznych pastelowych kolorach
70,99 zł

4251285574502 CF9661 5 woreczków na mydlo, saszetki na mydlo z jedwabna 
wstazka w róznych kolorach, 16 x 10 cm

70,99 zł
4251285545649 CF9811 50x czarne wieszaki na ubrania z obrotowym hakiem - 

wieszak na garnitury z antyposlizgowa powierzchnia i dr
187,99 zł

4251285545656 CF9662 5x saszetki na mydlo, saszetki na mydlo, saszetki z 
mydlem w kolorze bialym z jedwabna wstazka w wesoly

60,99 zł
4251285545663 CF9660 4x mydelniczki, kolorowe mydelniczki ze sznurkiem w 

kolorze rózowym, zóltym, zielonym i niebieskim
60,99 zł

4251285545670 CF5119 5x Gniazda z zabezpieczeniem przed dziecmi - Gniazdko 
dla dzieci z metalowym kluczem - Ochrona gniazdek dla 

70,99 zł
4251285545670 CF5119 5x Gniazda z zabezpieczeniem przed dziecmi - Gniazdko 

dla dzieci z metalowym kluczem - Ochrona gniazdek dla 
70,99 zł

4251285545687 CF7788 [!!! B-WARE !!!] Zestaw 4 kubków na jajka „Faces”, 
ceramicznych, w róznych kolorach

60,99 zł
4251285545748 CF4661 6x torba z pierscieniami do prasowania chroniacymi 

przed molami, pokrowiec z okienkiem, pokrowiec ochro
187,99 zł
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4251285545786 CF9540 stacja karmienia z dwiema miskami na karme i wode dla 
zwierzat domowych, niebieska miska do karmienia psów

140,99 zł
4251285545793 CF9540 stacja karmienia z dwiema miskami na karme i wode dla 

zwierzat domowych, miska do karmienia w kolorze szary
140,99 zł

4251285545809 CF9540 stacja karmienia z dwiema miskami na karme i wode dla 
zwierzat domowych, miska do karmienia w kolorze zielo

140,99 zł
4251285545847 CF9542 Kuweta XXL z podloga i pokrywa w kolorze zielonym, 

kuweta z uchylna klapa i filtrem powietrza, 57 x 39 x 40
187,99 zł

4251285545861 CF9542 Kuweta XXL z podloga i pokrywa w kolorze bialym, 
kuweta z uchylna klapa i filtrem powietrza, 57 x 39 x 40

187,99 zł
4251285545878 CF5087 Ozdobny uchwyt na butelke Uchwyt na wino Uchwyt na 

butelke wina „Plywajaca butelka”
93,99 zł

4251285586260 CF8621 stojak na bizuterie "Topmodel" wykonany z polyresinu, 
pojemnik na bizuterie na uchwycie w róznych wzorach, 

70,99 zł
4251285545922 CF8621 stojak na bizuterie "Topmodel" wykonany z polyresinu, 

pojemnik na bizuterie na uchwycie w róznych wzorach, 
84,99 zł

4251285545946 CF9681 Skladany stopien z gumowymi kolcami - przenosny 
skladany stolek o nosnosci do 150 kg - skladany stolek 

163,99 zł
4251285560659 CF10565 Blokada przeciagu do drzwi - Uszczelka dolna drzwi - 

Blokada przeciagu z podwójna uszczelka - Ochrona prze
93,99 zł

4251285546011 CF6182 Klódka 4x wykonana z mosiadzu - klódka z 3 kluczami - 
maly zamek walizkowy na bagaz i torby podrózne

70,99 zł
4251285546028 CF9351 3x walki malarskie z róznymi motywami, walek do 

kolorowania jak kolorowanka, 3 metry zabawy i zabawy 
84,99 zł

4251285546097 CF9343 2x skakanka w kolorze zólto-zielonym, skakanka dla 
dzieci, regulowana dlugosc, 210 cm

84,99 zł
4251285546103 CF9343 2x skakanka w kolorze rózowo-rózowym, skakanka dla 

dzieci, regulowana dlugosc, 210 cm
84,99 zł

4251285546110 CF9343 4x skakanka w jasnych kolorach [wybór jest 
zróznicowany], skakanka dla dzieci, regulowana dlugosc

140,99 zł
4251285546141 CF9360

2 metalowe otwieracze do butelek z nadrukiem w swiet
70,99 zł

4251285546158 CF5921 Arkusze tatuazu 9x z pieknymi tymczasowymi, 
metalicznymi, flash-peel-off tatuazami w metalicznym k

70,99 zł
4251285546165 CF0638 12x kamienie whisky wykonane z naturalnego steatytu - 

kamienie chlodzace do whisky z woreczkami do przecho
61,32 zł

4251285579415 CF9268 25x arkusze tatuazu z odklejanymi tatuazami dla 
facetów z róznymi motywami

84,99 zł
4251285546189 CF9884 Srodek do czyszczenia kuchenek mikrofalowych „Zla 

tesciowa” - zabawny pomocnik kuchenny „Mama” dla ka
84,99 zł

4251285546196 CF9267 25x arkusze tatuazu z odklejanymi tatuazami dla 
dziewczynek z róznymi motywami

70,99 zł
4251285546219 CF9265 6x bloki do tatuazu dla dziewczynek - Naklejki z róznymi 

motywami - 280 tymczasowych tatuazy na blok [wybór 
60,99 zł

4251285546233 CF9269 8x arkusze tatuazu z odklejanymi tatuazami dla facetów 
z róznymi motywami

70,99 zł
4251285546240 CF9270 8x arkusze tatuazu z odklejanymi tatuazami dla 

dziewczynek z róznymi motywami
60,99 zł

4251285546295 CF9909 Waz swietlny LED z czerwonym swiatlem do uzytku 
wewnetrznego i zewnetrznego, elastyczny lancuch swiet

140,99 zł
4251285546301 CF9911 Waz swietlny LED z bialym swiatlem do uzytku 

wewnetrznego i zewnetrznego, elastyczny lancuch swiet
140,99 zł

4251285546318 CF9910 Lancuch swietlny LED ze 120 diodami LED o barwie 
cieplej bieli, elastyczny lancuch swietlny np. jako lampki

84,99 zł
4251285550711 CF9914 2x LED 3D gwiazda z efektem hologramu i 

zintegrowanym wielokolorowym lancuchem swietlnym, z
163,99 zł

4251285546356 CF9912 3x LED Choinka wykonana z akrylu ze zmiana koloru np. 
jako dekoracja swiateczna, 22,5 cm

140,99 zł
4251285546424 CF6065 mini karabinek w zestawie 4, 2 x czarny i 2 x srebrny 70,99 zł
4251285546455 CF9915 Boa z piór - Bialy boa z piór premium do strojów retro - 

Szalik z piór na kostiumy na lata 20., na impreze i karna
84,99 zł

4251285546462 CF9915 figurki balwana 4x w stroju Swietego Mikolaja, 
wykonane z polyresinu i ozdobione brokatem, w róznych

84,99 zł
4251285546493 CF9651 Taca wykonana z drewna bambusowego ze skladanymi 

nózkami - sniadanie do lózka
163,99 zł

4251285546509 CF6746 Teleskopowy skrobak pleców 2 wykonany ze stali 
nierdzewnej, masazer do pleców i glowy w kolorze zielo

60,99 zł
4251285546615 CF8869 12x widelec do ciasta ze stali nierdzewnej - stylowe 

sztucce stolowe o prostej konstrukcji - male widelce des
93,99 zł

4251285546622 CF5957 2x przegródki do jablek wykonane ze stali nierdzewnej 60,99 zł
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4251805415537 CF9920 6x kostki lodu ze stali nierdzewnej, wysokiej jakosci 
kamienie whisky, tacka na kostki lodu wielokrotnego uzy

93,99 zł
4251285589629 CF5957 Przegroda do jablek wykonana ze stali nierdzewnej 70,99 zł
4251285546691 CF9536 8x kubki do kawy wykonane z porcelany - filizanka o 

ponadczasowym designie - dzbanek na herbate i grzane
187,99 zł

4251285546714 CF9902 2x ogranicznik przeciagów do drzwi - uszczelka dolna 
drzwi z mikrofibry - ogranicznik przeciagów z podwójna 

140,99 zł
4251285546721 CF9902 2x ogranicznik przeciagów do drzwi - dolna uszczelka 

drzwi z mikrofibry - ogranicznik przeciagów z podwójna 
140,99 zł

4251285549814 CF9902 2x ogranicznik przeciagów do drzwi - dolna uszczelka 
drzwi z mikrofibry - ogranicznik przeciagów z podwójna 

140,99 zł
4251285546769 CF9901 2x ograniczniki przeciagów do drzwi i okien - 

ograniczniki wiatru z mikrofibry - oszczedzaj energie dzi
163,99 zł

4251285546776 CF9901 2x ogranicznik przeciagu do drzwi i okien - ogranicznik 
wiatru z mikrofibry - oszczedzaj energie dzieki ograniczn

140,99 zł
4251285546783 CF9901 2x ogranicznik przeciagu do drzwi i okien - ogranicznik 

wiatru z mikrofibry - oszczedzaj energie dzieki ograniczn
140,99 zł

4251285546790 CF9900 ogranicznik przeciagów do drzwi w ciemnobrazowym 
wzorze pnia drzewa - rolka z mikrofibry - ogranicznik pr

93,99 zł
4251285550476 CF9900 Blokada przed przeciagami pod drzwi w kolorze 

jasnobrazowym z motywem pnia drzewa - rolka przeciw
93,99 zł

4251285546813 CF9900 korek przeciwwiatrowy do drzwi z bialym wzorem pnia - 
rolka z mikrofibry - korek przeciwwiatrowy chroniacy prz

93,99 zł
4251285546820 CF0638 24x kamienie whisky wykonane z naturalnego steatytu - 

kamienie chlodzace do whisky z workami do przechowy
84,92 zł

4251285546837 CF8993 4x Noble Mata stolowa imitujaca kamien - Podkladka 
Premium - Zmywalne podkladki stolowe, podkladki

84,99 zł
4251285546851 CF9940 2x kosze Halloween, wiadra dyniowe do zbierania 

slodyczy na Halloween, wysokosc 14 cm, Ø 18 cm
84,99 zł

4251285546868 CF9940 4x Halloween kosze, dyniowe wiadra do zbierania 
slodyczy na Halloween, wysokosc 14 cm, srednica 18 c

140,99 zł
4251285546912 CF8294 4x podgrzewacz do olejków zapachowych wykonany z 

najlepszego, blyszczacego dolomitu, w róznych kolorach
93,99 zł

4251285546936 CF9921 Lampa zapachowa 2x, swiatlo zapachowe wykonane z 
ceramiki w kolorze czerwonym z biala gwiazda, dyfuzor 

84,99 zł
4251285546943 CF9922 3x Lancuch swietlny LED do wnetrz z 20 diodami LED 

kazda w kolorze cieplej bieli, lancuch swietlny np. jako o
60,99 zł

4251285591844 CF9929 2x Zloty lakier w sprayu do dekoracji i rekodziela - 
Lakier w sprayu w kolorze zlotym do dekoracji swiateczn

84,99 zł
4251805455939 CF9939 3x sztuczny snieg - puszka ze sniegiem dekoracyjnym - 

spray sniezny do dekoracji na Boze Narodzenie
84,99 zł

4251285569300 CF8508 4x pokrowce na krzesla czapka swiateczna, dekoracja 
do nakrycia krzesla na swieta - 60 x 48 cm, pokrowiec n

93,99 zł
4251285546981 CF9931 12x Puszek z blyszczacym brokatem dekoracyjnym w 

swietnych kolorach i metalicznym wygladzie - do craftin
84,99 zł

4251285546998 CF6499 Magic Box, magiczne drewniane pudelko, magiczne 
pudelko upominkowe, sejf na pieniadze, skrzynia skarbó

70,99 zł
4251285547018 CF9938 6x woreczki na prezenty na Boze Narodzenie, Mikolaja i 

Adwent - woreczek z motywem swiatecznym - woreczek
93,99 zł

4251805447491 CF9944 2x Squeeze Ball - poreczna pilka do sciskania w 
swietnych kolorach - zabawka antystresowa dla dzieci i 

70,99 zł
4251285547070 CF8286 48x metaliczne kokardki na prezenty w swietnych 

kolorach - gotowa kokarda jako dekoracja na Boze Naro
93,99 zł

4251285547094 CF9938 wiszaca dekoracja Boze Narodzenie - dekoracja drzwi na 
Boze Narodzenie - Boze Narodzenie na powieszenie - de

140,99 zł
4251285547100 CF9936 6x woreczki na prezenty na Boze Narodzenie, Mikolaja i 

Adwent - woreczek z motywem swiatecznym - woreczek
93,99 zł

4251285547162 CF9923 Kieszonkowy ocieplacz „Sowa” - ogrzewacze rak 
wielokrotnego uzytku z róznymi motywami psów - okrag

93,99 zł
4251285569300 CF8508 4x pokrowce na krzesla czapka swiateczna, dekoracja 

do nakrycia krzesla na swieta - 60 x 48 cm, pokrowiec n
93,99 zł

4251285547193 CF6589 lotki 9 na treningi i zawody, pilki do badmintona w 
ekonomicznym opakowaniu

84,99 zł
4251805466935 CF8052 4-czesciowy zestaw sluchawek z rekawiczkami do 

ekranów dotykowych, we wspanialych kolorach rózowy
84,99 zł

4251285547223 CF6233 Regulowana blacha do pieczenia, nieprzywierajaca 
powloka, 33 - 52 cm

140,99 zł
4251285547285 CF4673 6x szklanki slomka do picia w jasnych kolorach - projekt 

slomki w okularach - zabawna slomka do picia na przyje
70,99 zł

4251285547292 CF9928 4x kieszonkowy ocieplacz „Santa + Pinguin”, ocieplacz 
do rak w róznych motywach swiatecznych

84,99 zł
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4251285547339 CF9927 4x Kieszonkowy ocieplacz wielokrotnego uzytku - 
Swiateczne ocieplacze do rak dla dzieci - Poduszka ciepl

84,99 zł
4251285547339 CF9927 4x Kieszonkowy ocieplacz wielokrotnego uzytku - 

Swiateczne ocieplacze do rak dla dzieci - Poduszka ciepl
84,99 zł

4251285547346 CF9942 4x haczyk na reczniki z mocna przyssawka do lazienki, 
kuchni i salonu, bez wiercenia

60,99 zł
4251285547353 CF9942 Wieszaki na reczniki 8x z mocna przyssawka do lazienki, 

kuchni i salonu, bez wiercenia
84,99 zł

4251285547407 CF1825 10x styk uziemiajacy katowy bialy styk uziemiajacy 
wtyczka katowa montowana pod katem, nielamliwa

84,99 zł
4251285547445 CF9930 2x miska na platki zbozowe - 4-czesciowy zestaw do 

czekoladowego fondue - ceramiczna miska z 2 widelcam
93,99 zł

4251285547452 CF9930 4x miska na platki zbozowe - 4-czesciowy zestaw do 
czekoladowego fondue - ceramiczna miska z 2 widelcam

93,99 zł
4251285579576 CF7534 2x plastikowa pulapka na owady do zawieszenia - 

pulapka na osy, muchy i szerszenie na zewnatrz w kilku 
84,99 zł

4251285547506 CF9316 dzbanek z pompka prózniowa 1,9 l - termos o 
pojemnosci 1,9 litra wykonany ze stali nierdzewnej ze sz

187,99 zł
4251285547520 CF12422 48x prezentowe kokardki w swietnych kolorach - 

samoprzylepne ozdobne kokardki z wzorami na Boze Na
70,99 zł

4251285573055 CF9086 Kanaly RJ45 dla drzwi i okien wyjatkowo plaskie dla 
kabli sieciowych LAN, gniazdo do gniazda

70,99 zł
4251285547544 CF9086 2 Przepusty RJ45 do drzwi i okien wyjatkowo plaskie dla 

kabli sieciowych LAN, gniazdo do gniazda
140,99 zł

4251805417661 CF9947 2x lampiony w zestawie, lampion "Princess" na parade 
lampionów, 44 x 35 cm

84,99 zł
4251285547568 CF9905 Kocyk swiateczny - kocyk z nadrukiem cyfrowym 

"Winterzauber" w kolorze czerwonym z tylem z imitacji 
165,16 zł

4251285547575 CF9905 Kocyk swiateczny - zywy kocyk z nadrukiem cyfrowym 
"Winterzauber" w kolorze bezowym z tylem ze sztucznej

165,16 zł
4251285547582 CF9949 10 rolek papieru do pakowania w rózne swiateczne 

wzory, kazda rolka 200 x 70 cm
163,99 zł

4251285573130 CF9682 Zamkniete metalowe popielniczki 2 z zaciskami do 
mocowania, do uzytku wewnatrz i na zewnatrz

140,99 zł
4251285547605 CF9682 Zamknieta metalowa popielniczka z zaciskiem do 

mocowania, do uzytku wewnatrz i na zewnatrz
93,99 zł

4251285547612 CF9683 Stól do piwa, zabawna gra do picia na imprezy, 240 x 
60 cm

397,99 zł
4251285547629 CF1461 2-czesciowy zestaw obrusowy skladajacy sie z obrusu i 

bieznika stolowego w swiatecznym wzorze z czerwonym
140,99 zł

4251285547636 CF1461 2-czesciowy zestaw obrusów skladajacy sie z obrusu i 
bieznika w swiatecznym stylu z choinka

140,99 zł
4251285547643 CF1461 2-czesciowy zestaw obrusów skladajacy sie z obrusu i 

bieznika w swiatecznym stylu z jeleniem i gwiazdami
140,99 zł

4251285547643 CF1461 2-czesciowy zestaw obrusów skladajacy sie z obrusu i 
bieznika w swiatecznym stylu z jeleniem i gwiazdami

140,99 zł
4251285547728 CF7254 4x para wysokiej jakosci kapci goscinnych w komplecie - 

kapcie goscinne w ozdobnym opakowaniu - cieple kapci
93,99 zł

4251285588745 CF9954 LED Swiateczna figurka sniezna - balwanek 22 cm 
wykonana z ceramiki - dekoracyjna figura ze swiatlem L

93,99 zł
4251285547742 CF9881 52-czesciowy zestaw naklejek sciennych - Dekoracja z 

horroru do dekoracji scian, drzwi, okien i nie tylko - Dek
140,99 zł

4251285547766 CF9950 Torba do przechowywania papieru do pakowania 
prezentów - Przechowywanie papieru do pakowania pre

84,99 zł
4251805401127 CF9952 2x pokrowce na krzesla premium - Dekoracja 

swiateczna na krzesla - pokrowce ochronne w swiateczn
93,99 zł

4251285547797 CF9958 schowek na wstazke - organizer na wstazki - 
przechowywanie wstazki i kokardek

84,99 zł
4251285547803 CF9952 4x pokrowce na krzesla premium - Dekoracja 

swiateczna na krzesla - pokrowce ochronne w swiateczn
163,99 zł

4251285547841 CF9951 Kocyk choinkowy Ø 100 cm - Podstawa choinkowa z 
motywem swiatecznym - Okragly dywan choinkowy - Sp

93,99 zł
4251285588738 CF9959 4x Swiateczne czapki na krzeslo, balwanek jako 

pokrowiec na krzeslo w róznych kolorach, 50 x 49 cm
93,99 zł

4251285547865 CF9770 "Choinka" silikonowa forma na marcepan i kremówke - 
domowa dekoracja ciast

46,99 zł
4251285547872 CF9781 „Swiateczna” silikonowa foremka na marcepan i fondant 

- domowa dekoracja ciast
46,99 zł

4251285547902 CF9769 Zestaw opasek Christmas - opaska w stylu renifera 60,99 zł
4251285547919 CF9772 silikonowa forma wiciokrzew w ksztalcie litery V - brzeg 

na marcepan i kremówke - domowa dekoracja ciasta
60,99 zł
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4251285547926 CF9778 5-czesciowy zestaw pomocników kuchennych, 
wykonany ze stali nierdzewnej z drazkiem do zawieszani

70,99 zł
4251285548015 CF9776 Forma silikonowa do marcepanu i kremówki - domowa 

dekoracja ciasta
70,99 zł

4251285548022 CF9777 silikonowe obramowanie formy, 3 wzory na marcepan i 
kremówke - domowa dekoracja ciasta

61,32 zł
4251285548039 CF9783 Forma silikonowa z róznymi wzorami i ksztaltami na 

marcepan i kremówke - domowa dekoracja ciasta
61,32 zł

4251285550070 CF9387 pudelko na herbate z 6 przegrodami - pojemnik na 
herbate i torebki herbaty - pudelko na herbate z przezro

140,99 zł
4251285548077 CF9605 12x torby na prezenty na butelki, torby na butelki z 

róznymi motywami wina, 12 x 33 x 10 cm
70,99 zł

4251285566859 CF4250 14-czesciowy zestaw do dekoracji imprez ze 
serpentynami i girlandami na przyklad na urodziny lub s

140,99 zł
4251285548183 CF2460 Fidget Antistress Cube - Kostka antystresowa z wieloma 

funkcjami w róznych kolorach - Zabawki przeciwstresow
60,99 zł

4251285548251 CF9967 200x Haczyk na ozdoby choinkowe - Podwójny haczyk 
na ozdoby choinkowe - Idealny do zawieszki dekoracyjn

46,99 zł
4251285548268 CF9969 100x Haczyk na ozdoby choinkowe - Podwójny haczyk 

na ozdoby choinkowe - Idealny do zawieszki dekoracyjn
70,99 zł

4251285592476 CF9968 36x Wieszak na bombki na ozdoby choinkowe - Wieszak 
na bombki - Idealny na bombki

70,99 zł
4251285548299 CF9763 20x Kartonowe pudelka z dekoracja bialych i fioletowych 

serc z jedwabna wstazka na urodziny, walentynki, roczni
60,99 zł

4251285548305 CF9763 40x kreatywne pudelka na prezenty DIY wykonane z 
kartonu w fioletowo-biale serce z jedwabna wstazka na 

84,99 zł
4251285548312 CF9966 200x haczyki do ozdób choinkowych - haczyki podwójne 

do ozdób choinkowych - idealne do zawieszek ozdobnyc
46,99 zł

4251285548329 CF9971 600x haczyki na ozdoby choinkowe - haczyki podwójne 
na ozdoby choinkowe - zawieszki ozdobne w róznych ro

84,99 zł
4251285548336 CF9969 50x Haczyki do ozdób choinkowych - podwójne haki do 

ozdób choinkowych - idealne do dekoracyjnych zawiesz
60,99 zł

4251285548343 CF8897 olówki 8x z gumowa nasadka w ksztalcie motyla, 19 cm, 
Ø 0,8 cm, stopien twardosci 2B, idealne na prezent lub 

70,99 zł
4251285548350 CF8897 olówki 16x z gumowa nasadka w ksztalcie motyla, 19 

cm, Ø 0,8 cm, stopien twardosci 2B, idealne na prezent 
93,99 zł

4251285578623 CF9694 2 yo-yos ze sprzeglem i lozyskami kulkowymi, jo-jo w 
róznych kolorach

70,99 zł
4251285548411 CF9986 160x kadzidelka o róznych zapachach - Kadzidelka 

swiateczne - Zapach swiateczny
93,99 zł

4251285548459 CF9988 6x woreczki na prezenty na Boze Narodzenie, Swietego 
Mikolaja i Adwent - woreczek z motywem swiatecznym -

70,76 zł
4251285548466 CF9987 8x woreczki na prezenty na Boze Narodzenie, Mikolaj i 

Adwent - woreczek z motywem swiatecznym - woreczek
93,99 zł

4251285548534 CF9977 3x pudelko na bizuterie - 4-czesciowy zestaw do 
czekoladowego fondue - ceramiczna miska z 2 widelcam

84,99 zł
4251285548541 CF9974 Pudelko na bizuterie z lusterkiem i wyjmowana 

przegródka, schowek na bizuterie w srebrnym pudelku, 
140,99 zł

4251285548565 CF6630 4x drewniane pudelko na zabki mleczne, drewniane 
pudelko do przechowywania pierwszych mlecznych zabk

60,99 zł
4251285577350 CF4574 Podkladki 4x dla dzieci, zestaw stolu z róznymi 

motywami, 44 x 28 cm
84,99 zł

4251285548589 CF4624 walizka pilota, elegancka czarna aktówka, zamykana 
walizka biznesowa, wiele przegródek, wymiary bagazu p

280,99 zł
4251285548596 CF8391 Dekoracyjna gwiazdka swiateczna wykonana z drewna z 

12 cieplymi bialymi diodami LED i przyssawkami do okn
140,99 zł

4251285548602 CF9422 Wieszak na klucze „Keys”, drewniany stojak na klucze z 
4 haczykami, 33 x 19 cm

70,99 zł
4251285548626 CF9996 5x 80g krysztalowy snieg do dekoracji i rekodziela - 

sztuczny snieg jako dekoracja swiateczna - dekoracja zi
70,99 zł

4251285548633 CF5035 10x Swiece choinkowe LED ze zdalnym sterowaniem - 
Lampki choinkowe bezprzewodowe - Swiece bozonarodz

165,16 zł
4251285548640 CF5630 Gwiazda LED z efektem 3D dzieki folii z efektami i 

zintegrowanym lancuchem swietlnym, efekt holograficzn
140,99 zł

4251285570252 CF7510 4x szczotka do mycia rak w kolorze niebieskim - 
szczoteczka do paznokci do czyszczenia rak i paznokci

70,99 zł
4251285548664 CF5037 20x Swiece choinkowe LED ze zdalnym sterowaniem - 

Lampki choinkowe bezprzewodowe - Swiece bozonarodz
212,36 zł

4251285548671 CF5037 40x Swiece choinkowe LED z pilotem - Lampki 
choinkowe bezprzewodowe - Swiece bozonarodzeniowe 

329,96 zł
4251285548688 CF10001 10x swiecidelko - girlanda ze swiecidelkami w kolorze 

zlotym na Boze Narodzenie - ozdoby choinkowe na choi
93,99 zł
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4251285548695 CF10000 10x tinsel - girlanda ze swiecidelkami w kolorze 
srebrnym na Boze Narodzenie - ozdoby choinkowe na c

84,99 zł
4251285548701 CF9997 5x tinsel - tinfoil tinsel na Boze Narodzenie - ozdoby 

choinkowe na choinke - 48 cm
140,99 zł

4251285548718 CF7393 2x mata na kazda pogode, 60 x 40 cm, zielona 140,99 zł
4251285548725 CF9999 300x Haczyki do ozdób choinkowych - Haczyki 

podwójne do ozdób choinkowych - Idealne do zawiesze
60,99 zł

4251285548725 CF9999 300x Haczyki do ozdób choinkowych - Haczyki 
podwójne do ozdób choinkowych - Idealne do zawiesze

60,99 zł
4251285548732 CF7826 3x haczyki magnetyczne neodym - silny magnes 

warsztatowy z haczykiem - do kuchni, lazienki, garazu lu
60,99 zł

4251285548749 CF7826 6x magnetyczne haczyki neodym - silny magnes 
warsztatowy z haczykiem - do kuchni, lazienki, garazu lu

70,99 zł
4251285548770 CF9998 300x Haczyk na ozdoby choinkowe - Podwójny haczyk 

na ozdoby choinkowe - Idealny do zawieszki dekoracyjn
60,99 zł

4251285548770 CF9998 300x Haczyk na ozdoby choinkowe - Podwójny haczyk 
na ozdoby choinkowe - Idealny do zawieszki dekoracyjn

60,99 zł
4251285548787 CF9998 600x Haki do dekoracji choinki - Podwójne haki do 

dekoracji choinki - haki do babek idealne do dekoracji
70,99 zł

4251285548794 CF9993 5x worek na sadzonki 37 L na ziemniaki - Pojemniki na 
pomidory z uchwytami - Torba na rosliny - Doniczka na 

140,99 zł
4251285548800 CF9993 Worek bozonarodzeniowy ze sznurkiem w swiatecznym 

designie z motywem Swietego Mikolaja, 61 x 91 cm
60,99 zł

4251285548824 CF9994 Worek bozonarodzeniowy 4x wykonany z filcu z 2 
róznymi motywami, 47 x 62 cm

93,99 zł
4251285548848 CF10001 5x tinsel - swiecidelka girlanda w kolorze zlotym na 

Boze Narodzenie - ozdoby choinkowe na choinke - 47 c
70,99 zł

4251805418699 CF10000 5x blichtr - girlanda ze swiecidelkami srebrna na Boze 
Narodzenie - ozdoby choinkowe na choinke - 47 cm

70,99 zł
4251285548916 CF9800 Silikonowa ozdoba z wzorem serca na marcepan i 

kremówke - domowa dekoracja ciasta
60,99 zł

4251285548923 CF9787 Forma silikonowa z motywem motyla i kwiatka na 
marcepan i kremówke - domowa dekoracja ciasta

60,99 zł
4251285548930 CF9779 Forma silikonowa „Baby” na marcepan i kremówke - 

domowa dekoracja ciast
47,16 zł

4251285548947 CF9784 Forma silikonowa z dwoma róznymi wzorami na 
marcepan i kremówke - domowa dekoracja ciasta

61,32 zł
4251285548961 CF9768 Forma silikonowa „Motyle” na marcepan i kremówke - 

domowa dekoracja ciast
60,99 zł

4251285548978 CF9779 Forma silikonowa "baby feet" na marcepan i fondant - 
domowa dekoracja ciast

47,16 zł
4251285548985 CF9770 „Swiateczna” silikonowa foremka na marcepan i fondant 

- domowa dekoracja ciast
47,16 zł

4251285548992 CF9766 Forma silikonowa „ogrodzenie” na marcepan i 
kremówke - domowa dekoracja ciast

60,99 zł
4251285549012 CF9763 20x kreatywne pudelka na prezenty DIY wykonane z 

kartonu w rózowo-biale serce z jedwabna wstazka na ur
70,99 zł

4251285549029 CF9763 40x kreatywne pudelka na prezenty DIY wykonane z 
kartonu w rózowo-biale serce z jedwabna wstazka na ur

84,99 zł
4251285549036 CF9973 jasnobrazowy pojemnik na herbate i herbate w 

torebkach z pokrywka
70,99 zł

4251285549050 CF9965 Oswietlenie dekoracyjne LED do lampionów i 
podgrzewaczy - mini lampka elektryczna do lampionów, 

93,99 zł
4251285549067 CF9780 silikonowy „lancuszek kulkowy” do marcepanu i 

kremówki - domowa dekoracja ciast
61,32 zł

4251285549098 CF9981 pudelko do przechowywania herbaty i herbaty w 
torebkach, brazowe pudelko na herbate wykonane z ba

140,99 zł
4251285549159 CF2664 4x Ramka na zdjecia do zdjec rodzinnych - ramka do 

ustawienia i zawieszenia - stylowa ramka na ulubione zd
93,99 zł

4251285549197 CF8090 luk swiecy LED z timerem jako lampki swiateczne - 
mostek ze swieca z 21 diodami LED - piramida z lukiem 

133,99 zł
4251285549197 CF8090 luk swiecy LED z timerem jako lampki swiateczne - 

mostek ze swieca z 21 diodami LED - piramida z lukiem 
187,99 zł

4251285570436 CF0619 2x dekanter nalewak z aeratorem do wina - bezkapiacy 
dzbanek do wina - nalewak - nalewak do wina z karafka

60,99 zł
4251285549234 CF8152 12x haczyki samoprzylepne na karnisze, karnisze - 

haczyki samoprzylepne do okien, haczyki okienne - braz
60,99 zł

4251285549234 CF8152 12x haczyki samoprzylepne na karnisze, karnisze - 
haczyki samoprzylepne do okien, haczyki okienne - braz

60,99 zł
4251285549241 CF8572 Swiecacy na niebiesko miecz swietlny, miecz swietlny z 

wysuwanym ostrzem i dzwiekiem
84,99 zł
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4251285549340 CF8603 2x sniezna hulajnoga do saneczkarstwa - zjezdzalnia 
sniezna z szeroka obrecza i wpuszczanymi uchwytami - 

140,99 zł
4251285549371 CF10051 7-czesciowy zestaw do pieczenia - foremki do ciastek i 

mata do pieczenia - foremki do ciastek - stala mata do p
93,99 zł

4251285549388 CF8564 2x smycz saneczkowa z raczka, akcesoria saneczkowe 
linka do san, trójkolowców lub innych pojazdów dzieciec

70,99 zł
4251285549395 CF1372 gabka do oczyszczania twarzy 4x - gabka do glebokiego 

oczyszczania skóry - gabka upiekszajaca do twarzy dla 
60,99 zł

4251285549401 CF7521 20x karabinczyk z brelokiem - karabinczyk ze zlaczem 
obrotowym na breloczek - 55 mm

60,99 zł
4251285549401 CF7521 20x karabinczyk z brelokiem - karabinczyk ze zlaczem 

obrotowym na breloczek - 55 mm
60,99 zł

4251285549418 CF7521 Karabinczyk 40x z kólkiem na klucze - Karabinczyk z 
przegubem obrotowym do kólka na klucze - 55 mm

84,99 zł
4251285569966 CF10056 3x naczynie zaroodporne z pokrywka z porcelany - 

miseczka deserowa np. do Creme Brulee w super kolora
140,99 zł

4251285549500 CF10056 6x naczynie zaroodporne z pokrywka z porcelany - 
miseczka deserowa np. do Creme Brulee w róznych kolo

210,99 zł
4251285577190 CF8727 20-czesciowe opaski zaciskowe, opaski zaciskowe w 

róznych rozmiarach, rozpietosc 16 - 26 mm, szerokosc t
70,99 zł

4251285549531 CF6534 Plytki prototypowe 3, plytka prototypowa elektroniki z 
400 kontaktami do eksperymentów

84,99 zł
4251285549555 CF2608 900g Dodatek soli do kapieli z Morza Czarnego - 

Lawenda Rozmaryn Eucalypt 300g kazdy
84,99 zł

4251285549579 CF4611 Elektryczny mlynek do soli i pieprzu 2-w-1 z mlynkiem 
ceramicznym - Akcesoria kuchenne - Mlynek do soli - So

84,99 zł
4251805401134 CF6868 24-czesciowy zestaw gwiazd ze slomy - zawieszki ze 

slomy - ozdoby choinkowe ze slomy - zawieszki choinko
93,99 zł

4251805401158 CF6864 24-czesciowy zestaw gwiazd ze slomy - Ozdoby 
choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Zawieszki 

70,99 zł
4251285549609 CF6864 48-czesciowe ozdoby choinkowe - zawieszki slomiane na 

choinke - ozdoby choinkowe naturalne - ozdoby choinko
84,99 zł

4251285549623 CF5829 68-czesciowy zestaw slomianych gwiazd, Ø 3-10 cm, 
ozdoby choinkowe ze slomy

140,99 zł
4251285549630 CF5830 69-elementowy zestaw gwiazdki slomkowe - ozdoby 

choinkowe ze slomy - zawieszki slomiane na choinke z t
140,99 zł

4251285549647 CF5831 69-elementowy zestaw slomianych gwiazdek, ozdoby 
choinkowe ze slomy, ozdoby choinkowe ze slomianym c

163,99 zł
4251285549654 CF10055 4x naczynia zaroodporne z porcelany - foremki do ciasta 

np. na creme brulee, w super kolorach, kazda po 600 m
163,99 zł

4251285549685 CF10059 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 
ogrzewacz do rak z motywem sowy dla dzieci - ogrzewa

70,99 zł
4251285549692 CF10064 6x Sloiki "Made with love" z zakrecana pokrywka w 

kolorze zielonym i rózowym - Ø 82 mm - do ok. 250 ml
84,99 zł

4251285549708 CF10064 12x sloiki wekowe z zakrecanymi pokrywkami „Made 
with love” w kolorze zielonym i rózowym - DO R 82 mm 

163,99 zł
4251285549715 CF10061 6x bulwiaste sloiki wekowe z zakretka „Made with love” 

w kolorze zielonym i rózowym - DO R 82 mm - do ca. 2
93,99 zł

4251285549722 CF10061 12x bankowate sloiki na przetwory z zakretka "Made 
with love" w kolorze zielonym i rózowym - TO Ø 82 mm 

163,99 zł
4251285549739 CF10062 6x Sloiki wekowe "Made with love" z zakrecana 

pokrywka w kolorze zielonym i rózowym - Ø 82 mm - do
140,99 zł

4251285549746 CF10062 12x sloiki do konserwowania z zakretka "Made with 
love" w kolorze zielonym i rózowym - TO Ø 82 mm - do 

163,99 zł
4251285549753 CF10063 6x Sloiki do przetworow "Made with love" z zakrecana 

pokrywka w kolorze zielonym i rózowym - TO Ø 82 mm 
140,99 zł

4251285549760 CF10063 12x sloiki wekowe z zakretka „Made with love” w 
kolorze zielonym i rózowym - DO R 82 mm - do ca. 948 

187,99 zł
4251285580022 CF9975 13-czesciowy zestaw zapachowy z podgrzewaczem 

zapachów Lampa zapachowa wykonana z ceramiki i 12 r
140,99 zł

4251285549784 CF10019 5x Naczynia zaroodporne z pokrywka z porcelany - 
miseczka deserowa np. na crème brulee w jasnych kolor

163,99 zł
4251285549807 CF9964 Zestaw sztucców 40 sztuk na 10 osób - sztucce ze stali 

nierdzewnej - sztucce stolowe z nozem, widelcem, lyzka
233,99 zł

4251285549814 CF9902 2x ogranicznik przeciagów do drzwi - dolna uszczelka 
drzwi z mikrofibry - ogranicznik przeciagów z podwójna 

140,99 zł
4251285549821 CF9684 8-czesciowy zestaw papierów pakowych, jednobarwny, 

w kilku kolorach, 200 x 70 cm
140,99 zł

4251805421866 CF10043 Termos wykonany ze stali nierdzewnej - dwuscienny 
termos - termiczny termos prózniowy do uzytku w podr

93,99 zł
4251285549876 CF4086 2x silikonowe rekawice chroniace przed cieplem w 

kolorze szarym, rekawice kuchenne odporne na tempera
70,99 zł
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4251285549883 CF4086 szare silikonowe rekawice chroniace przed wysoka 
temperatura 4x, odporne na temperature do 200 ° C, z 

84,99 zł
4251285549890 CF10028 2x Pudelko na chleb tostowy - Pudelko na chleb tostowy 

- Pudelko na chleb tostowy - Pudelko na chleb tostowy z
84,99 zł

4251285549913 CF10028 Torba plazowa - Nowoczesna torba na przybory plazowe 
- Damska shopperka na zakupy - Torba na ramie na pla

84,99 zł
4251285549937 CF4045 4-czesciowy zestaw Paski na rzepy z paskami 

odblaskowymi + klipsy do spodni z odblaskiem Klips do 
84,99 zł

4251285549951 CF10078 3x ogrzewanie nawilzacza powietrza - grzejnikowy 
nawilzacz powietrza w kolorze bialym - parownik wody 

140,99 zł
4251285549968 CF10079 3x Nawilzacz grzejnikowy - nawilzacz grzejnikowy w 

kolorze bialym - parownik grzejnikowy wykonany z cera
140,99 zł

4251285549975 CF10082 3x nawilzacz powietrza - nawilzacz powietrza w 
pomieszczeniu w kolorze bialym - parownik wodny o lek

140,99 zł
4251285549999 CF10081 3x ogrzewanie nawilzacza - nawilzacz grzejnikowy w 

kolorze bialym - parownik wody grzewczej wykonany z c
163,99 zł

4251285550001 CF10083 3x Nawilzacz powietrza - nawilzacz powietrza 
grzejnikowego w kolorze kremowo-bialym - ceramiczny 

140,99 zł
4251285550056 CF8273 12x podstawki z lupka - szklane podstawki z 

antyposlizgowymi gumowymi nózkami - ozdobne podkla
140,99 zł

4251285550063 CF9417 Pudelko skladane 16l z uchwytami - Pudelko 
transportowe z uchwytami - Solidne pudelko do przecho

84,99 zł
4251285550070 CF9387 pudelko na herbate z 6 przegrodami - pojemnik na 

herbate i torebki herbaty - pudelko na herbate z przezro
140,99 zł

4251285550100 CF8522 2x wysuwany pojemnik na pranie, skladany kosz na 
bielizne, skladany pojemnik w kolorze niebieskim

84,99 zł
4251285550124 CF10075 Kosz na owoce wykonany z chromowanego metalu z 

modnym wzorem pierscieni, Ø 31 cm
140,99 zł

4251285550131 CF10076 2x metalowy serwetnik, serwetnik w modnym wzorze 
pierscienia, 14 x 12,2 x 5,5 cm

60,99 zł
4251285550148 CF6679 12x cudowne haczyki - przezroczyste haczyki scienne na 

samoprzylepnej podkladce bez wiercenia - wielofunkcyj
84,99 zł

4251285550179 CF9983 3-czesciowy zestaw kominkowy w kolorze czarnym w 
kompaktowych rozmiarach wykonany z metalu, z lopatk

163,99 zł
4251285550186 CF10010 imbryk z zaroodpornego szkla z wkladem filtrujacym, 

1,25 l
84,99 zł

4251285550193 CF10022 2x podstawki metalowe - okragla podstawka do 
garnków, patelni lub czajników - Ø 20 cm

70,99 zł
4251285550216 CF10075 2x kosz na owoce z chromowanego metalu z modnym 

wzorem pierscieni, Ø 31 cm
163,99 zł

4251285570412 CF10018 6x szklanki do herbaty - szklanki z uchwytami do 
herbaty i kawy - idealne do kakao, latte macchiato i cap

140,99 zł
4251805419368 CF10030 4-czesciowy zestaw startowy sommeliera, zestaw 

prezentowy w eleganckim metalowym pudelku dla milos
93,99 zł

4251285550247 CF10080 3x Nawilzacz powietrza grzejnikowy - Nawilzacz 
Grzejnikowy w kolorze bialym - Parownik Grzejnikowy w

140,99 zł
4251285550254 CF8226 3-czesciowy zestaw luksusowa skrobaczka do lodu z 

wytrzymalego tworzywa sztucznego z lamaczem lodu i s
84,99 zł

4251285550261 CF3447 2x zarówka do piekarnika do 300 ° C, ciepla biala 
zarówka kuchenna 15W, E14, 230V

70,99 zł
4251805402759 CF10002 Uchwyt na rolke kuchenna stojacy - Uchwyt na papier 

do kuchni - Uchwyt na rolke stojacy ze stali nierdzewnej
70,99 zł

4251285550322 CF10087 Pojemnik na ciasto, solidny lokaj z praktycznymi 
uchwytami i bezpiecznym systemem zatrzaskowym w k

93,99 zł
4251285550346 CF10087 Pojemnik na ciasto, solidny lokaj z praktycznymi 

uchwytami i bezpiecznym systemem zatrzaskowym w k
84,99 zł

4251285550353 CF9764 3x zawieszka na pigulki, przywieszka adresowa dla psa, 
kota z fiolka - kapsulka jako apteczka brelok - wodoodp

46,99 zł
4251805403473 CF9761 3x breloczek wikingów, mlotek i siekierka wykonane z 

metalu jako zawieszka, projekt w sredniowiecznym stylu
60,99 zł

4251805403473 CF9761 3x breloczek wikingów, mlotek i siekierka wykonane z 
metalu jako zawieszka, projekt w sredniowiecznym stylu

60,99 zł
4251805403466 CF9762 Brelok warsztatowy 4x, mlotek i klucz z metalu, 

zawieszka w typowo profesjonalnym stylu, narzedzie do 
70,99 zł

4251285550384 CF9761 breloki 3x z rzemieslniczymi motywami wykonane z 
metalu - przywieszka do plecaka na zamek blyskawiczny

60,99 zł
4251805403459 CF9761 4x breloczek stolarski, toporek i pily wykonane z metalu, 

zawieszki w typowo profesjonalnym stylu, narzedzia stol
46,99 zł

4251805403442 CF9761 3x breloczek ogrodnik, pila, siekiera i lopata z metalu, 
zawieszka w typowo profesjonalnym stylu, narzedzia og

60,99 zł
4251805403442 CF9761 3x breloczek ogrodnik, pila, siekiera i lopata z metalu, 

zawieszka w typowo profesjonalnym stylu, narzedzia og
60,99 zł
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4251805403435 CF9761 3x breloki dla hydraulików, rózne mini szczypce 
metalowe, zawieszki w typowo profesjonalnym stylu, na

60,99 zł
4251805403435 CF9761 3x breloki dla hydraulików, rózne mini szczypce 

metalowe, zawieszki w typowo profesjonalnym stylu, na
60,99 zł

4251285550421 CF9767 3x zawieszka do pojemnika na pigulki, przywieszka 
adresowa dla psa, kota z fiolka - mini kapsulka jako apt

70,99 zł
4251805467093 CF6923 2x rózowa skarbonka - skarbonka z zamkiem - 

otwierana skarbonka - szczesliwa swinka do oszczedzani
163,99 zł

4251285550469 CF9743 2x camping & outdoor box na pigulki w kolorze czarno-
pomaranczowym z karabinczykiem, apteczka i pudelkie

70,99 zł
4251285550476 CF9900 Blokada przed przeciagami pod drzwi w kolorze 

jasnobrazowym z motywem pnia drzewa - rolka przeciw
93,99 zł

4251285550483 CF7863 Knot do lamp naftowych - zamienny knot do pochodni 
ogrodowych, bambusowych

140,99 zł
4251285550506 CF3788 2-czesciowy zestaw skladajacy sie z uchwytu do 

parasola na balustrady balkonowe i pokrowca na paraso
70,99 zł

4251285550513 CF5793 20x paski nosowe dla lepszego oddychania, paski 
nosowe zmniejszajace chrapanie

70,99 zł
4251285550520 CF6109 15-czesciowy zestaw samochodzików - mini pojazdy 

strazackie do zabawy i zbierania - samochodziki i motoc
70,99 zł

4251285550537 CF7813 5x pokrowiec ochronny na sluchawki wykonany z 
odpornego na wstrzasy materialu w modnych kolorach

70,99 zł
4251285550575 CF9537 8x kubki do kawy wykonane z porcelany - Filizanka do 

kawy równiez na herbate i grzane wino - Dzbanek do ka
187,99 zł

4251285550612 CF10115 kieszonkowy ocieplacz „Sternchen” - ocieplacz do rak z 
motywem gwiazdy w kolorze zlotym i srebrnym - okragl

84,99 zł
4251285597952 CF10114 4x kieszonkowe podgrzewacze wielokrotnego uzytku - 

podgrzewacze dloni w ksztalcie butelki z goraca woda d
84,99 zł

4251285597952 CF10114 4x kieszonkowe podgrzewacze wielokrotnego uzytku - 
podgrzewacze dloni w ksztalcie butelki z goraca woda d

84,99 zł
4251285550643 CF9891 18-elementowy zestaw ozdób choinkowych drewniany 

zawieszka - ozdoby choinkowe do dekoracji choinki - oz
140,99 zł

4251285550650 CF9955 2x Mini mlynek do soli i pieprzu ze stali nierdzewnej - 
akcesoria kuchenne - mlynek do soli - solniczka i pieprz

84,99 zł
4251285550681 CF9897 Universal silikonowa ochrona przed wygotowaniem, 

ochrona przed rozpryskami wrzacej wody, ochrona prze
93,99 zł

4251285550704 CF8294 [!!! B-WARE !!!] 4x zapachowy podgrzewacz do olejków 
wykonany z najlepszego, blyszczacego dolomitu, w rózn

60,99 zł
4251285550711 CF9914 2x LED 3D gwiazda z efektem hologramu i 

zintegrowanym wielokolorowym lancuchem swietlnym, z
163,99 zł

4251285550728 CF10070 ceramiczna skarbonka "swinia róg" - skarbonka w 
ksztalcie jednorozca - rózowa skarbonka

93,99 zł
4251285550742 CF10070 ceramiczna skarbonka "swinia róg" - skarbonka w 

ksztalcie jednorozca - niebieska skarbonka
93,99 zł

4251285550759 CF9536 4x kubek do kawy z porcelany - kubek o 
ponadczasowym designie - dzbanek na herbate i grzane

140,99 zł
4251285550766 CF9961 24x male serpentyny w róznych wzorach jako dekoracje 

urodzinowe - papierowe weze na sylwestra
140,99 zł

4251285550773 CF9962 20x male serpentyny w róznych wzorach jako dekoracje 
na urodziny - papierowe weze na sylwestra [wybór rózni

140,99 zł
4251285550780 CF3078 2x dekoracja imprezowa Girlanda "Welcome" - 

dekoracja urodzinowa - dekoracja na urodziny i sylwestr
46,99 zł

4251285550803 CF1214 10x male serpentyny w róznych wzorach jako dekoracje 
na przyjecie urodzinowe - papierowe weze na Sylwestra

93,99 zł
4251285550827 CF9866 2x Shooter Party Popper Champagne, armata konfetti 

Armata konfetti do obracania na sylwestra, przyjecia, ur
93,99 zł

4251285550841 CF10042 Dozownik wykonany ze szkla w ksztalcie sloika z 
kranikiem i klipsem, 8 litrów

187,99 zł
4251285550865 CF10135 3x kieszonkowy ocieplacz „Winter” - Ogrzewacz do rak 

wielokrotnego uzytku z motywami zimowymi i bozonaro
70,99 zł

4251285550872 CF10133 3x ocieplacze kieszonkowe „Los, Swiety Mikolaj i 
balwan” z polarem, ocieplacze do rak z róznymi motywa

93,99 zł
4251285550889 CF10134 3x ocieplacze na kieszenie z motywami Anny i Elsy z 

filmu Disneya „Kraina lodu”, ocieplacze do rak na chlodn
84,99 zł

4251285550896 CF10132 4x ocieplacz kieszonkowy „Balwan i pingwin”, ocieplacz 
do rak z róznymi motywami swiatecznymi

84,99 zł
4251285573413 CF10048 Szczotki do mycia naczyn 3 z przyssawka, szczotki, 28,5 

x 6,5 cm
84,99 zł

4251285550957 CF10048 6x szczotki do mycia naczyn w kolorze niebieskim, 
czerwonym i jasnozielonym, szczotka z przyssawka, 28,

70,99 zł
4251285550971 CF10049 Szczotki do mycia naczyn 3x w jasnych kolorach, 

szczotka z wieszakiem, 27 x 7,5 cm
46,99 zł
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4251285550988 CF10049 Szczotki do mycia naczyn 6x w jasnych kolorach, 
szczotka z wieszakiem, 27 x 7,5 cm

93,99 zł
4251285558700 CF10016 2x tasma miernicza z klipsem do paska do uzytku 

domowego i warsztatowego - tasma miernicza z automa
46,99 zł

4251285551015 CF10008 12-czesciowy zestaw zacisków i zacisków klejowych z 
tworzywa sztucznego z ruchomymi szczekami ochronny

140,99 zł
4251285551022 CF10089 4x winylowe podkladki w ksztalcie plyt, podkladki w 

kolorze niebieskim, zielonym, zóltym i rózowym, Ø 39 c
93,99 zł

4251285551039 CF10089 8-czesciowa podkladka winylowa - nowoczesna 
podkladka w stylu vintage - podkladka premium z polipr

163,99 zł
4251285551046 CF7556 Pudelko na lunch z kilkoma przegrodami - Pudelko na 

lunch do lodówki z mozliwoscia ukladania w stosy - Szcz
84,99 zł

4251285551077 CF10039 34-czesciowy zestaw tapas wykonany z drewna, deski 
do serwowania i drewniane szaszlyki na przekaski, przek

140,99 zł
4251285551084 CF10039 34-czesciowy zestaw tapas wykonany z drewna, deski 

do serwowania i drewniane szaszlyki na przekaski, przek
140,99 zł

4251285551107 CF10040 32-czesciowy zestaw tapas wykonany z drewna z 2 
deskami do serwowania w ksztalcie ananasa i 30 szaszly

93,99 zł
4251285551114 CF10041 32-czesciowy zestaw tapas wykonany z drewna, deski 

do serwowania i drewniane szaszlyki na przekaski, przek
93,99 zł

4251285551121 CF10041 32-czesciowy zestaw tapas wykonany z drewna, deski 
do serwowania i drewniane szaszlyki na przekaski, przek

93,99 zł
4251285551138 CF9629 pudelko sniadaniowe "Sowy" do wziecia jedzenia na 

wynos - pudelko na lunch z 3 przegrodami - pudelko sni
84,99 zł

4251285558694 CF10144 2x tasma miernicza z klipsem do paska do uzytku 
domowego i warsztatowego - tasma miernicza z automa

60,99 zł
4251285551206 CF8369 18-czesciowy zestaw do wasów, rózne rodzaje wasów, 

sztuczna broda do przyklejenia - wasy sa samoprzylepn
70,99 zł

4251285551251 CF6746 Teleskopowy skrobak pleców 2 wykonany ze stali 
nierdzewnej, urzadzenie do masazu pleców i glowy w ko

70,99 zł
4251285551275 CF7714 2x teleskopowa packa na muchy - srodek odstraszajacy 

owady z elastycznie wysuwanym uchwytem - zwalczanie
46,99 zł

4251285562349 CF10032 2x uchwyt stolowy na chlodziarki do wina i szampana, 
metalowy uchwyt na wiadro na butelki, oszczedzajacy m

140,99 zł
4251285551299 CF10128 2x Taca do serwowania ze stali nierdzewnej - Okragla 

taca do serwowania jedzenia i napojów - Talerz do serw
140,99 zł

4251285577466 CF10006 Miska metalowa 4x - miska do serwowania dipów, 
przekasek, przystawek lub deserów - miska deserowa - 

93,99 zł
4251285587281 CF10004 Miska metalowa o podwójnych sciankach - miska do 

serwowania dipów, przekasek, przystawek lub deserów 
140,99 zł

4251285551398 CF10003 2x pólka na lyzki do gotowania ze stali nierdzewnej, 
pólka na przybory kuchenne, takie jak lyzki, szczotki lub

60,99 zł
4251285551404 CF10150 2x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - filtr do 

herbaty z tacka ociekowa - sitko do herbaty o drobnych 
60,99 zł

4251285551411 CF10005 16x male miseczki na sosy, dipy i przekaski - miseczki 
na przekaski - miseczki na przyprawy - metalowe misecz

93,99 zł
4251285551411 CF10005 16x male miseczki na sosy, dipy i przekaski - miseczki 

na przekaski - miseczki na przyprawy - metalowe misecz
93,99 zł

4251285551428 CF10137 5-czesciowy zestaw shakerów ze stali nierdzewnej - 
Mikser do koktajli z shakerem, szczypcami do lodu, miar

84,99 zł
4251285551435 CF10152 2x pojemnik na herbate i torebki herbaty - pudelko na 

herbate wykonana z przezroczystego tworzywa sztuczne
140,99 zł

4251285551435 CF10152 2x pojemnik na herbate i torebki herbaty - pudelko na 
herbate wykonana z przezroczystego tworzywa sztuczne

140,99 zł
4251285551442 CF10155 6x masa korkowa do kompozycji kwiatowych - pianka 

korkowa do suszonych kwiatów - gabka korkujaca do re
163,99 zł

4251285551459 CF10155 12x masa wtykowa do kompozycji kwiatowych - pianka 
wtykowa do suszonych kwiatów - gabka wtykowa do re

210,99 zł
4251285551503 CF10170 3x ogrzewanie nawilzacza powietrza - grzejnikowy 

nawilzacz powietrza w kolorze bialym, czarnym, bezowy
163,99 zł

4251285551541 CF7749 3x sloiki na kapsulki z kawa - Dekoracyjne sloiki do 
przechowywania o róznych dekorach - Pojemniki na kap

140,99 zł
4251285551565 CF8934 brelok do kluczy 3x - metalowa przywieszka na 

narzedzia z funkcja suwmiarki - przywieszka do plecaka 
60,99 zł

4251285551572 CF10117 4x pocket warmer - ogrzewacz dloni w stylu telefonu 
komórkowego - kieszonkowa poduszka grzewcza na chl

93,99 zł
4251285551589 CF10177 Papier pakowy 10x kolorowy, 500 x 70 cm, opakowanie 

niespodzianka z róznymi wzorami
163,99 zł

4251285551602 CF10169 6x sloiki wekowe z zakretka „Made with love” w kolorze 
zielonym i rózowym - DO Ø 82 mm - do ok. 720 ml

140,99 zł
4251285551619 CF10169 12x sloiki wekowe z zakretka „Made with love” w 

kolorze zielonym i rózowym - DO R 82 mm - do ca. 720 
187,99 zł
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4251285551626 CF10168 4x sloiki na zaprawy z hustawka, druciany sloik z 
gumowym pierscieniem w swietnych kolorach, 100 ml

93,99 zł
4251285584129 CF10171 4x sloje mason z uchylna pokrywka, druciany slój 

uchylny z gumowym pierscieniem w róznych kolorach, 6
84,99 zł

4251285551657 CF7890 zestaw 2 haczyków na drzwi „Mr & Mrs”, kazdy z 1 
haczykiem

70,99 zł
4251285551671 CF5783 6x karabinki outdoor Grimloc w ksztalcie litery D 

wykonane z wytrzymalego tworzywa, taktyczny zatrzask
70,99 zł

4251285551688 CF10074 2x opaska jednorozca - akcesoria do wlosów z rogiem i 
malymi uszami - Opaska na Halloween w róznych kolora

70,99 zł
4251285551695 CF2843 3x maska wenecka maska na oczy karnawalowa z 

piórami, brokatem i koronka, czarna
70,99 zł

4251285551725 CF10065 Brelok jednorozec 4x w kolorze bialym z kolorowa 
grzywa, zawieszka jednorozca

60,99 zł
4251285551756 CF9259 2x wysuwana teleskopowa lapka do zwalczania much, 

komarów i innych owadów - rozsuwana 27-72 cm - [roz
60,99 zł

4251285551763 CF10176 6-czesciowy zestaw z neodymowymi magnesami 
garnkowymi i karabinczykami, system magnesów z hacz

93,99 zł
4251285551770 CF10071 Pilka dmuchana z motywem jednorozca, dla dzieci w 

kolorze fioletowym - do uzytku w pomieszczeniach i na 
140,99 zł

4251285551787 CF10071 pilka do skakania z motywem jednorozca - turkusowa 
pilka do skakania dla dzieci - nadaje sie do wewnatrz i n

140,99 zł
4251805414684 CF10180 2-czesciowy zestaw narzedzi wielofunkcyjnych, 

narzedzia wielofunkcyjne ze stali nierdzewnej, z 22 prak
46,99 zł

4251805414684 CF10180 2-czesciowy zestaw narzedzi wielofunkcyjnych, 
narzedzia wielofunkcyjne ze stali nierdzewnej, z 22 prak

46,99 zł
4251285551824 CF9707 2x szczypce do grilla ze stali nierdzewnej, 

wielofunkcyjne szczypce kuchenne ze stali nierdzewnej i
84,99 zł

4251285551831 CF9707 2x szczypce do grilla ze stali nierdzewnej, 
wielofunkcyjne szczypce kuchenne ze stali nierdzewnej i

70,99 zł
4251285551855 CF10188 kasetka, kasetka stalowa z wkladka i zamkiem 

bebenkowym
140,99 zł

4251285551879 CF7830 2x szczypce do grilla ze stali nierdzewnej, 
wielofunkcyjne szczypce kuchenne ze stali nierdzewnej i

84,99 zł
4251285551947 CF9805 12x mini torebka z naklejka jednorozca, torebka w 

kolorze rózowym, fioletowym, niebieskim i srebrnym, 6,
93,99 zł

4251805455939 CF9939 3x sztuczny snieg - puszka ze sniegiem dekoracyjnym - 
spray sniezny do dekoracji na Boze Narodzenie

84,99 zł
4251285551961 CF10162 3x jednorozec w jajku, jednorozec rosnacy i 

wykluwajacy sie, jednorozec magiczny w róznych kolora
60,99 zł

4251285551985 CF9782 3x Pokrywa na muchy - Pokrywa na zywnosc - Pokrywa 
na muchy do zywnosci, jedzenia, owoców - Pokrywa & o

140,99 zł
4251285551992 CF10067 Podkladka 4x dla dzieci - podkladki w ksztalcie 

jednorozca - podkladki w kolorze rózowym i niebieskim 
84,99 zł

4251285552005 CF9775 2x Pokrywa na zywnosc - oslona na muchy ze stali 
nierdzewnej - siatka na zywnosc - oslona na owady Ø 3

140,99 zł
4251285552012 CF9775 2x Pokrywa na zywnosc - oslona na muchy ze stali 

nierdzewnej - siatka na zywnosc - oslona na owady Ø 3
163,99 zł

4251285552029 CF10249 4x Ceramiczny kubek do kawy - Kubek do kawy na 
Wielkanoc z motywem zajaczka - Dzbanek do zimnych i 

140,99 zł
4251285552043 CF10217 metalowa tabliczka do powieszenia z motywem 

jednorozca - tablica dekoracyjna do mieszkania - tablica
84,99 zł

4251805404463 CF9806 18-czesciowy zestaw upominkowy z motywami 
jednorozca na dzieciece przyjecia urodzinowe skladajacy

93,99 zł
4251285552074 CF9775 2x Pokrywa na zywnosc - oslona na muchy ze stali 

nierdzewnej - siatka na zywnosc - oslona na owady Ø 3
140,99 zł

4251285552081 CF8715 Opryskiwacz do kwiatów 3x w jasnych kolorach na co 
najmniej 1 litr, dla fryzjerów lub do podlewania roslin [w

140,99 zł
4251285552098 CF8714 Opryskiwacz do kwiatów 3x w jasnych kolorach na co 

najmniej 0,5 litra, dla fryzjerów lub do podlewania roslin
84,99 zł

4251285552104 CF10166 2x swietlisty jednorozec z czujnikiem dotykowym, 
jednorozec z oswietleniem LED

93,99 zł
4251285552111 CF10068 ceramiczna skarbonka - skarbonka w stylu magicznego 

jednorozca - skarbonka jednorozca z gumowym zamkni
93,99 zł

4251285552166 CF10118 2x plyn do mycia szyb z wkladka z mikrofibry do 
czyszczenia szyby - obrotowa

140,99 zł
4251285552173 CF10047 2x pólmisek do serwowania - taca do serwowania 

wykonana z naturalnego lupka do serwowania i serwow
140,99 zł

4251285552180 CF10143 Wagi bagazowe, wagi bagazowe do 32 kg, wagi reczne 
z wyswietlaczem analogowym

84,99 zł
4251285552197 CF10050 zestaw 2 miotelek, wedka teleskopowa, stabilna 

konstrukcja, 75-107 cm
84,99 zł
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4251285589551 CF9716 8x klipsy obrusowe wykonane ze stali nierdzewnej - 
waga obrusu - uchwyt na obrus odporny na warunki at

93,99 zł
4251285552210 CF9547 4x Hula-Hoop - obrecz fitness - Hula-Hoop dla dzieci i 

doroslych do skladania - zielona, fioletowa, rózowa, po
93,99 zł

4251285552241 CF5606 zestaw akcesoriów II. do kostiumów piratów - idealny 
na karnawal, imprezy motto i imprezy kostiumowe (15 s

93,99 zł
4251285552258 CF6260 2x szczypce do herbaty, sitko do herbaty dla milosników 

herbaty, Ø 4,3 cm
84,99 zł

4251285552265 CF5911 Adapter do goracej stopki 3x z gwintem 1/4 "cala 46,99 zł
4251285552272 CF7757 6x Szczotka do czyszczenia butelek - Szczotki 

czyszczace w 3 rozmiarach - Szczotki do czyszczenia but
70,99 zł

4251285552302 CF9346 6x szklanki do herbaty i kawy z uchwytem, 225 ml 140,99 zł
4251285552319 CF6367 4x gabki kosmetyczne do makijazu w ksztalcie jajka - 

gabki w optyce kropli wody - idealne do pudru, kremu i 
46,99 zł

4251285552326 CF10145 3x Kosz do serwowania mini frytek - Miska na przekaski 
ze stali nierdzewnej 430 - Srebrne mini kosze do smaze

140,99 zł
4251285552326 CF10145 3x Kosz do serwowania mini frytek - Miska na przekaski 

ze stali nierdzewnej 430 - Srebrne mini kosze do smaze
140,99 zł

4251285552357 CF10253 skrobaczka 2x wykonana z tworzywa sztucznego z 
wyscielana rekawica, kolory: szary, niebieski

84,99 zł
4251285552364 CF10253 2x skrobaczka do lodu wykonana z tworzywa 

sztucznego, skrobak tarczowy z wyscielana rekawica [w
84,99 zł

4251285552371 CF9564 2x sito do maki ze stali nierdzewnej, sito o drobnych 
oczkach do maki i cukru pudru, 15,5 x 10,5 x 9,5 cm

93,99 zł
4251285552401 CF10146 Poduszka do kapieli z przyssawkami w kolorze bialym, 

miekka poduszka na szyje z zamkiem blyskawicznym do
84,99 zł

4251285552418 CF10146 antyposlizgowa poduszka do wanny z przyssawkami - 
miekka poduszka pod glowe i szyje z zamkiem blyskawi

70,99 zł
4251285552425 CF6054 84x koncówki do ciast, bloki do ciasta w kolorze bialym, 

Ø 21 cm, Ø 26 cm, Ø 30 cm
84,99 zł

4251285552432 CF6486 Torby do przechowywania 3x w kolorze czarno-szarym, 
pudelka do przechowywania z zamkami blyskawicznymi 

70,99 zł
4251805403114 CF10138 6x Torba na odziez, pokrowiec z zamkiem 

blyskawicznym i okienkiem, pokrowiec ochronny do tran
163,99 zł

4251285552463 CF10009 2x wiszacy schowek, wiszaca pólka w kolorze szarym, 
system do zawieszania, 120 x 30 x 30 cm

140,99 zł
4251285552487 CF7716 3x torba na odziez, pokrowiec z zamkiem 

blyskawicznym i okienkiem, pokrowiec ochronny do tran
84,99 zł

4251285552586 CF8625 2x urzadzenie do masazu glowy z 12 koncowkami 
masujacymi rzadzenie do masazu dla wiekszego relaksu

60,99 zł
4251285552593 CF6310 10x wymienne zarówki do wrózek z 35 lampkami, 7V / 

0,98W, z zielonym gniazdem
70,99 zł

4251285591240 CF6310 15x wymienne zarówki do lampek choinkowych z 35 
lampkami, 7V / 0,98W, z zielonym gniazdem

93,99 zł
4251285552616 CF10023 4x nalewak do butelek ze stali nierdzewnej - nalewak z 

nasadka ochronna i korkiem - porcjownik do sznapsa, ru
60,99 zł

4251285552623 CF10023 nalewak do butelek 8x ze stali nierdzewnej - nalewak z 
nasadka ochronna i korkiem - porcjownik do sznapsów, 

70,99 zł
4251805441055 CF10035 piersiówka ze stali nierdzewnej, kieszonkowa butelka z 

zakretka, 200 ml
70,99 zł

4251285552661 CF10151 zestaw piersiówek ze stali nierdzewnej z lejkiem i 
kubkiem, kieszonkowa butelka z zakretka, ok. 200 ml - 

70,99 zł
4251285552678 CF10036 Talerz lupkowy z nozem do pizzy, Talerz lupkowy do 

serwowania pizzy, Ø 30 cm
140,99 zł

4251285552692 CF10149 10-czesciowy zestaw startowy, zestaw amuse gueule 
skladajacy sie z tacy z lupkiem, szklanek i lyzki

84,99 zł
4251285552722 CF10148 Taca lupkowa z uchwytami, kwadratowy talerz lupkowy 

z 2 nozami do sera i kreda do pisania
163,99 zł

4251285552753 CF10017 metalowy uchwyt na kieliszki do wina, uchwyt na maks. 
12 kieliszków na nózkach, wklad na kieliszki do wina i sz

84,99 zł
4251805402841 CF10031 14-czesciowy zestaw podstawek pod kubek ze stali 

nierdzewnej, podstawka pod kubek z uchwytem, Ø 10 c
93,99 zł

4251285552777 CF10031 7-czesciowy zestaw podstawek pod kubek ze stali 
nierdzewnej, podstawka pod kubek z uchwytem, Ø 10 c

70,99 zł
4251285552784 CF10243 14-czesciowy zestaw podstawek pod kubek wykonany z 

bambusa - podstawka szklana z uchwytem - podstawka 
93,99 zł

4251285552791 CF15929 Zestaw podstawek 16x wykonany z filcu - szklane 
podstawki z motywem jelenia - podstawki pod szklanki -

70,99 zł
4251285552814 CF3322 1x skakanka dziecieca - skakanka i skakanka w jasnych 

kolorach - skakanka 2,20 m z drewnianymi uchwytami
60,99 zł
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4251285552876 CF10246 ceramiczny kubek 4x w stylu skandynawskim, kubek do 
kawy w kolorze szarym i kremowym, Ø 8,5 cm, wysokos

140,99 zł
4251285552883 CF10247 12-czesciowy zestaw miseczek deserowych z lyzeczkami 

deserowymi, dekoracyjnych miseczek ceramicznych, nac
140,99 zł

4251285552890 CF9850 2x igla paracord ze stali nierdzewnej, igla dziewiarska 
do 550 tasm z paracordu, igla rzemieslnicza do lin

46,99 zł
4251285552906 CF9771 Sito kuchenne ze stali nierdzewnej - katowe sitko do 

mycia owoców, warzyw i salatek
93,99 zł

4251285552913 CF9774 2x sito kuchenne ze stali nierdzewnej - Okragle sito 
ociekowe do mycia owoców, warzyw i salatek

140,99 zł
4251285552975 CF9760 3x latarka LED jako breloczek - mini latarka ze stali 

nierdzewnej - latarka reczna z kólkiem na klucze - 10 c
70,99 zł

4251285552982 CF10223 domowa szklarnia 2x do uprawy roslin, zestaw do 
uprawy 48 roslin, skrzynka na rosliny do mieszkania, 26,

93,99 zł
4251285552999 CF10222 40x doniczki szkólkarskie z sadzarkami do uprawy 

roslin, sadzarka na 40 roslin, 30,5 x 25,5 x 5,8 cm
140,99 zł

4251285553002 CF6180 zestaw do rozmnazania - 20 doniczek do rozmnazania 
ze spodkami i skrzynka na rosliny z 24 korytkami na rosl

84,99 zł
4251285553026 CF9708 Mini karabinek 10x EDC wykonany ze stali nierdzewnej 

w kolorze czarnym, do breloczków lub innych zajec na s
84,99 zł

4251285553033 CF9708 Mini karabinek 10x EDC wykonany ze stali nierdzewnej 
w kolorze szarym, do breloczków lub innych zajec na sw

84,99 zł
4251285553040 CF9708 Mini karabinek 10x EDC wykonany ze stali nierdzewnej 

w kolorze srebrnym, do breloczków lub innych aktywnos
84,99 zł

4251285528802 CF8450 2x komoda pod lózkiem w kolorze niebieskim, z 
zamkiem i uchwytami, 103 x 45 x 16 cm

70,99 zł
4251285553071 CF10012 36x klipsy plastikowe - klipsy w róznych rozmiarach i 

kolorach - klipsy do torebek mrozacych do platków kuku
70,99 zł

4251285553088 CF10012 54x Plastikowe klipsy - klipsy zamykajace w róznych 
rozmiarach i kolorach - klipsy do torebek na mrozonki, o

84,99 zł
4251285553101 CF10096 2x rekawice do mycia samochodów i gospodarstw 

domowych - rekawiczki z mikrofibry - rekawiczki szenilo
84,99 zł

4251285553118 CF9710 breloki 50x z zelaza, asortyment zawieszek z 
metalowymi kóleczkami, plaskie, srebrne i matowoczarn

60,99 zł
4251285553125 CF9710 25x zelazne breloki do kluczy, asortyment breloków 

metalowych, plaskie i matowe czarne do breloków, Ø 25
46,99 zł

4251285553132 CF9710 25x zelazne breloki do kluczy, asortyment metalowych 
kólek - zawieszek, plaskie i srebrne do breloka, Ø 25 m

46,99 zł
4251285553149 CF9710 Breloki do kluczy 25x niklowane ze stali hartowanej, 

asortyment kóleczek metalowych, okragle w kolorze sre
46,99 zł

4251285553156 CF9710 50x breloki, niklowane, wykonane z hartowanej stali, 
gama metalowych zawieszek kólkowych, okragle w sreb

46,99 zł
4251285553156 CF9710 50x breloki, niklowane, wykonane z hartowanej stali, 

gama metalowych zawieszek kólkowych, okragle w sreb
46,99 zł

4251285553170 CF9710 breloki 75x niklowane ze stali hartowanej, asortyment 
zawieszek z metalowymi kóleczkami, okragle srebrne do

60,99 zł
4251285553187 CF9710 Breloki 100x niklowane ze stali hartowanej, asortyment 

zawieszek z metalowymi kóleczkami, okragle w kolorze 
70,99 zł

4251285553187 CF9710 Breloki 100x niklowane ze stali hartowanej, asortyment 
zawieszek z metalowymi kóleczkami, okragle w kolorze 

70,99 zł
4251285553200 CF9709 50x metalowe breloki, zestaw metalowych breloków, 

okragle w kolorze czarnym, Ø 15 mm
46,99 zł

4251285553200 CF9709 50x metalowe breloki, zestaw metalowych breloków, 
okragle w kolorze czarnym, Ø 15 mm

46,99 zł
4251285553217 CF9711 50x Breloki do kluczy z hartowanej stali, asortyment 

metalowych pierscieni, w kolorze srebrnym w róznych r
46,99 zł

4251285553217 CF9711 50x Breloki do kluczy z hartowanej stali, asortyment 
metalowych pierscieni, w kolorze srebrnym w róznych r

46,99 zł
4251285553224 CF9711 25x breloki z hartowanej stali, zestaw metalowych 

breloków, w kolorze srebrnym w trzech rozmiarach Ø 35
46,99 zł

4251285553224 CF9711 25x breloki z hartowanej stali, zestaw metalowych 
breloków, w kolorze srebrnym w trzech rozmiarach Ø 35

46,99 zł
4251805442076 CF9785 2x Sitko odplywowe ze stali nierdzewnej - Nierdzewne 

sitko do zlewu chroniace przed resztkami wlosów i zywn
46,99 zł

4251805442076 CF9785 2x Sitko odplywowe ze stali nierdzewnej - Nierdzewne 
sitko do zlewu chroniace przed resztkami wlosów i zywn

46,99 zł
4251285553279 CF9646 12x zmywaki z tworzywa sztucznego - zmywaki w 

jasnych kolorach - plastikowa gabka do czyszczenia upo
60,99 zł

4251285553286 CF6010 2x Cedzak odplywowy ze stali nierdzewnej - Cedzak do 
zlewu ze stali nierdzewnej chroniacy przed wlosami i res

60,99 zł
4251285553293 CF9081 8x pudelka z przyneta na mrówki, do niezawodnego 

zwalczania mrówek
84,99 zł
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4251285577060 CF9670 Przywieszki bagazowe 5 wykonane z aluminium, 
przywieszki bagazowe do etykietowania

70,99 zł
4251285553347 CF9865 Zawieszki bagazowe 4 w ksztalcie sandalów, zawieszki 

bagazowe do etykietowania w kolorze czerwonym i nieb
70,99 zł

4251285580442 CF10015 8x plastikowe przywieszki bagazowe, przywieszki 
bagazowe do etykietowania w kolorze niebieskim, rózow

93,99 zł
4251285553361 CF10021 Zawieszki bagazowe 6 wykonane z elastycznego 

tworzywa sztucznego w jasnych kolorach, przywieszki b
84,99 zł

4251285553378 CF10154 4-czesciowy zestaw przyborów kuchennych, drewniana 
lyzka, szpatulka, lyzka cedzakowa i perforowana chochla

70,99 zł
4251285588905 CF6427 zestaw podróznych butelek 6x z tworzywa sztucznego, 

puste butelki na bagaz podreczny w rozmiarze podrózny
70,99 zł

4251285553415 CF10127 Miska wielofunkcyjna ze stali nierdzewnej - miska do 
mieszania z pokrywa i 3 tarkami - miska ze stali nierdze

140,99 zł
4251285553422 CF8881 brelok 10x wykonany z metalu z karabinczykiem i 

chipem do wózka na zakupy z motywem buzki w róznyc
140,99 zł

4251285553446 CF10283 2 Kapelusze klauna z zabawnymi twarzami w jasnych 
kolorach - filcowy kapelusz na karnawal, karnawal i Hall

93,99 zł
4251285553460 CF10282 3x zabawne okulary z czerwonym nosem - okulary 

klauna na karnawal, karnawal i Halloween - impreza z p
70,99 zł

4251285553484 CF5841 Karabinek 6x EDC w ksztalcie litery D z wytrzymalego 
tworzywa w kolorze brazowym

70,99 zł
4251285553491 CF5841 Karabinek 6x EDC w ksztalcie litery D wykonany z 

wytrzymalego tworzywa w kolorze zielonym
70,99 zł

4251285553514 CF5841 Karabinek 6x EDC w ksztalcie litery D wykonany z 
bardzo wytrzymalego tworzywa w kolorze czarnym

84,99 zł
4251285553521 CF5841 karabinek 8x EDC w ksztalcie litery D wykonany z 

wytrzymalego tworzywa w kolorze oliwkowym, brazowy
84,99 zł

4251285553538 CF8596 10x olejki zapachowe w zestawie - owocowa mieszanka 
zapachowa do pokoju - olejek zapachowy do dyfuzorów 

84,99 zł
4251285553545 CF8691 8-pak odbojniki scienne, ogranicznik drzwi, amortyzator, 

ø 3,8 cm bialy
70,99 zł

4251285553569 CF3643 20-czesciowy zestaw girland z pinami meskimi i 
zenskimi 40-pinowymi

70,99 zł
4251285553576 CF6613 Siec rybacka z muszlami do dekoracji - siatka 

fotograficzna do zawieszenia - dekoracja morska scienn
84,99 zł

4251285553583 CF7768 2x podgrzewacz do dzbanków do herbaty i kawy ze 
szkla, okragly, Ø ok. 12,5 cm

93,99 zł
4251285553590 CF0290 Prasa do tub 2x o nietypowym designie, wyciskarka do 

tubek w kolorze czerwonym i rózowym
60,99 zł

4251285553613 CF10186 Plastikowe obrzeze trawnikowe - obrzeze rabatowe do 
trawników, rabat kwiatowych lub jako krawedz koszaca 

140,99 zł
4251285553620 CF10236 12x olejki zapachowe, olejek zapachowy do lamp 

zapachowych, lampek zapachowych, dyfuzorów i podgrz
93,99 zł

4251285553675 CF10194 3x sloiki na przyprawy wykonane z tworzywa 
sztucznego, sloiki do przechowywania z pokrywkami na 

84,99 zł
4251285553712 CF9276 2x kabel audio z wtykiem jack 3,5 mm na gniazdo jack 

3,5 mm, adapter jack stereo, 17 cm
46,99 zł

4251285553736 CF9278 8-czesciowy uniwersalny zestaw kabli do transmisji 
danych, kabel do ladowania USB z 7 róznymi zlaczami

70,99 zł
4251285553743 CF7803 32x arkusze tatuazu z odklejanymi tatuazami dla 

chlopców z róznymi motywami
70,99 zł

4251285553750 CF3337 2-stronne lusterko kosmetyczne LED, normalne iz 5-
krotnym powiekszeniem, obrotowe lusterko do makijazu

141,56 zł
4251805403527 CF9607 duza chlodziarka do wina i szampana, wysokiej jakosci 

wiaderko na butelki ze stali nierdzewnej na przyjecia, w
187,99 zł

4251805403770 CF4620 3x sito kuchenne o drobnych oczkach - sito ze stali 
nierdzewnej ze wzmocnionym uchwytem - sito ze stali n

84,99 zł
4251285553798 CF10120 2x wycieraczka z gumowymi wypustkami, solidna 

czarna mata do usuwania zanieczyszczen, gumowa mat
187,99 zł

4251285553811 CF10121 24x plastikowe lyzki do jajek - lyzeczki deserowe 
wielokrotnego uzytku - kolorowe plastikowe lyzki bez BP

70,99 zł
4251285553828 CF10121 12x plastikowe lyzki do jajek - lyzeczki deserowe 

wielokrotnego uzytku - kolorowe plastikowe lyzki bez BP
60,99 zł

4251285553842 CF10129 Listwa na klucze wykonana ze szkla i stali nierdzewnej z 
9 haczykami na klucze i pólka, 40 x 15 x 5,5 cm

140,99 zł
4251285553927 CF10279 Laska z regulacja wysokosci, metalowa laska górska - 

skladana laska z paskiem na reke na dlugie spacery - be
84,99 zł

4251285553958 CF10145 6x Kosz do serwowania mini frytek - Miska na przekaski 
ze stali nierdzewnej 430 - Srebrne mini kosze do smaze

187,99 zł
4251285553958 CF10145 6x Kosz do serwowania mini frytek - Miska na przekaski 

ze stali nierdzewnej 430 - Srebrne mini kosze do smaze
187,99 zł
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4251285553972 CF0290 Prasa do rur 4x o nietypowym designie, wyciskarka do 
tubek w kolorze czerwonym i rózowym

70,99 zł
4251285553996 CF10285 4x automatyczne nawadnianie roslin domowych - 

dozownik wody do roslin - szyszki gliniane do podlewani
140,99 zł

4251805469158 CF9035 4-czesciowa podkladka Maritime - podkladki z morskimi 
nadrukami fotograficznymi - mata na stól z motywami pl

70,99 zł
4251285554016 CF6428 2-czesciowy organizer na kosmetyki - okragle 

plastikowe pudelka do przechowywania wacików, wacik
70,99 zł

4251285554054 CF9279 Popielniczki 10x wykonane ze stali nierdzewnej - 
popielnik do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego - Ø 1

140,99 zł
4251285554108 CF8721 4x Wklad do zlewozmywaka - mata do zlewozmywaka 

katowa - wklad do zlewozmywaka chroni powierzchnie z
93,99 zł

4251285554115 CF8424 8x Kolorowe wymienne metalowe zakretki do szklanek - 
wieczka z otworami na slomki

93,99 zł
4251285554122 CF9340 Szescioczesciowy zestaw do gry w pilki na rzep w 

kolorze niebieskim z 4 elastycznymi plytkami zaczepowy
140,99 zł

4251285560253 CF7499 sloik 8x ze slomka i pokrywka w róznych kolorach, 
wyglad sloika, ok. 480 ml

140,99 zł
4251285554184 CF9410 Popielniczki plastikowe 4x w jasnych kolorach - 

Popielniczki do wnetrz i na zewnatrz - Popielniczki stolo
84,99 zł

4251285554238 CF10298 Wianek wielkanocny z kwiatami i jajkami, ozdobny 
wianek na stól, z zawieszka

93,99 zł
4251285554245 CF10304 48x Jajka dekoracyjne ze styropianu - Pisanki 

wielkanocne do wyrobu, klejenia i malowania - Plastiko
84,99 zł

4251285577770 CF5776 Lampa solarna na zewnatrz - lampa ogrodowa do 
podloza - oswietlenie sciezki - swiatlo sloneczne - czas p

60,99 zł
4251285554269 CF10320 Drewniany stojak dekoracyjny - napis "LOVE" do 

postawienia na stojaku - Napisy drewniane - 35x14x2cm
93,99 zł

4251285554276 CF10320 Drewniany stojak dekoracyjny - napis "HOME" do 
postawienia na stojaku - Napisy drewniane - 35x12x2cm

93,99 zł
4251285554283 CF4186 38-czesciowy zestaw dekoracji do pisanek z naklejkami i 

folia termokurczliwa - dekoracja jajek na Wielkanoc - de
70,99 zł

4251285554290 CF8815 2x zawieszki ozdobne Wielkanocne - wiklinowe kólka z 
drewnianymi figurami do zawieszenia - Wielkanocne ozd

60,99 zł
4251285554306 CF10319 6 kurczaków szenilowych z drewnianymi klipsami, 

ozdoby wielkanocne w jasnych kolorach
61,32 zł

4251285554313 CF10323 24x Pisanki wykonane z drewna do zawieszenia - 
Wieszak dekoracyjny Wielkanocny - Ozdobne pisanki w 

84,99 zł
4251285554337 CF3607 18 pisklat szenilowych w róznych rozmiarach, dekoracje 

na Wielkanoc w jasnych kolorach
84,99 zł

4251285554351 CF10314 24 szenilowe kurczaczki w kolorze zóltym, dekoracja na 
Wielkanoc

84,99 zł
4251285554368 CF10313 4 piskleta szenilowe siedzace w gniezdzie, dekoracja na 

Wielkanoc
93,99 zł

4251285554375 CF6009 4x porcelanowe jajka - pisanki w róznych kolorach - 
wielkanocna dekoracja na zewnatrz i do wewnatrz - wio

140,99 zł
4251285554399 CF6458 6x ceramiczne jajka - Pisanki w róznych kolorach - 

Dekoracje wielkanocne na zewnatrz i do wewnatrz - Dek
93,99 zł

4251285554405 CF6460 3x ceramiczne jajka - pisanki w róznych kolorach - 
dekoracje wielkanocne na zewnatrz i do wewnatrz - dek

93,99 zł
4251285554412 CF6459 6x ceramiczne jajka - Pisanki w róznych kolorach i 

rozmiarach - Dekoracje wielkanocne na zewnatrz i do w
140,99 zł

4251285554436 CF7714 4x teleskopowa packa na muchy - ochrona przed 
owadami z elastycznie wysuwanym uchwytem - ochrona

70,99 zł
4251285554450 CF8729 6x pojemnik na kwiaty i byliny, na kwiaty, rosliny pnace 

i byliny, pólokragly
187,99 zł

4251285554467 CF8728 6x pojemnik na kwiaty i byliny, na kwiaty, wasy i byliny, 
pólokragly

163,99 zł
4251285554481 CF2231 3x wstazka jutowa do dekoracji - wstazka jutowa z juty 

- wstazka kokardka w róznych kolorach [wybór jest rózn
84,99 zł

4251805404500 CF8202 skrobaczka 8x do samochodu, do uzytku z 3 stron, 
skrobaczka talerzowa ze stabilnego tworzywa sztuczneg

84,99 zł
4251285554504 CF9492 identyfikatory do kluczy 30x do okraglych glówek kluczy 

w róznych kolorach, Ø 3 cm
60,99 zł

4251285554528 CF9858 9X wieszak na ubrania z tworzywa sztucznego, petelka 
do wieszania kurtek i plaszczy, 9,5 cm

70,99 zł
4251285554535 CF9177 3x grzebien z igla w kolorze czarnym, plastikowy 

grzebien, kieszonkowy grzebien z wysuwana raczka
60,99 zł

4251285554542 CF9179 10x grzebien do wlosów, grzebien fryzjerski o drobnych 
i grubych zebach, poreczny i wytrzymaly grzebien kieszo

84,99 zł
4251285554559 CF9180 3x grzebien iglowy z trzonkiem w kolorze czarnym, 

grzebien z trzonkiem wykonany z tworzywa sztucznego 
60,99 zł
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4251285554566 CF9178 3x grzebien z igla w swietnych kolorach z marmurkami, 
grzebien z plastikowa raczka, 22 cm

46,99 zł
4251285554603 CF9851 12x naszywki do naprasowania wykonane ze 100% 

bawelny, naszywki jeansowe w kolorze czarnym, 10 x 7,
93,99 zł

4251285554610 CF9857 15x naprasowanki, naprasowanki z róznymi motywami 
dla dzieci

84,99 zł
4251285554634 CF9853 15x naprasowanki o wygladzie dzinsów, naprasowanki z 

róznymi motywami
60,99 zł

4251285554665 CF9855 15x naszywki do naprasowania, naszywki do 
naprasowania z róznymi motywami anime [wybór moty

60,99 zł
4251285554689 CF8830 5x pisanki do nadziewania z róznymi motywami - 

niespodzianki z tektury do samodzielnego napelniania - 
70,99 zł

4251285554696 CF7993 Wieszaki do spodni 6x wykonane z drewna i filcu do 
zaciskania spodni, klamry do spodni do zawieszenia, 25 

163,99 zł
4251285554702 CF7993 Wieszaki do spodni 9x wykonane z drewna i filcu do 

spinania spodni, klamry do spodni do zawieszenia, 25 c
187,99 zł

4251285554771 CF9671 4x EDC metalowy karabinczyk z kólkiem na klucze, 
brelok w kolorze srebrnym, 4,2 cm

70,99 zł
4251285554788 CF9671 4x EDC metalowy karabinczyk z kólkiem na klucze, 

czarny brelok, 4,2 cm
70,99 zł

4251805400939 CF10359 100g zielony mech rzemieslniczy DIY do koszyczków 
wielkanocnych - prawdziwy mech dekoracyjny do tworz

84,99 zł
4251285554818 CF10359 200g zielony mech rzemieslniczy DIY do koszyczków 

wielkanocnych - prawdziwy mech dekoracyjny do tworz
140,99 zł

4251285554832 CF10086 2x stojak na buty w kolorze szarym, taca ociekowa na 
buty z kanalami odplywowymi, 77,5 x 38 x 2,5 cm

163,99 zł
4251285554849 CF5952 2x napinacz liny wykonany z metalu, karabinczyk w 

kolorze czerwonym, napinacz plótna do zajec na swiezy
46,99 zł

4251285554856 CF5952 metalowy napinacz 4x, karabinczyki w kolorze 
czerwonym, napinacz z plótna do zajec na swiezym pow

46,99 zł
4251285554863 CF9672 karabinki 3x wykonane z metalu zapinane na rzep, 

breloczek, klamra do paska EDC w barwach armii - kam
70,99 zł

4251285554870 CF9672 6x metalowy karabinczyk z zapieciem na rzep, brelok, 
klamra do paska EDC w kolorach armii - kamuflaz Syste

93,99 zł
4251285554894 CF9674 multitool - karabinczyk ze stali nierdzewnej z kluczem 

szesciokatnym i otwieraczem do butelek - breloczek - ki
46,99 zł

4251285554924 CF9676 4 pierscienie przedluzajace ze stali nierdzewnej po 8 
breloków kazdy, brelok

46,99 zł
4251285554955 CF9677 5x karabinek maly - karabinczyk z blokada srubowa - 

karabinczyk bezpieczenstwa - brelok - 7,5 cm
60,99 zł

4251285597952 CF10114 4x kieszonkowe podgrzewacze wielokrotnego uzytku - 
podgrzewacze dloni w ksztalcie butelki z goraca woda d

84,99 zł
4251285597952 CF10114 4x kieszonkowe podgrzewacze wielokrotnego uzytku - 

podgrzewacze dloni w ksztalcie butelki z goraca woda d
84,99 zł

4251285579415 CF9268 25x arkusze tatuazu z odklejanymi tatuazami dla 
facetów z róznymi motywami

84,99 zł
4251285554986 CF10344 6x Nóz stolowy ze stali nierdzewnej - stylowe sztucce 

stolowe o prostej konstrukcji - nóz stolowy z zabkowana
93,99 zł

4251285554993 CF10344 12x Nóz stolowy ze stali nierdzewnej - stylowe sztucce 
stolowe o prostej konstrukcji - nóz stolowy z zabkowana

163,99 zł
4251285555006 CF10345 6x lyzki obiadowe ze stali nierdzewnej - stylowe sztucce 

stolowe o prostym wzornictwie - lyzka stolowa - lyzka d
84,99 zł

4251285555020 CF8867 6x widelec obiadowy ze stali nierdzewnej - stylowe 
sztucce stolowe o prostej konstrukcji - widelec stolowy -

84,99 zł
4251285555037 CF8867 12x widelec obiadowy ze stali nierdzewnej - stylowe 

sztucce stolowe o prostej konstrukcji - widelec stolowy -
163,99 zł

4251285555044 CF10346 2x Lyzka do ciasta ze stali nierdzewnej, srebrna lyzka do 
ciasta, 24 cm

84,99 zł
4251285555051 CF6513 Komplet sztucców 30 sztuk ze stali nierdzewnej z 

widelcem, nozem stolowym, lyzka, widelcem do ciasta i 
210,99 zł

4251285555082 CF10360 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

70,99 zł
4251285555082 CF10360 1x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
70,99 zł

4251285555099 CF10361 2x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 1 przegródka na kazda - pudelko na pigulki - 

60,99 zł
4251285555105 CF10363 Dozownik leków 2X w jezyku ANGIELSKIM - pudelko na 

leki na 7 dni - pudelko na pigulki - pudelko na pigulki - p
60,99 zł

4251285555136 CF6472 6x Premium wielokrotnego uzytku pokrowiec z wlókniny 
do wielokrotnego uciskania zelu na zimno i cieplo | Zelo

84,99 zł
4251285555136 CF6472 6x Premium wielokrotnego uzytku pokrowiec z wlókniny 

do wielokrotnego uciskania zelu na zimno i cieplo | Zelo
84,99 zł
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4251285555143 CF9479 2 x szlachetna ceramiczna sosjerka - dzbanki na sos ze 
stopka do idealnego napelniania goracych i zimnych sos

140,99 zł
4251285588875 CF1860 5-czesciowy zestaw pisaków do paznokci do nakladania 

zelu UV, pisak do paznokci do zdobienia paznokci, narze
46,99 zł

4251285555174 CF10244 4x pojemnik na saszetki - pojemnik do przechowywania 
saszetek - ozdobne pudelko z 2 wzorami w 2 kolorach

140,99 zł
4251285555174 CF10244 4x pojemnik na saszetki - pojemnik do przechowywania 

saszetek - ozdobne pudelko z 2 wzorami w 2 kolorach
140,99 zł

4251285555181 CF10164 6x jajko w koszulce - kociolek do jajek w koszulce - 
silikonowa forma do jajek w koszulce - jajko w koszulce 

60,99 zł
4251285572034 CF3690 2x pas bagazowy, pas bagazowy do walizek, wózków 

spacerowych, toreb i bagazu ponadgabarytowego - wys
93,99 zł

4251805403824 CF8726 Wielofunkcyjne klipsy 40x Ø 10mm do patyków, klipsy 
do roslin w kolorze zielonym

84,99 zł
4251285555228 CF6653 zestaw 2 chwiejnych slonecznych kwiatów w 2 róznych 

kolorach, 11 x 10 x 7 cm
61,32 zł

4251285555235 CF8780 3-czesciowy zestaw misk dla psa, stojak na miske, który 
rosnie wraz z dzieckiem, regulacja wysokosci do 38,5 c

187,99 zł
4251285555259 CF9754 Lancuch do drzwi wykonany ze stali nierdzewnej - 

lancuch zabezpieczajacy do drzwi z ochrona przed zarys
70,99 zł

4251285555266 CF9755 Lancuch do drzwi wykonany ze stali nierdzewnej - 
lancuch zabezpieczajacy do drzwi z ochrona przed zarys

84,99 zł
4251285555273 CF9756 Listwy zabezpieczajace do drzwi, zasuwy do drzwi 

wykonane ze stali nierdzewnej z materialem mocujacym
84,99 zł

4251285555303 CF7010 3x lykowy kosz w jasnych kolorach do dekoracji - 
Dekoracja wielkanocna - Koszyk wielkanocny na pisanki 

84,99 zł
4251285555310 CF9753 Odbojnik do drzwi ze stali nierdzewnej, odbojnik do 

sciany z gumowym zderzakiem i materialem mocujacym
84,99 zł

4251285576452 CF9139 10 par wysokiej jakosci rekawic ogrodniczych, rekawic 
roboczych, rekawic ochronnych, rozmiar 8 / M

163,99 zł
4251285576476 CF9140 10 par wysokiej jakosci rekawic ogrodniczych, rekawice 

robocze, rekawice ochronne, rozmiar 10 / XL
163,99 zł

4251285576469 CF9142 10 par wysokiej jakosci rekawic ogrodniczych, rekawic 
roboczych, rekawic ochronnych, rozmiar 8 / M

163,99 zł
4251285555389 CF9753 2x odbojnik do drzwi ze stali nierdzewnej, odbojnik do 

sciany z odbojnikiem gumowym i materialem mocujacy
140,99 zł

4251285555396 CF9753 2x odbojnik z polerowanej stali nierdzewnej, odbojnik 
scienny z gumowym odbojnikiem i materialem mocujacy

140,99 zł
4251285555402 CF9733 stoper do drzwi, uchwyt do drzwi o wadze 1,4 kg w 

swiatecznym gnomie, stoper do okien i drzwi, odbojnik 
140,99 zł

4251285555419 CF9733 stoper do drzwi, uchwyt do drzwi o wadze 1,4 kg w 
swiatecznym gnomie, stoper do okien i drzwi, odbojnik 

84,99 zł
4251285555648 CF6940 12x sloiki do konserw z zakretkami „Homemade with 

love” w czerni i bieli - TO Ø 82 mm - do ok. 100 ml
93,99 zł

4251285555457 CF9729 2x uchwyt drzwiowy z satynowanego stopu cynku, 
ogranicznik do podlogi z magnesem, 4,5 x 3 x 3,7 cm

84,99 zł
4251285555464 CF9729 Uchwyt do drzwi 2x ze stali nierdzewnej satynowanej, 

odbojnik do drzwi z magnesem, 4,5 x 3 x 3,7 cm
84,99 zł

4251285555471 CF9730 2x ogranicznik drzwi ze stopu cynku, stoper podlogowy 
z magnesem, 5,3 x 3,5 x 2,8 cm

84,99 zł
4251285555488 CF10408 2x szklarnia wewnetrzna do uprawy roslin, zestaw do 

uprawy z tabletkami kokosowymi na 48 roslin, skrzynka 
140,99 zł

4251285555495 CF10409 domowa szklarnia 3x do uprawy roslin, zestaw do 
uprawy z tabletkami kokosowymi na 24 rosliny, skrzynk

84,99 zł
4251285555501 CF10410 40x tabletki kokosowe, tabletki zródlowe do uprawy i 

wyrywania sadzonek i nasion, Ø 3,5 cm
84,92 zł

4251285555518 CF10411 100x tabletki kokosowe, tabletki zródlowe do uprawy i 
wyrywania sadzonek i nasion, Ø 3,5 cm

94,36 zł
4251285555525 CF9734 2x stopery drzwiowe ze stali nierdzewnej satynowanej, 

stopery scienne z zaokraglonymi gumowymi odbojnikam
70,99 zł

4251285555549 CF9735 2x stopery drzwiowe wykonane z cynku ze stopem 
skandu, stopery drzwiowe scienne z plaskimi odbojnika

46,99 zł
4251285555556 CF9735 2x stopery drzwiowe wykonane z cynku ze stopem 

skandu, stopery drzwiowe scienne z plaskimi odbojnika
70,99 zł

4251285555563 CF9749 2x uchwyt drzwiowy do podlogi ze stali nierdzewnej 
satynowanej, stoper z materialem mocujacym, 14 x 4,6 

93,99 zł
4251285555587 CF9749 2x uchwyt drzwiowy do podlogi ze stali nierdzewnej 

satynowanej, stoper z materialem mocujacym, 23 x 4,6 
140,99 zł

4251285555600 CF9750 Odbojnik z klamka, ciezki uchwyt do drzwi, funkcjonalne 
akcesoria do domu, stoper do okien i drzwi, idealny na 

140,99 zł
4251285555624 CF6840 Wentylator stojacy 75 W - wentylator z zegarem i 

pilotem - wentylator podlogowy o regulowanej wysokos
84,99 zł
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4251285555631 CF9750 Odbojnik z klamka, ciezki uchwyt do drzwi, funkcjonalne 
akcesoria do domu, stoper do okien i drzwi, idealny na 

140,99 zł
4251285555648 CF6940 12x sloiki do konserw z zakretkami „Homemade with 

love” w czerni i bieli - TO Ø 82 mm - do ok. 100 ml
93,99 zł

4251285555655 CF9725 2x odbojnik ze stali nierdzewnej satynowanej, odbojnik 
podlogowy z gumowym zderzakiem i materialem mocuj

60,99 zł
4251285555662 CF9738 2x odbojnik z cynku ze stopem skandu, odbojnik 

podlogowy z gumowym odbojnikiem i materialem mocuj
84,99 zł

4251285555686 CF9739 stoper do drzwi, uchwyt do drzwi o wadze 1,4 kg w 
swiatecznym gnomie, stoper do okien i drzwi, odbojnik 

84,99 zł
4251285555693 CF9747 ogranicznik przeciagów, bardzo ciezki ogranicznik wiatru 

ze sznurkiem, skuteczny ogranicznik przeciagów, dobre 
140,99 zł

4251285555709 CF9747 ogranicznik przeciagów, bardzo ciezki ogranicznik wiatru 
ze sznurkiem, skuteczny ogranicznik przeciagów, dobre 

140,99 zł
4251285555716 CF9726 2x odbojnik z polerowanej stali nierdzewnej, odbojnik 

podlogowy z gumowym odbojnikiem i materialem mocuj
60,99 zł

4251285555723 CF9705 Stoper do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi w swiatecznym 
wzorze renifera, stoper do okien i drzwi

140,99 zł
4251285555730 CF9746 2x zaokraglone ograniczniki drzwi wykonane z matowej 

stali nierdzewnej z gumowymi amortyzatorami i material
93,99 zł

4251285555747 CF9724 2x odbojnik do drzwi z polerowanej stali nierdzewnej, 
odbojnik do drzwi z gumowym zderzakiem i materialem 

84,99 zł
4251285555754 CF9758 4x uchwyt na drzwi do podlogi ze stali nierdzewnej, 

chowany ogranicznik drzwi z zabezpieczeniem przeciwp
140,99 zł

4251285555761 CF9826 2x recznik kuchenny, chlonne bambusowe uniwersalne 
reczniki, wielokrotnego uzytku 24 arkusze w rolce, zmy

140,99 zł
4251285555785 CF10234 100x XXL Drewniane spinacze do bielizny - trwale 

drewniane klamerki z drewna brzozowego - klamerki do 
84,99 zł

4251285555792 CF10245 2x kubki do zupy, zupa na wynos, patelnia do zupy z 
uchwytem i pokrywka do podrózy, 600 ml, w kolorze nie

84,99 zł
4251285555815 CF9158 Pojemnik na ciasto do przechowywania i transportu 

wypieków - pojemnik transportowy, pojemnik na ciasto i
140,99 zł

4251285576100 CF4717 6 przedluzenia biustonosza do sukienek bez pleców, 
koszul, bluzek, topów

70,99 zł
4251285555839 CF7263 6-czesciowy zestaw ogrodowy z zielonymi uchwytami - 

podwójne haki, skrobak do fug, maly kultywator, mala 
163,99 zł

4251285555860 CF6276 4x tasmy odblaskowe, 2x rzep, 2x zatrzask 84,99 zł
4251285555877 CF8676 16x ciezarki obrusowe "Fruit Mix" - ciezarki obrusowe w 

owocowym wzorze - 15-17g
93,99 zł

4251285555891 CF8676 8x melonowe obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe 
w owocowym wzorze - 17g

60,99 zł
4251285555945 CF9722 2x odbojnik ze stali nierdzewnej satynowanej, odbojnik 

podlogowy z gumowym odbojnikiem i materialem mocuj
70,99 zł

4251285555952 CF9742 2x odbojnik ze stali nierdzewnej satynowanej, 
zaokraglony odbojnik do drzwi z gumowym odbojnikiem

84,99 zł
4251285555969 CF9728 2x uchwyt drzwiowy ze stali nierdzewnej satynowanej, 

stoper do drzwi z magnesem i materialem mocujacym, 
84,99 zł

4251285555976 CF6419 Uchwyt drzwiowy ze stali nierdzewnej satynowanej, 
ogranicznik do podlogi z magnesem i materialem mocuj

84,99 zł
4251285555983 CF9727 2x uchwyt na drzwi ze satynowanej stali nierdzewnej, 

stoper do drzwi z magnesem i materialem mocujacym, 
84,99 zł

4251285555990 CF7085 6x Klamra parciana Outdoor Web Dominator w kolorze 
brazowym

60,99 zł
4251285556003 CF10403 2x para rekawic ogrodniczych w rozmiarze 7 (S) - 

rekawice ochronne w kwiatki dla kobiet - rekawice robo
60,99 zł

4251285577954 CF10321 8x sledzie do namiotu wykonane z tworzywa sztucznego 
- sledzie z oswietleniem LED na kemping i na zewnatrz -

84,99 zł
4251285556041 CF12253 Mlotek kempingowy z wyciagiem do kolków - mlotek do 

namiotu z paskiem na reke - mlotek do kolków wykonan
84,99 zł

4251285556058 CF10322 16x sledzie do namiotu wykonane ze stali - wytrzymale 
sledzie w ksztalcie litery V do biwakowania i na zewnatr

140,99 zł
4251285556065 CF11195 36x sledzie do namiotu wykonane ze stali - pólokragle, 

wytrzymale sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne d
187,99 zł

4251285556072 CF10293 8x kolki do namiotu wykonane ze stali - dlugie i solidne 
sledzie z plastikowymi uchwytami - kolki do kamiennej p

84,99 zł
4251285556089 CF9752 przenosny skladany odblysnik 5w1 R 110 cm, okragly 

odblysnik swiatla w kolorze bialym, czarnym, przezroczy
140,99 zł

4251285556096 CF10291 19-czesciowy zestaw narzedzi dla majsterkowiczów ze 
srubokretem, róznymi koncówkami, tasma miernicza, sz

84,99 zł
4251285556102 CF10324 3x Dino w jajku - dinozaur rosnacy w jajku przez wode - 

jako element zabawy, zabawka, prezent, dekoracja, na i
140,99 zł
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4251285556133 CF10383 Zestaw 150 szt. klipsów do roslin - opaski do roslin - 
klipsy do róz - klipsy do pomidorów - klipsy do plandek

93,99 zł
4251285556140 CF10387 200x zielone opaski zaciskowe do roslin - opaski 

regulowane do roslin - zaciski do kwiatow - stabilizuje ro
60,99 zł

4251285556157 CF5785 64x tabliczki na rosliny z wodoodpornymi czarnymi 
markerami - sztyfty do etykietowania - etykiety samoprz

70,99 zł
4251285589070 CF11490 12x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 

solidne sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne na n
187,99 zł

4251285556171 CF8909 Dystrybutor wody 3x wykonany z terakoty, zbiornik na 
wode w róznych kolorach do podlewania roslin doniczko

84,99 zł
4251285556188 CF10438 12x pilki plazowe w letnich kolorach, 4 cm Ø 84,99 zł
4251285556195 CF9757 zestaw 5 uchwytów magnetycznych do czujek 

bezpieczenstwa - uchwyt z podkladkami samoprzylepny
60,99 zł

4251285556201 CF9757 Zestaw 10 uchwytów magnetycznych do czujek 
bezpieczenstwa - uchwyt z podkladkami samoprzylepny

93,99 zł
4251285556201 CF9757 Zestaw 10 uchwytów magnetycznych do czujek 

bezpieczenstwa - uchwyt z podkladkami samoprzylepny
93,99 zł

4251285574977 CF10445 7-czesciowy zestaw data mining z plytka rozdzielajaca, 
1200 W / 750 W + kabel karty graficznej PCI-Express 6 

210,99 zł
4251285574984 CF10421 6 Kabel karty graficznej PCI-Express 6-pinowy na 8-

pinowy, 49 cm
140,99 zł

4251285556256 CF10421 2x PCI-Express kabel karty graficznej 6-pinowa wtyczka 
do 6 + 2-pinowa wtyczka zólta, 49 cm

70,99 zł
4251285556270 CF10422 2x PCI-Express kabel karty graficznej 6-pinowa wtyczka 

do 6 + 2-pinowa wtyczka w kolorze czarnym, 59 cm
70,99 zł

4251285574960 CF10418 Breakout Board z suwakiem do platformy data mining z 
wyswietlaczem LED 1200 W / 750 W, 12x 6-pinowe port

140,99 zł
4251285556317 CF9757 zestaw 2 uchwytów magnetycznych do czujek 

bezpieczenstwa - uchwyt z podkladkami samoprzylepny
60,99 zł

4251285556362 CF4636 Otwieracz do puszek 2x wykonany z tworzywa 
sztucznego bez ostrych krawedzi - latwe i bezpieczne ot

61,32 zł
4251285556379 CF10446 7-czesciowy zestaw data mining z tablica rozdzielcza | 

Wyswietlacz LED 1200W / 750W + kabel karty graficzne
210,99 zł

4251285556423 CF0479 2 adapter audio wtyk stereo, zlacze 3,5 mm na 2,5 mm 
dla sluchawek

60,99 zł
4251285556508 CF10404 4x Szczotka do rak - Plastikowa szczotka do paznokci - 

Szczotka do rak dwustronna - Szczotka do czyszczenia r
84,99 zł

4251805403978 CF10404 4x Szczotka do rak - Plastikowa szczotka do paznokci - 
Szczotka do rak dwustronna - Szczotka do czyszczenia r

84,99 zł
4251805403978 CF10404 4x Szczotka do rak - Plastikowa szczotka do paznokci - 

Szczotka do rak dwustronna - Szczotka do czyszczenia r
84,99 zł

4251285556515 CF4594 2x plastikowy pistolet do baniek mydlanych z 20 ml 
wody mydlanej, przezroczysta maszyna do baniek mydl

84,99 zł
4251285580237 CF10449 4x Squeeze Ball - poreczna pilka do sciskania w 

swietnych kolorach - zabawka antystresowa dla dzieci i 
60,99 zł

4251285596955 CF10442 12x otwieracz do butelek w ksztalcie rekina jako 
breloczek w jasnych kolorach - upominki na przyjecie

60,99 zł
4251285596955 CF10442 12x otwieracz do butelek w ksztalcie rekina jako 

breloczek w jasnych kolorach - upominki na przyjecie
60,99 zł

4251285556584 CF10440 24x wymienne wieczka do sloików po dzemie "Owoce" - 
zakretki do sloików szklanych i wekowych - TO 82 mm

93,99 zł
4251285556607 CF10337 2x pulapka na owady wykonana z tworzywa sztucznego 

do zawieszenia - pulapka na osy, muchy i szerszenie na 
84,99 zł

4251285556614 CF7262 Oslona narozników stolu 4x wykonana z silikonu, 
ochraniacz na ochraniacz dla niemowlat i malych dzieci 

60,99 zł
4251285556638 CF9788 20x magnes na lodówke z klipsem, magnes z klipsem 

do domu i biura - 37 x 30 x 22 mm
93,99 zł

4251285556645 CF9788 10x silny magnes neodymowy z klipsem, magnes na 
lodówke z klipsem, magnes z klipsem do domu i biura - 

84,92 zł
4251285556676 CF9510 2 pary uchwytów do garnków z powlekanym spodem, 

bawelniane podstawki w jasnych kolorach [wybór jest ró
84,99 zł

4251285556683 CF9509 Bawelniany fartuch kuchenny w jasnych kolorach 
[wybór jest rózny], fartuch szefa kuchni z kieszenia, 80 

84,99 zł
4251285556690 CF9508 1 para bawelnianych rekawic kuchennych z powlekanym 

spodem [wybór jest rózny], rekawice kuchenne w jasny
84,99 zł

4251285596955 CF10442 12x otwieracz do butelek w ksztalcie rekina jako 
breloczek w jasnych kolorach - upominki na przyjecie

60,99 zł
4251285596955 CF10442 12x otwieracz do butelek w ksztalcie rekina jako 

breloczek w jasnych kolorach - upominki na przyjecie
60,99 zł

4251285556713 CF10443 12x otwieracz do butelek w ksztalcie palmy jako 
breloczek w jasnych kolorach - upominki na przyjecie

60,99 zł
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4251285556720 CF10447 48-czesciowy zestaw do ping ponga - gra do picia z ping 
ponga z 24 filizankami i 24 kulkami - gra imprezowa nie

140,99 zł
4251285556737 CF10448 hustawka schnapps z 8 szklankami, hustawka z drewna 

z kieliszkami ze szkla, 60 x 10,5 x 9,5 cm
140,99 zł

4251285556768 CF5787 2x dozownik wody wykonany z terakoty i tworzywa 
sztucznego, pojemnik na wode w kolorze zielonym i fiol

140,99 zł
4251285589612 CF9281 Patera ze stali nierdzewnej - Patera na 2 poziomy - 

Patera na wypieki, czekoladki lub owoce
84,99 zł

4251285573420 CF3148 2x metalowe popielniczki z obrotowymi pokrywkami - do 
uzytku wewnatrz i na zewnatrz - zdejmowana pokrywka

140,99 zł
4251285556805 CF3502 Dozownik leków na 7 dni, niebieski/bialy - z 1x 

pudelkiem na pigulki do podrózy, przegroda do tabletek 
84,99 zł

4251285556829 CF5033 4x Czerwone swiece LED - swiece dekoracyjne - swiece 
LED zasilane bateriami - swiece z realistycznym migotan

163,99 zł
4251285556843 CF0251 4x ceramiczna obieraczka do owoców i warzyw - 

uniwersalna obieraczka szczególnie ostra - obieraczka z 
84,99 zł

4251285556867 CF2455 Modul mikrokontrolera 2x PL2303HX USB to TTL RS232 
dla Arduino

84,99 zł
4251285556898 CF10396 6x kieliszki z lancuszkiem do powieszenia w jasnych 

kolorach [wybór kolorów jest rózny] - kieliszek na karna
84,99 zł

4251285556911 CF10397 kieliszki 6x z lancuszkiem do zawieszenia na szyi, 
przezroczyste / rózowe - kieliszek na karnawal, JGA, Ma

93,99 zł
4251285556935 CF4529 deska do krojenia 6x z drewnianym uchwytem, deska 

sniadaniowa, deska kuchenna, deska do krojenia chleba
140,99 zł

4251285556942 CF11202 5-czesciowy zestaw pasków burzowych z kolkiem, 
sprezyna, paskiem i sciagaczem - paski sztormowe do m

140,99 zł
4251285556980 CF10407 markery do grillowanego miesa, metalowe stemple z 

wymiennymi literami, idealne na prezent dla kazdego gri
163,99 zł

4251285556997 CF10388 Sucha torba chroniaca przed deszczem, rozbryzgami 
wody, piaskiem, sniegiem i nie tylko, w kolorze czerwon

60,99 zł
4251805425475 CF9055 3x tacki na kostki lodu z pokrywkami - foremka na 

kostki lodu z otworem wlotowym w pokrywie - kostkark
84,99 zł

4251285557024 CF10389 Sucha torba chroniaca przed deszczem, rozbryzgami 
wody, piaskiem, sniegiem i nie tylko, w kolorze czerwon

84,99 zł
4251285557048 CF10119 2x oslona przeciwbryzgowa do miski miksujacej w 

jasnych kolorach [wybór jest rózny], Ø 30 cm
84,99 zł

4251285557055 CF10425 Opaski kablowe 100x Velcro - opaski kablowe 
wielokrotnego uzytku z rzepem 15 x 2 cm

70,99 zł
4251285557062 CF10335 moskitiera z materialem mocujacym, moskitiera na 

podwójne lózko, pojedyncze lózko - moskitiera jako ochr
84,99 zł

4251285557079 CF9505 Torebka meska - torba filcowa na napoje - torba na 
butelke z filcu na 6 butelek - nosidelko 6-osobowe do 0,

60,99 zł
4251285557086 CF10044 3x gniazdo ochronne do polaczenia wtykowego, 

bryzgoszczelna skrzynka uzytku na zewnatrz, kapsula oc
84,99 zł

4251285557093 CF10406 teleskopowy widelec do grilla 3x, szpikulec do grilla ze 
stali nierdzewnej z teleskopowym uchwytem, wysuwany

84,99 zł
4251285557116 CF7389 zestaw 3 zlaczek do weza ogrodowego - stoper, odcinek 

weza, lacznik - zlaczka do weza - 13 mm, 1/2 "(0,5 cala
60,99 zł

4251285557154 CF10241 Drewniana taca, taca z uchwytami i nadrukiem 
„Kitchen”, 40 x 26 x 6,5 cm

140,99 zł
4251285557161 CF10292 17-czesciowy zestaw narzedzi dla majsterkowiczów 

skladajacy sie ze srubokreta, róznych bitów, tasmy mier
140,99 zł

4251285573451 CF7635 8x klipsy do obrusów premium wykonane ze stali 
nierdzewnej, klipsy stolowe do wewnatrz i na zewnatrz, 

93,99 zł
4251285557185 CF7635 8x klipsy do obrusów premium wykonane ze stali 

nierdzewnej, klipsy stolowe do wewnatrz i na zewnatrz, 
93,99 zł

4251285557185 CF7635 8x klipsy do obrusów premium wykonane ze stali 
nierdzewnej, klipsy stolowe do wewnatrz i na zewnatrz, 

93,99 zł
4251285557192 CF10227 72x noze drewniane sztucce jednostronne, nóz 

jednostronny wykonany z drewna, sztucce drewniane sa
60,99 zł

4251285557208 CF10228 72x drewniane sztucce jednorazowe sztucce, 
jednorazowe widelce wykonane z drewna, drewniane sz

60,99 zł
4251285557215 CF10229 72x drewniane lyzki jednorazowe sztucce, jednorazowa 

drewniana lyzka, lyzka stolowa jest przyjazna dla srodo
70,99 zł

4251285557222 CF10230 72-czesciowe drewniane sztucce skladajace sie z lyzki, 
widelca, noza - drewniane sztucce - przyjazne dla srodo

84,99 zł
4251285557239 CF8962 plandeka z tkaniny 2, mata do sadzenia w ogrodzie, 

mata robocza, 80 x 80 cm
60,99 zł

4251285557246 CF8962 plandeka z tkaniny, mata do sadzenia w ogrodzie, mata 
robocza, 80 x 80 cm

46,99 zł
4251285557253 CF10467 3x pudelko na lunch do podrózy - pudelko na lunch z 

przegrodami - pudelko do przechowywania w róznych k
140,99 zł
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4251285557260 CF5763 150 metrowy drut wiazacy - drut powlekany tworzywem 
sztucznym w kolorze zielonym - drut ogrodowy z urzadz

84,99 zł
4251285557352 CF10466 2x opaska jednorozca - akcesoria do wlosów z 

jednorozcem i malymi uszami w kolorze bialym - opaska
70,99 zł

4251285557376 CF11197 5x jednorazowy kompres chlodzacy, zimny oklad do 
natychmiastowego schladzania i udzielania pierwszej po

140,99 zł
4251285557383 CF10262 4 Brelok jednorozec wykonany z gumy, zawieszka 

jednorozec w kolorze bialym / fioletowym / rózowym
46,99 zł

4251285557406 CF10225 96x Cocktail Forks - metalizowany zestaw sztucców do 
deserów i do podrózy

84,99 zł
4251285557413 CF10224 96x koktajl lyzeczki - metalizowany zestaw sztucców do 

deserów i do podrózy
84,99 zł

4251285557420 CF5784 Zestaw sztucców 96-czesciowy skladajacy sie z 
widelców i lyzek - metalizowane sztucce do deserów i n

84,99 zł
4251285557451 CF10476 6x duza cudowna gabka do domu i ogrodu, gumka do 

usuwania zabrudzen do czyszczenia plam, gabka do czy
60,99 zł

4251285557475 CF10479 Uchwyt na butelki wykonany z drewna z metalowym 
otwieraczem do butelek i metalowym uchwytem, uchwy

163,99 zł
4251285557482 CF10465 XXL jednorozec kubek do kawy, ceramiczny kubek z 

motywem jednorozca i napisem „WIERZ W MAGIE”, ok. 
93,99 zł

4251285557499 CF10465 XXL jednorozec kubek do kawy, ceramiczny kubek z 
motywem jednorozca i napisem „JEDNOROZCE SA PRA

93,99 zł
4251285557505 CF10475 10x plastikowa packa na muchy w swietnych kolorach, 

50 cm
93,99 zł

4251285557529 CF9138 2x skladane krzeslo - krzeslo kempingowe wykonane z 
aluminium - skladane krzeslo rezyserskie w swietnych k

210,99 zł
4251805405712 CF9202 4x pudelko na lunch do podrózy - pudelka na lunch w 

róznych rozmiarach - pudelka do przechowywania zywn
93,99 zł

4251805409918 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 
poduszka na szyje w podrózy - wygodna poduszka podr

140,99 zł
4251805409918 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 

poduszka na szyje w podrózy - wygodna poduszka podr
140,99 zł

4251805409925 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 
poduszka pod szyje do podrózy - wygodna poduszka po

140,99 zł
4251805409925 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 

poduszka pod szyje do podrózy - wygodna poduszka po
140,99 zł

4251805409932 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 
poduszka pod szyje do podrózy - wygodna poduszka po

140,99 zł
4251805409932 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 

poduszka pod szyje do podrózy - wygodna poduszka po
140,99 zł

4251805409949 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 
poduszka na szyje w podrózy - wygodna poduszka podr

140,99 zł
4251805409949 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 

poduszka na szyje w podrózy - wygodna poduszka podr
140,99 zł

4251285557598 CF11203 48x sledzie do namiotu wykonane z tworzywa 
sztucznego - sledzie, kotwy gruntowe do runa ogrodowe

84,99 zł
4251285557642 CF4048 600x slomki do picia 15 cm - Slomki w dwóch kolorach - 

Krótkie rurki do picia do koktajli
70,99 zł

4251285557659 CF2001 Zestyk uziemiajacy z mozliwoscia montazu wtykowego 
za pomoca zlacza srubowego, odporny na zlamanie, bial

93,99 zł
4251805434491 CF9299 2x chlodziarka do butelek do podrózy - rekaw chlodzacy 

do chlodzenia piwa, wina i napojów bezalkoholowych - c
70,99 zł

4251285557697 CF9721 szczotka toaletowa 3x z wymienna glówka - szlachetna 
szczotka toaletowa z raczka ze stali nierdzewnej - szczot

84,99 zł
4251285557703 CF2429 Styk uziemiajacy adaptera podróznego CEE 7/7 do 

brytyjskiego systemu wtyczek (zestaw 2 sztuk: EU - UK 
84,99 zł

4251285557741 CF6653 zestaw 2 chwiejnych slonecznych kwiatów w 2 róznych 
kolorach, 11 x 10 x 7 cm

61,32 zł
4251285557758 CF10481 4x plastikowa opaska na muchy w róznych kolorach, z 

mozliwoscia przedluzenia, ok. 26 cm do 70 cm
93,99 zł

4251285557765 CF10480 2x teleskopowa packa na muchy XL - ochrona przed 
owadami, elastycznie wysuwany uchwyt - ochrona prze

70,99 zł
4251285557772 CF10461 4x hand brush - szczotka do paznokci z raczka - 

szczotka do mycia rak, szczoteczka do czyszczenia w kol
70,99 zł

4251285557772 CF10461 4x hand brush - szczotka do paznokci z raczka - 
szczotka do mycia rak, szczoteczka do czyszczenia w kol

70,99 zł
4251285557789 CF10450 2x etui na szczoteczki do zebów, pudelko do transportu 

i przechowywania manualnych szczoteczek do zebów, pr
60,99 zł

4251285557796 CF10460 2x etui na szczoteczki do zebów, pojemnik do 
transportu i przechowywania szczoteczek do zebów w k

70,99 zł
4251285557802 CF6447 4x etui na szczoteczki do zebów, pudelko do transportu 

i przechowywania szczoteczek do zebów w kolorze rózo
60,99 zł
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4251285598379 CF9806 21-czesciowy zestaw prezentów z motywami jednorozca 
na urodziny dzieci, skladajacy sie z pilek, bransoletek za

140,99 zł
4251285578050 CF6272 3-czesciowy zestaw pielegnacyjny dla dzieci - kubek na 

szczoteczki dla dziewczynek - etui na szczoteczki i szczo
70,99 zł

4251285557901 CF6446 3-czesciowy zestaw pielegnacyjny dla dzieci, kubek na 
szczoteczki do zebów, etui na szczoteczki do zebów i szc

70,99 zł
4251285557918 CF6445 6-czesciowy zestaw pielegnacyjny dla dzieci, kubek na 

szczoteczki do zebów, etui na szczoteczki do zebów i szc
93,99 zł

4251285557932 CF6272 6-czesciowy zestaw pielegnacyjny dla dzieci, kubek na 
szczoteczki do zebów, etui na szczoteczki do zebów i szc

93,99 zł
4251285557956 CF3462 8-czesciowy zestaw podrózny dla dzieci z indyjskim 

motywem dla dziewczynek i chlopców
93,99 zł

4251285557963 CF10454 4-czesciowy zestaw podrózny dla dzieci z torba 
transportowa, kubkiem na szczoteczki do zebów, etui na

84,99 zł
4251285557970 CF10455 4-czesciowy zestaw podrózny dla dzieci z torba 

transportowa, kubkiem na szczoteczki do zebów, etui na
84,99 zł

4251285557994 CF8921 2x drewniana skrzynia na skarby w brazowym, 
drewnianym pudelku z metalowym zamkiem i elastyczny

140,99 zł
4251285558007 CF6904 4x skrobak tylny z teleskopowym drazkiem z 

antyposlizgowym uchwytem w róznych kolorach (wybór 
84,99 zł

4251285558014 CF6884 56-elementowy zestaw zastawy stolowej jednorozca z 
motywami jednorozca dla 24 osób, papierowe talerze i k

141,56 zł
4251285558038 CF10372 Szczotka do mycia naczyn 6x z krawedzia skrobiaca, 

szczotka w róznych kolorach z petla do zawieszania, 27 
93,99 zł

4251285558052 CF9084 8x pulapki na szkodniki, gotowe do uzycia pojemniki z 
przyneta do zwalczania m.in. karaluchow, rybikow srebr

93,99 zł
4251285558069 CF10370 4x Szczotka do mycia naczyn - Dwuglowicowa szczotka 

do mycia naczyn - Szczotka reczna z uchwytem i petelka
84,99 zł

4251285558076 CF10441 szczotki do mycia naczyn 4 z krawedzia skrobiaca, 
szczotki o róznych motywach z wieszakami [wybór jest r

84,99 zł
4251285558083 CF10368 4x Szczotka do butelek z gabka - Dluga szczotka do 

czyszczenia butelek, kieliszków i dzbanków - Szczotka re
84,99 zł

4251285577947 CF10367 3x szczotki do butelek do czyszczenia butelek - dluga 
szczotka do czyszczenia butelek - 41 x Ø 5 cm

84,99 zł
4251285558113 CF9820 Skrzynka na klucze wykonana z drewna z 3 haczykami 

na klucze, 25 x 18 x 3,8 cm
84,99 zł

4251285558120 CF10375 Skladany stopien z gumowymi kolcami - przenosny 
skladany stolek o nosnosci do 150 kg - skladany stolek 

93,99 zł
4251285558137 CF10366 2x Plastikowy kosz na zakupy z uchwytem - kosz do 

transportu - solidny plastikowy kosz w kolorze czarnym/
163,99 zł

4251285558144 CF10374 2x zestaw do zamiatania skladajacy sie ze szczotki z 
ergonomicznym uchwytem i lopata z gumowa krawedzia

93,99 zł
4251285558151 CF5870 3x zestaw do zamiatania - zestaw do zamiatania 

skladajacy sie ze szczotki recznej i szufelki - miotla recz
93,99 zł

4251285558168 CF10371 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - gwiazdka na 
wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow

84,99 zł
4251285558175 CF10366 Kosz na zakupy plastikowy z uchwytem - kosz do 

przenoszenia - stabilny kosz plastikowy w kolorze czarny
140,99 zł

4251285558182 CF5045 Etui na dokumenty i etui na klucze wykonane z filcu w 
kolorze antracytowym, teczka na dokumenty do pracy, s

84,99 zł
4251285558229 CF10295 45x Szczelne torebki hermetyzne, zamykane torebki do 

przechowywania zywnosci: owoców, warzyw, mleka, prz
70,99 zł

4251285558236 CF10488 3x mini miarka skladana jako breloczek - miarka 
plastikowa - linijka w róznych kolorach [wybór jest inny]

70,99 zł
4251285598096 CF10237 4x Flexible Ice Pack - kompres chlodzacy z 15 komorami 

chlodzacymi - pakiet chlodzacy do uzytku domowego, s
84,99 zł

4251285558274 CF9438 Otwieracz do butelek 4 „Cheers” wykonany ze stopu 
cynku na sciane, otwieracz do piwa z mocowaniem scie

84,99 zł
4251285558281 CF10356 2x drewniana zmiotka - miotla reczna z wlosiem 

konskim - miotla reczna z otworem do zawieszania - ok.
84,99 zł

4251285558298 CF10356 miotla reczna z drewna - miotla reczna z wlosiem 
konskim - miotla reczna z otworem do zawieszania - ok.

60,99 zł
4251285558328 CF9174 Podstawa samoprzylepna 200x z oczkiem do opasek 

kablowych, podstawa montazowa do mocowania kabli, 
84,99 zł

4251285558335 CF10439 8x podstawki z lupka - szklane podstawki z 
antyposlizgowymi gumowymi nózkami - ozdobne podkla

84,99 zł
4251805418996 CF10439 8x Podkladki z lupka - szklane podstawki z 

antyposlizgowymi gumowymi nózkami - ozdobne podkla
84,99 zł

4251285558380 CF7925 2x LED banka mydlana pistolet z woda z baniek 
mydlanych, przezroczysta maszyna do baniek mydlanyc

93,99 zł
4251285558403 CF10338 Rozkladany namiot dla zwierzat domowych, namiot dla 

kotów i malych psów, ok. 36 x 36 x 32 cm
70,99 zł
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4251285558410 CF10338 2x rozkladany namiot dla zwierzat domowych, namiot 
dla kotów i malych psów, ok. 36 x 36 x 32 cm

93,99 zł
4251285558427 CF6607 2x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
93,99 zł

4251285558434 CF6608 2x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

93,99 zł
4251285558441 CF6663 2x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 

na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na
93,99 zł

4251285558458 CF6662 2x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na leki 
na 7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na

93,99 zł
4251285558489 CF6253 3x wymienne glówki szczotek toaletowych do szczotek 

toaletowych - zapasowe szczotki w kolorze czarnym do 
70,99 zł

4251285558489 CF6253 3x wymienne glówki szczotek toaletowych do szczotek 
toaletowych - zapasowe szczotki w kolorze czarnym do 

70,99 zł
4251805405262 CF8604 24x elastyczne olówki - zginane olówki - elastyczne 

olówki - zginane olówki
84,99 zł

4251285558519 CF10505 magiczna bransoletka wykonana z metalu, pierscien 
przeplywowy dla dzieci i doroslych, zabawki kinetyczne

60,99 zł
4251285585720 CF6936 zestaw 2 rekawic ogrodowych dla kobiet, motyw 

kwiatowy, wykonany z lateksu, powloka antyposlizgowa,
60,99 zł

4251285558533 CF10289 2x podgrzewacz do dzbanków do herbaty i kawy 
wykonany ze stali nierdzewnej, okragly, Ø 14,3 cm

93,99 zł
4251285558540 CF10289 Podgrzewacz do dzbanków do herbaty i kawy wykonany 

ze stali nierdzewnej, okragly, Ø 14,3 cm
60,99 zł

4251285558564 CF9549 3x skaczaca spirala, teczowa spirala schodowa, 
sprezyna schodowa z brokatem

70,99 zł
4251285558571 CF10302 Kubek do kawy na wynos z korkiem, kubek do picia z 

mozliwoscia wielokrotnego zamykania, 500 ml
84,99 zł

4251285558588 CF10302 2x kubek do kawy na wynos z korkiem, zamykany 
kubek do picia, 500 ml

93,99 zł
4251285558595 CF9107 zestaw 6 kulek Bubble-YoYo-Ball w róznych kolorach 

[wybór jest rózny], nadmuchiwany do 25 cm, brokat i m
60,99 zł

4251285558618 CF10153 2x tluczek do ziemniaków z chromowanego metalu - 
tluczek do puree do kuchni - tluczek do ziemniaków - tlu

93,99 zł
4251285558625 CF10153 tluczek do ziemniaków z chromowanego metalu - 

tluczek do puree do kuchni - tluczek do ziemniaków - tlu
70,99 zł

4251285558632 CF10238 magnesy na lodówke 18x wykonane ze stali 
nierdzewnej, magnesy w róznych motywach [wybór zmi

84,99 zł
4251285558649 CF10242 spodek 8x z korka, okragly, Ø 18 x 0,5 cm, okragly 

spodek do garnków, patelni, kuchni i gospodarstwa dom
84,99 zł

4251285558663 CF7357 wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona na 
tablet i czytnik e-booków - torba ochronna w kolorze nie

46,99 zł
4251285558670 CF9868 8x zegar na szczoteczke dla dzieci - klepsydra do mycia 

zebów w róznych kolorach - minutnik 3 - minutnik - akc
70,99 zł

4251285558687 CF9869 10x zegar na szczoteczke dla dzieci z motywem piratów 
- klepsydra do mycia zebów w róznych kolorach - minut

84,99 zł
4251285558694 CF10144 2x tasma miernicza z klipsem do paska do uzytku 

domowego i warsztatowego - tasma miernicza z automa
60,99 zł

4251285558700 CF10016 2x tasma miernicza z klipsem do paska do uzytku 
domowego i warsztatowego - tasma miernicza z automa

46,99 zł
4251285558717 CF10090 Otwieracz do butelek do montazu na scianie z 

pojemnikiem na podstawke do piwa // wymiary otwiera
84,99 zł

4251285558748 CF10508 20x spirale przeciw komarom ze stojakiem, spirala 
odstrasza komary, muszki i inne owady na balkonach, ta

84,99 zł
4251285573628 CF10509 4x pulapka na mole do zwalczania moli pokarmowych i 

ich larw - Moth stop - zwalczanie moli pokarmowych
46,99 zł

4251285558762 CF10510 4x Pulapka do zwalczania moli odziezowych i 
tekstylnych oraz ich larw - stop molom w szafie - zwalcz

84,99 zł
4251285558779 CF7061 48x Kreda uliczna w sztyfcie - sztyfty kredowe XL w 

jasnych kolorach - kreda tablicowa do malowania na asf
93,99 zł

4251285558809 CF10186 2x krawedzie trawnika wykonane z tworzywa 
sztucznego - obrzeze rabatowe na trawniki, rabaty kwiat

187,99 zł
4251285558809 CF10186 2x krawedzie trawnika wykonane z tworzywa 

sztucznego - obrzeze rabatowe na trawniki, rabaty kwiat
187,99 zł

4251285558816 CF7124 61-czesciowy zestaw imprezowy Dia de los Muertos dla 
dzieci z tekturowa zastawa stolowa z twarzami czaszek 

140,99 zł
4251285558847 CF10473 spodek 4x z korka, okragly, Ø 16 x 1 cm, spodek 

okragly do garnków, patelni, kuchni i gospodarstwa do
70,99 zł

4251285558854 CF10473 spodek 8x z korka, okragly, Ø 16 x 1 cm, spodek 
okragly do garnków, patelni, kuchni i gospodarstwa do

93,99 zł
4251285558861 CF10477 Podkladka 4x wykonana z korka na filcowej podstawie, 

kwadratowa podkladka, 40 x 30 cm
93,99 zł

Strona: 123/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285558885 CF10239 Dozownik 2 mleka w proszku do porcjowania mleka w 
proszku, dozownik mleka w proszku na 2x 3 porcje, ok. 

70,99 zł
4251285558892 CF10239 Dozownik 2 mleka w proszku do porcjowania mleka w 

proszku, dozownik mleka w proszku na 2x 3 porcje, ok. 
70,99 zł

4251285558908 CF7717 4x banka mydlana - miecz banki mydlanej - duze banki 
mydlane na urodziny, przyjecia w ogrodzie i wesela - 37

84,99 zł
4251285558922 CF10530 2x krawedzie trawnika wykonane z tworzywa 

sztucznego - obrzeze rabatowe na trawniki, rabaty kwiat
187,99 zł

4251285558922 CF10530 2x krawedzie trawnika wykonane z tworzywa 
sztucznego - obrzeze rabatowe na trawniki, rabaty kwiat

187,99 zł
4251285558939 CF10530 Plastikowe obrzeze trawnikowe - obrzeze rabatowe do 

trawników, rabat kwiatowych lub jako krawedz koszaca 
140,99 zł

4251285558946 CF6191 48x klamerki do bielizny z miekkim uchwytem, klamerki 
z mocnym uchwytem do wieszania poscieli, klamerki do 

70,99 zł
4251285558953 CF6191 72x klamerki do bielizny z miekkim uchwytem, sledzie z 

mocnym uchwytem do wieszania poscieli, klamerki do w
70,99 zł

4251285558977 CF10380 pudelko do przechowywania herbaty i herbaty w 
torebkach, drewniane pudelko na herbate z 6 przegródk

93,99 zł
4251285559035 CF10382 Pudelko na bizuterie z lusterkiem i wyjmowana 

przegroda, schowek na bizuterie w czarnym pudelku, 18
140,99 zł

4251285571310 CF10379 250x uniwersalny jednorazowy lejek do napelniania 
wykonany z papieru, lejek do oleju jako pomoc w napel

140,99 zł
4251285559059 CF8536 Zestaw do paznokci art deco z peseta antymagnetyczna 

i ozdobnymi krysztalkami w 12 róznych kolorach
70,99 zł

4251285559066 CF10432 2x pojemnik na torebki herbaty - bialy drewniany 
pojemnik na herbate z brazowa pokrywka - z 2 przegród

140,99 zł
4251285559073 CF10432 Pudelko na torebki herbaty - biale drewniane pudelko 

na herbate z brazowa pokrywka - z 2 przegrodami i okie
84,99 zł

4251285559080 CF11563 Pudelko na torebki herbaty - biale drewniane pudelko 
na herbate z brazowa pokrywka - z 4 przegrodami i okie

93,99 zł
4251285559097 CF11563 Pudelko na torebki herbaty - biale drewniane pudelko 

na herbate z brazowa pokrywka - z 9 przegrodami i okie
163,99 zł

4251285559103 CF10428 Pudelko do herbaty i torebek z herbata vintage, 
drewniane pudelko na herbate z 6 przegródkami i szklan

140,99 zł
4251285559110 CF9488 Arkusze tatuazy 4x z odklejanymi tatuazami dla dzieci i 

mlodziezy z zabawnymi buzkami
46,99 zł

4251285584952 CF10518 Szescioczesciowy zestaw, drewniane kije plazowe i 
gumowe pilki w róznych kolorach

70,99 zł
4251285559196 CF10532 6x cold packs w jasnych kolorach - male elementy 

chlodzace do cool boxów i cool bagów [wybór kolorów j
84,99 zł

4251285559202 CF10522 2x ekstra plaska wkladka chlodzaca - zajmujaca malo 
miejsca i idealna do lodówki i torby chlodzacej - duzy el

140,99 zł
4251285559219 CF10524 6x baterie do chlodziarek w kolorze niebieskim - 

elementy chlodzace - baterie do chlodziarek do uzytku d
84,99 zł

4251285559226 CF10524 9x Big Pack cold pack w kolorze niebieskim - elementy 
chlodzace do lodówki i torby chlodzacej - zimny pakiet d

163,99 zł
4251285559257 CF10524 3x Big Pack cool pack w kolorze niebieskim - elementy 

chlodzace do lodówki i fajnej torby - fajny pakiet do uzy
70,99 zł

4251285559264 CF10517 drewniane termometry 2 do zastosowan wewnetrznych i 
zewnetrznych wykonane z drewna ze stopniami Celsjusz

70,99 zł
4251285559271 CF10521 4x Termometr - drewniany termometr do wnetrz - 

miernik temperatury ze skala w stopniach Celsjusza i Fa
70,99 zł

4251285559295 CF10514 popielniczki wiatrowe 3x wykonane z ceramiki 
dolomitowej w kolorze niebieskim, zielonym, pomarancz

140,99 zł
4251285559301 CF10515 3x popielniczki z ceramiki dolomitowej w kolorze 

niebieskim, zielonym, pomaranczowym, kazda z kolorow
140,99 zł

4251285559318 CF10516 Popielniczki wykonana z ceramiki dolomitowej w kolorze 
niebieskim, zielonym, pomaranczowym z kolorowymi pa

163,99 zł
4251285559325 CF8524 [!!! B-WARE !!!] 4-czesciowy bialy porcelanowy kubek 

do jajek, ok. 6,5 cm
70,99 zł

4251285559332 CF10526 3 szczotki do czyszczenia grilla, 3 w 1 szczotki do 
czyszczenia grilla do szybkiego i latwego czyszczenia gril

93,99 zł
4251285559349 CF10513 Wielofunkcyjna szczotka do czyszczenia grilla 2 in1 - 

latwe i szybkie czyszczenie
70,99 zł

4251285559356 CF7597 3-czesciowe sztucce do grilla - szczypce do grilla, 
lopatka do grilla i widelec do grilla ze stali nierdzewnej -

70,99 zł
4251285559370 CF10511 2x nóz do melona z lyzka - krajalnica do owoców do 

prawie wszystkich rodzajów melona - nóz do melona 2 
46,99 zł

4251285559387 CF10527 Przecinak do jablek ze stali nierdzewnej i rekojesci z 
tworzywa sztucznego, nóz do jablek, nóz do rdzenia z d

70,99 zł
4251285559448 CF9462 tester napiecia 4x w róznych rozmiarach - tester fazy 

szczelinowej ze srubokretem - tester pradu multitool - 1
70,99 zł

Strona: 124/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285559462 CF9468 8-czesciowy zestaw peset przemyslowych, uniwersalna 
peseta dla hobbystów do domu i w pracy

60,99 zł
4251285559479 CF6872 12-czesciowy zestaw testerów napiecia i pradu w 

róznych rozmiarach
70,99 zł

4251285559509 CF0262 Uchwyt ladowarki do telefonu komórkowego / 
smartfona, skladany

46,99 zł
4251285559516 CF0262 3x uchwyt ladowarki do telefonu komórkowego / 

smartfona, skladany
60,99 zł

4251285559530 CF1206 2x uchwyt ladowarki do telefonu komórkowego / 
smartfona, skladany

60,99 zł
4251285559554 CF1222 3x uchwyt ladowarki do telefonu komórkowego / 

smartfona, skladany
60,99 zł

4251285559561 CF5057 2x uchwyt ladowarki do telefonu komórkowego / 
smartfona

60,99 zł
4251285559578 CF10535 8-czesciowy zestaw zatrzaskowe paski odblaskowe + 

klipsy do spodni z odblaskiem klips do spodni neon zólty
84,99 zł

4251285559608 CF4145 Zestaw karteczek samoprzylepnych w róznych 
rozmiarach i ksztaltach - 1900 arkuszy na notatki i prze

93,99 zł
4251285564459 CF6311 13-czesciowy zestaw walków malarskich z kuweta, walki 

do malowania na równych powierzchniach
93,99 zł

4251285559684 CF10498 2x duzy walek malarski, walek malarski do 
wielkopowierzchniowych prac malarskich wokól domu lu

93,99 zł
4251285559691 CF10491 8-czesciowy zestaw pedzli, pedzle w kilku rozmiarach 

wraz z akcesoriami do prac domowych i ogrodowych - 6
61,32 zł

4251285559707 CF10498 1x duzy walek malarski, walek malarski do 
wielkoformatowych prac malarskich w domu lub ogrodzi

84,99 zł
4251285559714 CF10492 4-czesciowy zestaw pedzli, pedzle w kilku rozmiarach z 

akcesoriami do prac domowych i ogrodowych - 3 pedzle
70,99 zł

4251285559721 CF10490 1x duzy walek do malowania, duzy walek do malowania 
na duza skale w domu i ogrodzie, do wewnatrz i na zew

93,99 zł
4251285559738 CF8054 43-czesciowy zestaw kolorowych klamer i koszy na 

wieszaki - kosz z kolkami i uchwytami do zawieszenia
84,99 zł

4251285582248 CF7754 200x klamerki do bielizny w ekonomicznym opakowaniu 
w róznych modnych kolorach [zroznicowany wybor]

140,99 zł
4251285559967 CF5420 8x podstawki korkowe do napojów - okragle podstawki 

pod napoje - szklane podstawki z korka
60,99 zł

4251285559974 CF5421 8x Korkowe podstawki do drinków - kwadratowe 
podstawki pod drinki - korkowe podstawki pod szklanki

70,99 zł
4251285559981 CF1503 20-czesciowy mini zestaw do manicure pedicure do 

manicure w podrózy
70,99 zł

4251285559998 CF9562 papier toaletowy 50x jednorazowy - wkladka 
jednorazowa do podrózy - ochrona deski sedesowej - hi

70,99 zł
4251285560031 CF9342 3x pistolety na wode wykonane z tworzywa sztucznego 

w róznych kolorach - imprezowa zabawa z chlodzeniem
70,99 zł

4251285560062 CF10364 3x lyzki do butów ze stali nierdzewnej - lyzki do butów 
w róznych rozmiarach - pomoc w opatrunku do butów d

140,99 zł
4251285560079 CF10221 2x duza lyzka do butów ze stali nierdzewnej - lyzka do 

butów z bardzo dlugim uchwytem - pomoc do zakladani
84,92 zł

4251285560086 CF10221 4x duza lyzka do butów ze stali nierdzewnej - lyzka do 
butów z bardzo dluga raczka - opatrunek do butów - 79 

187,99 zł
4251285560093 CF10020 4000x drewniane wykalaczki - drewniane patyczki 

koktajlowe 6,5 cm - drewniane patyczki do projektów DI
84,99 zł

4251285560109 CF10536 4x automatyczne nawadnianie do roslin domowych - 
dozownik wody dla roslin - kula do podlewania kwiatów

93,99 zł
4251285560116 CF10091 1x 5m rolka polarowa, polar malarski wielokrotnego 

uzytku z powloka antyposlizgowa jako ochrona powierzc
140,99 zł

4251285577183 CF7178 6x mini szczoteczki do mycia rak w stylu kaczki - 
szczoteczka do paznokci do mycia rak i paznokci [wybór

70,99 zł
4251285560147 CF9812 1x kamien dekoracyjny z aniolem, placzacy aniol o 

wygladzie kamienia, kamien pamiatkowy z pamiatkowy
84,99 zł

4251285560161 CF9813 memo board - tablica kredowa do powieszenia - tablica 
dekoracyjna do pisania - 44,5x25 cm

84,92 zł
4251285560185 CF9489 100-elementowy zestaw szklanych kulek - szklane kulki 

do zabawy i zbierania - klasyczne gry w domu i w podró
70,99 zł

4251285560192 CF9489 255-elementowy zestaw szklanych kulek - szklane kulki 
do zabawy i kolekcjonowania - klasyczne gry do wewnat

93,99 zł
4251285572249 CF9612 6x lyzeczki ze stali nierdzewnej - stylowe sztucce 

stolowe o prostym designie - lyzeczki do kawy - lyzeczki
60,99 zł

4251285560222 CF3771 2x obcinacz do ananasów - obieraczka do ananasów 
wykonana ze stali nierdzewnej, mozna myc w zmywarce

140,99 zł
4251285560222 CF3771 2x obcinacz do ananasów - obieraczka do ananasów 

wykonana ze stali nierdzewnej, mozna myc w zmywarce
140,99 zł
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4251805439991 CF9611 6x Lyzka do kawy ze stali nierdzewnej - Lyzka barowa - 
Dluga lyzka do drinków - Dluga lyzka do latte macchiato

84,99 zł
4251285560246 CF9611 12x Lyzeczki do latte macchiato ze stali nierdzewnej - 

Lyzki barowe - Dlugie lyzki do drinków - Dlugie lyzeczki 
93,99 zł

4251285560253 CF7499 sloik 8x ze slomka i pokrywka w róznych kolorach, 
wyglad sloika, ok. 480 ml

140,99 zł
4251285560260 CF7499 4x szklanka ze slomka wielokrotnego uzytku i pokrywka 

w jasnych kolorach, wyglad sloika, ok. 480 ml
93,99 zł

4251285560277 CF6471 25x jednorazowy polarowy pokrowiec na zimny i cieply 
wielokrotny kompres zelowy | Zelowy pokrowiec ochron

93,99 zł
4251285560284 CF6471 50x jednorazowy polarowy pokrowiec na zimny i cieply 

wielokrotny kompres zelowy | Zelowy pokrowiec ochron
140,99 zł

4251285560291 CF10472 4x teczka korkowa do przechowywania dlugopisów i 
kosmetyków, piórnik z zamkiem blyskawicznym, 17,5 x 

84,99 zł
4251285560307 CF10474 Nóz 6x z automatycznym chowaniem ostrza, nóz do 

dywanów w kolorze czarnym i czerwonym
84,99 zł

4251285578586 CF10158 4x skaczaca kula ze zmiana koloru LED - kula swietlna 
wykonana z tworzywa sztucznego - kula z krysztalowa o

84,99 zł
4251285560376 CF7347 2x uniwersalny blok na noze z wkladka z wlókna - 

bezszczotkowy stojak na noze w kolorze czarnym - uniw
165,16 zł

4251285560420 CF10161 6x migajaca gasienica wykonana z miekkiej gumy, 
swiecaca gasienica szczypta w róznych kolorach [wybór 

163,99 zł
4251285560475 CF10544 3x opony do plywania - male kolo do plywania do 

zabawy w kapieli - dzieciece opony do plywania z koloro
84,99 zł

4251285577220 CF1517 3x zelowa maska na oczy - maska na sen do terapii 
zimnem i cieplem - maska chlodzaca dla kobiet i mezczy

60,99 zł
4251285560499 CF10546 3x opony do plywania - kolo do plywania do zabawy w 

kapieli - dzieciece opony do plywania w jasnych kolorac
84,99 zł

4251285560529 CF3590 12x Gumowy pierscionek na palec LED z migajacym 
swiatlem zmieniajacym kolor - w swietnych jasnych kolo

60,99 zł
4251285560550 CF4072 3 premium grill do pieczenia, lopatka do grilla 

chromowana XXL, 24 x 24 cm, wielofunkcyjna plyta grill
163,99 zł

4251285591417 CF8719 2x Wklad do zlewu - Okragla mata do zlewu - Wklad do 
zlewu chroni powierzchnie zlewu i naczynia

93,99 zł
4251285560611 CF9400 2x XL kubek do kawy z porcelany - kubek do kawy 

równiez do herbaty i grzanego wina - dzbanek do kawy 
84,99 zł

4251285549395 CF1372 gabka do oczyszczania twarzy 4x - gabka do glebokiego 
oczyszczania skóry - gabka upiekszajaca do twarzy dla 

60,99 zł
4251285560635 CF2457 05-czesciowy zestaw wellness z gabkami do masazu, 

rekawiczkami wellness i paskiem na plecy do masazu
84,99 zł

4251285560642 CF5786 03-czesciowy zestaw wellness z rekawiczkami do 
masazu i paskiem na plecy

70,99 zł
4251285560666 CF5573 9x swiece walcowe wykonane z czystej parafiny w 

kolorze bordowym, 11 x 6 cm
163,99 zł

4251285560703 CF10270 pojemnik 4x - sloik ceramiczny - kubek do ukladania w 
stosy - miska do przechowywania - 500 ml

163,99 zł
4251285560727 CF8555 2x podgrzewacz do dzbanków do herbaty i kawy z 

chromowanego drutu, okragly, Ø ok. 17 cm
84,99 zł

4251285560741 CF9490 10x A4 blok college / seminary block / college block á 
50 arkuszy w linie Linial 27 bialy z marginesem / 4-krotn

140,99 zł
4251285560758 CF10531 4x podkladka dla dzieci - okragle maty - podkladki z 

róznymi motywami jednorozców
84,99 zł

4251285560789 CF10267 4x kula prysznicowa z motywem zwierzecym dla dzieci, 
kula do kapieli z motywem zaby i kaczki, gabka do kapie

84,99 zł
4251285560819 CF8020 zestaw 4 pierscieni wzmacniajacych otwory po 500 

sztuk kazdy
70,99 zł

4251285560826 CF5706 Szuflada teleskopowa do szafki kuchennej 60 cm - 
Szuflady retro - Szuflada wysuwana do kuchni - Polka w

257,99 zł
4251285560857 CF10564 4x plastikowa deska do krojenia z rowkiem drenazowym 

- solidna deska do krojenia do kuchni - 29 x 18,5 cm
140,99 zł

4251285577251 CF10553 12x muchy z tworzywa sztucznego - srodek 
odstraszajacy owady w jasnych kolorach - lekki i elastyc

70,99 zł
4251285560888 CF10558 72x Kostki lodu wielokrotnego uzytku w róznych 

wzorach, kostki lodu imprezowego w jasnych kolorach
93,99 zł

4251285560901 CF10562 60x kostki lodu wielokrotnego uzytku w swietnych 
kolorach, kostki lodu na imprezy do chlodzenia napojów

84,99 zł
4251285560932 CF10551 Chlodziarka na 4 butelki do róznych butelek z napojami 

[wybór rózni sie]
93,99 zł

4251285560949 CF10501 13-czesciowy zestaw kolorowanek dla doroslych do 
relaksu i medytacji zawierajacy 116 wzorów, zeszyt do r

140,99 zł
4251285560963 CF10556 2-czesciowy zestaw foremek do lodów w róznych 

kolorach, foremki na lody na patyku, foremki do lodów 
61,32 zł
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4251285560970 CF5553 Foremki na lody na patyku - Foremki do lodów wodnych 
na dziesiec porcji - Foremki na lody na patyku - Urzadze

84,99 zł
4251285560987 CF10580 6x wodoodporny czepek do ochrony fryzury, elastyczne 

czepki prysznicowe z elastyczna gumka z róznymi moty
70,99 zł

4251285560994 CF10554 4x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - zaparzacz do 
herbaty sypkiej - filtry do herbaty w jasnych kolorach - 

70,99 zł
4251285561007 CF10605 Porcelanowa pólka z 2 poziomami, np. do ciastek, 

owoców lub pralin
140,99 zł

4251285561014 CF10552 6x plyn do baniek mydlanych - banki mydlane - duze 
banki mydlane na urodziny, przyjecia w ogrodzie i wesel

93,99 zł
4251285561021 CF10561 6x plastikowa pulapka na owady - pulapka do 

stosowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen - ochr
84,99 zł

4251285561038 CF10585 "Flamingo" pudelko na lunch do podrózy _ lunch box z 
przegródkami - pudelko sniadaniowe 19,5 x 17,5 x 6,5 c

70,99 zł
4251285561045 CF10585 Komiksowy lunch box na podróz - lunch box z 

przegródkami - pudelko sniadaniowe 19,5 x 17,5 x 6,5 c
70,99 zł

4251285561052 CF10584 Szczotka do grilla ze stali nierdzewnej, szczotka do 
czyszczenia grilla z 2 spiralami, 38 cm

70,99 zł
4251285561069 CF10581 16 szaszlyki BBQ i szaszlyki grillowe, szaszlyki podwójne 

ze stali nierdzewnej, szaszlyki warzywne 33 cm
93,99 zł

4251285561083 CF10583 4x szaszlyki BBQ ze stali nierdzewnej - szaszlyki grillowe 
o dlugosci 40,5 cm z mechanizmem przesuwnym

93,99 zł
4251285561090 CF10603 2x torba na pranie w podrózy - worek na brudne pranie 

- kosz na pranie ze sznurkiem - 69 x 50 cm
84,99 zł

4251285580435 CF10603 2x Worek na pranie w podrózy - worek na brudna 
bielizne - worek do prania ze sznurkiem - 69 x 50 cm

84,99 zł
4251285561120 CF10493 samoprzylepna tasma magnetyczna 6 m z 

dyspenserem, paski magnetyczne 6 m do uzytku domo
70,99 zł

4251285561120 CF10493 samoprzylepna tasma magnetyczna 6 m z 
dyspenserem, paski magnetyczne 6 m do uzytku domo

70,99 zł
4251285590694 CF5564 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 

ogrzewacz do rak w ksztalcie telefonu komórkowego - o
84,99 zł

4251285590977 CF10615 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 
ogrzewacz do rak z motywem gwiazdek - poduszka ciepl

84,99 zł
4251285561151 CF10549 Ekspres do kawy z uchwytem i filtrem ze stali 

nierdzewnej, prasa do kawy ze stali nierdzewnej i szkla, 
140,99 zł

4251285561168 CF7853 2x Wiszaca suszarka z 13 klipsami - Mini wiszaca 
suszarka do ubran - Suszarka do wieszania bielizny i ma

84,99 zł
4251285584136 CF10575 2x pilka wodna, pilka plazowa z motywami Anny, Elsy i 

Olafa z filmu Disneya „Królowa Lodu”, Ø 50 cm
84,99 zł

4251285561199 CF10574 2x pierscienie do plywania z filmu Disneya „Kraina lodu” 
- kolo plywackie z motywami Anny, Elsy, Olafa i Kristoff

84,99 zł
4251285561205 CF10573 2x pierscienie do plywania do przyjemnosci plywania - 

kolo do plywania z motywami postaci Disneya Kubusia P
70,99 zł

4251285561212 CF10042 Dozownik wykonany ze szkla w ksztalcie sloika z 
kranikiem i klipsem, 8 litrów

210,99 zł
4251285561229 CF10567 2x dozownik wody i soku z zakretka i stojakiem - 

podwójny dozownik do napojów wykonany ze szkla w ks
210,99 zł

4251285561236 CF10614 4x Noble mata stolowa „King of the Grill” - Podkladka 
Premium - Zmywalne podkladki stolowe, maty

70,99 zł
4251285561267 CF10616 Opaska jednorozca 2x - akcesoria do wlosów z 

jednorozcem i malymi uszami - Opaska na Halloween w 
60,99 zł

4251285561274 CF10604 8-czesciowy zestaw do koloryzacji wlosów z róznymi 
pedzlami i czarna miseczka koloryzujaca, zestaw do mie

84,99 zł
4251805409956 CF10464 2x poduszka na szyje - wysokiej jakosci poduszka na 

szyje w podrózy - wygodna poduszka podrózna na pocia
187,99 zł

4251805409956 CF10464 2x poduszka na szyje - wysokiej jakosci poduszka na 
szyje w podrózy - wygodna poduszka podrózna na pocia

187,99 zł
4251805439496 CF10601 4x nadmuchiwany uchwyt na kubek do basenu - Uchwyt 

na puszki "Flamingo" plywajacy - Zabawki do basenu - L
84,99 zł

4251805462319 CF10625 6x nadmuchiwane uchwyty na napoje do basenu - 
plywajacy uchwyt na puszki - zabawki basenowe - chlod

70,99 zł
4251285561359 CF10624 8x okragle podstawki - podstawki stolowe w 

praktycznych pudelkach do przechowywania - szklane p
70,99 zł

4251285561366 CF10624 12x podstawki ze szkla filcowego - podstawki okragle - 
podstawki pod garnki, szklanki, wazony

84,99 zł
4251285561373 CF10624 12x podstawki z filcu - okragle podstawki z filcu w 

praktycznym pudelku do przechowywania z filcu - podst
70,99 zł

4251285561380 CF10578 Kulki szklane 1 kg - duze i male szklane kulki do zabawy 
i zbierania - dziecinnie proste do uzytku w pomieszczeni

84,99 zł
4251285561397 CF9602 2x zbieracz owoców z uchwytem teleskopowym, pomoc 

do zbioru z duzym lnianym workiem i wiencem chwytny
93,99 zł

Strona: 127/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285561403 CF10576 Kubki do picia 100x, jednorazowe kieliszki w stylu 
amerykanskim, 60 ml

84,99 zł
4251285561410 CF10577 Kubki do picia 80x, kubki do piwa ponga w stylu 

amerykanskim, 460 ml
140,99 zł

4251285569959 CF10391 Kije nurkowe 6x w kilku kolorach, zestaw do nauki 
nurkowania dla dzieci

70,99 zł
4251285561434 CF9674 2x multitool - karabinczyk ze stali nierdzewnej z 

kluczem szesciokatnym i otwieraczem do butelek - brelo
70,99 zł

4251285561441 CF10392 6x rybka do nurkowania - zabawki do kapieli dla dzieci 
w róznych kolorach - rybka do nurkowania do wanny i b

84,99 zł
4251285561458 CF10393 Zabawki nurkowe 6x w postaci rekinów w róznych 

kolorach, zestaw do nauki nurkowania dla dzieci
84,99 zł

4251285561465 CF10394 12x zabawki do wody w postaci meduzy w róznych 
kolorach, zestaw do nauki nurkowania dla dzieci

93,99 zł
4251285561489 CF10269 8-czesciowy zestaw pieczatek z obcinaczem, pieczatka 

"Baked with Love" do projektowania ciasteczek
70,99 zł

4251285561502 CF6114 144-czesciowy zestaw plecionych wstazek SCOUBIDOU 
- swietne neonowe kolory na bransoletki, kostki i lancus

84,99 zł
4251285561526 CF10606 Pasek magnetyczny noza do montazu na scianie - 

magnetyczna listwa nozowa - uchwyt noza do kuchni
163,99 zł

4251285561533 CF10606 Silikonowe foremki 6x na praliny, rózne foremki na 15 
pralinek lub kostki lodu kazda

84,92 zł
4251285561557 CF4005 12 arkuszy pieknych tymczasowych, metalicznych, 

srebrnych tatuazy flash - goracy trend lata!
70,99 zł

4251285591745 CF10506 6x zestaw do pobierania próbek stolca w domu 2.0 - z 
jednorazowa nakladka, niesterylna rurka do pobierania, 

84,99 zł
4251285561588 CF10607 40x klamerki do bielizny z miekkim uchwytem, sledzie z 

mocnym uchwytem do zawieszania poscieli, klamerki do
70,99 zł

4251285561595 CF10569 Siatka do prania 6x do prania delikatnych materialów, 
woreczki na pranie w róznych rozmiarach

70,99 zł
4251285561601 CF14042 6x Miska ragout fin - foremki do pieczenia w kolorze 

pomaranczowym - miska creme brulee - miska deserow
140,99 zł

4251285561618 CF10579 6x miska na pletwy ragout - Formy do pieczenia w 
kolorze czerwonym - miska creme brulee - miska desero

140,99 zł
4251285561625 CF10179 4x Ragout Fin miska- miseczki w kolorze 

pomaranczowym i czerwonym - miseczka do Creme Brul
163,99 zł

4251285561632 CF10179 8x Miska na Ragout Fin - Formy XXL do piekarnika w 
kolorze pomaranczowym i czerwonym - miski deserowa 

187,99 zł
4251285561649 CF8045 Ceramiczna skarbonka z kreda do pisania, skarbonka w 

kolorze czarnym
84,99 zł

4251285561656 CF9317 2-czesciowy zestaw do pizzy, nóz do pizzy i pojemnik na 
pizze ze stali nierdzewnej z czerwona powloka nieprzywi

60,99 zł
4251285561663 CF8664 2x zmieniajaca kolor dioda LED do ust i zebów, 

swiecaca orteza ust dla prawdziwych imprezowiczów, H
70,99 zł

4251285561670 CF10588 Drewniane trzonki, drewniane patyczki do rekodziela i 
majsterkowania, 11,4 x 1 cm

70,99 zł
4251285561687 CF10588 Drewniane trzonki w róznych kolorach, drewniane 

patyczki do rekodziela i majsterkowania, 11,4 x 1 cm
70,99 zł

4251285561694 CF10588 Drewniane trzonki w róznych kolorach, drewniane 
patyczki do rekodziela i majsterkowania, 11,4 x 1 cm

70,99 zł
4251285571686 CF9636 Nozyczki do pizzy z ostrzami ze stali nierdzewnej i 

zintegrowana lopatka do pizzy
84,99 zł

4251285561717 CF10631 4x naczynie ceramiczne z pokrywka - deserowe np. do 
ragout fin w kolorze pomaranczowym i czerwonym, 300

163,99 zł
4251285561717 CF10631 4x naczynie ceramiczne z pokrywka - deserowe np. do 

ragout fin w kolorze pomaranczowym i czerwonym, 300
163,99 zł

4251285561724 CF9636 Nozyczki do pizzy, nóz do pizzy z ostrzami ze stali 
nierdzewnej i zintegrowana lopatka do pizzy

84,99 zł
4251285561731 CF9636 Nozyczki do pizzy, nóz do pizzy z ostrzami ze stali 

nierdzewnej i zintegrowana lopatka do pizzy
84,99 zł

4251285561748 CF9636 Nozyczki do pizzy, nóz do pizzy z ostrzami ze stali 
nierdzewnej i zintegrowana lopatka do pizzy

84,99 zł
4251285561762 CF10612 szaszlyki 200x z paluszkami wykonane z drewna 

bambusowego - drewniane szaszlyki z sekami dla szlach
84,99 zł

4251285561779 CF10611 300x szaszlyki do przekasek wykonane z drewna 
bambusowego - drewniane szaszlyki z sekami dla elega

140,99 zł
4251285561786 CF8891 2 pary przezroczystych gumowych pasków biustonosza 

z przezroczystymi zapieciami o szerokosci 10 mm
47,16 zł

4251285585768 CF10602 Dozownik przysmaków dla szczeniat - klikany pistolet 
zabawkowy do zabawy i treningu - Clicker dozownik kar

84,99 zł
4251285561809 CF10630 8-czesciowy zestaw plastikowych lyzek miarowych - 

Miarki z miarka do gotowania i pieczenia - Gadzety kuch
70,99 zł
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4251285561816 CF9752 2x 5w1 przenosny skladany odblysnik R 110 cm, okragly 
odblysnik swiatla w kolorze bialym, czarnym, przezroczy

187,99 zł
4251285561830 CF2334 5x Smart Key Button - programowalny przycisk do 

smartfonów i tabletów - szybkie funkcje dla Androida Sa
46,99 zł

4251285561861 CF3328 Zestaw miarki i miarki 7-czesciowy - gadzety kuchenne 
do gotowania i pieczenia - miarki dozujace w róznych ro

84,99 zł
4251285561878 CF10352 4x ragout fin miski - naczynie do pieczenia - foremki do 

ciasta - miski creme brulee w kolorze szarym i bezowym
140,99 zł

4251285561885 CF10352 8x miski z pletwami ragout, naczynie do pieczenia, 
foremki do ciasta, miski creme brulee w kolorze szarym 

187,99 zł
4251285561892 CF10355 4x ragout fin miski - naczynie do pieczenia - foremki do 

ciasta - miski creme brulee w kolorze szarym i bezowym
140,99 zł

4251285561908 CF10350 4x mini zapiekanka z pokrywka - foremki do ciasta 
wykonane z ceramiki - miseczka creme brulee w kolorze

163,99 zł
4251285561915 CF6232 2x uchwyt na worki z pokrywa, mozliwosc ustawienia na 

3 wysokosciach, idealny do domu, ogrodu, warsztatu i n
163,99 zł

4251285561922 CF10350 2x mini zapiekanka z pokrywka, foremki do ciasta 
wykonane z ceramiki, miseczka creme brulee w kolorze 

93,99 zł
4251285561946 CF5025 6x plastikowe pudelko na baterie - pojemnik na baterie i 

akumulatory - pojemnik na akumulatory AA i AAA
70,99 zł

4251285561960 CF5530 6x maska wenecka, maska na oczy w róznych wzorach, 
maska na twarz wykonana z wysokiej jakosci koronki ja

60,99 zł
4251285561977 CF8471 2-czesciowy zestaw do grillowania z chromowanego 

metalu do obracania grillowanych potraw
84,99 zł

4251285561984 CF10487 6x lampka LED do butelek - lekki lancuch korkowy do 
butelek wina - mini diody LED z bateria - nastrojowe swi

70,99 zł
4251285561984 CF10487 6x lampka LED do butelek - lekki lancuch korkowy do 

butelek wina - mini diody LED z bateria - nastrojowe swi
70,99 zł

4251285561991 CF10487 9x LED lampka do butelek - korkowy lancuch swietlny 
na butelki wina - mini lampki LED z bateria - nastrojowe

70,99 zł
4251285562011 CF10434 6-czesciowy zestaw do przechowywania z pokrywa na 

zawiasach, metalowe pudelko w róznych stylach retro [
93,99 zł

4251285562035 CF10489 ceramiczna skarbonka unicorn - skarbonka w ksztalcie 
jednorozca - skarbonka z gumowym zamknieciem

140,99 zł
4251285562042 CF10293 16x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 

solidne sledzie z plastikowymi uchwytami - kolki do kam
140,99 zł

4251285562066 CF9920 12x kostki lodu ze stali nierdzewnej, wysokiej jakosci 
kamienie whisky, tacka na kostki lodu wielokrotnego uzy

163,99 zł
4251285562073 CF9920 18x kostki lodu ze stali nierdzewnej, wysokiej jakosci 

kamienie whisky, tacka na kostki lodu wielokrotnego uzy
187,99 zł

4251285562080 CF9104 40x wymienne pokrywki do sloików na dzem „Owoce” - 
zakretki do sloików szklanych i wekowych - TO 66 mm [

93,99 zł
4251285562103 CF8180 2x profesjonalna taca do serwowania gastronomii 

wykonana ze stali nierdzewnej, Ø 40 cm
163,99 zł

4251285562110 CF10641 4x gabka pod prysznic - gabka do kapieli w swietnych 
kolorach - gabka do mycia pod prysznic - gabka do mas

84,99 zł
4251285562127 CF10648 Pudelko na chusteczki do twarzy wykonane z bambusa - 

Dozownik do chusteczek premium - Podajnik reczników 
93,99 zł

4251285562134 CF10638 2x magiczna bransoletka wykonana z metalu, pierscien 
przeplywowy dla dzieci i doroslych, zabawki kinetyczne

93,99 zł
4251285562141 CF10650 8x duze spinacze do bielizny - klipsy do reczników 

plazowych 12,5 cm wykonane z tworzywa sztucznego - 
61,32 zł

4251285562158 CF10650 16x duze spinacze do bielizny - spinacze do reczników 
plazowych 12,5 cm wykonane z tworzywa sztucznego - 

84,92 zł
4251285562165 CF10013 2x pokrywka i otwieracz do butelek - odpowiednie do 

róznych rozmiarów pokryw - otwieranie bez wiekszego 
70,99 zł

4251285562172 CF10645 4x Otwieracz do butelek, otwieracz do butelek w 
róznych kolorach

84,99 zł
4251285562189 CF10506 3x zestaw lapacza stolka 2.0 do próbek kalu w domu - z 

jednorazowym lapaczem stolca, niejalowa rurka na kal, 
70,99 zł

4251285591752 CF10506 3x zestaw lapacza stolka 2.0 do próbek kalu w domu - z 
jednorazowym lapaczem stolca, niejalowa rurka na kal, 

70,99 zł
4251285562196 CF7187 Zestaw ochronny 16 metrów do domu, wiaty, stodoly z 

16 klipsami z mozliwoscia przyciecia i odporny na warun
93,99 zł

4251285562196 CF7187 Zestaw ochronny 16 metrów do domu, wiaty, stodoly z 
16 klipsami z mozliwoscia przyciecia i odporny na warun

93,99 zł
4251285562202 CF10642 4x bambusowy trójnóg, spodek do garnków i patelni, 18 

x 17,5 cm
70,99 zł

4251285562219 CF5557 2700 ml plynu do baniek mydlanych z patyczkami, 2,7 
litra do uzupelnienia baniek mydlanych

93,99 zł
4251285562226 CF10642 8x spodek bambusowy, spodek do garnków i patelni, 18 

x 17,5 cm
84,99 zł
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4251285562233 CF10635 pojemnik na herbate, torebki herbaty i przyprawy, 
drewniane pudelko na herbate z 6 przegródkami i okien

140,99 zł
4251285562240 CF10644 2x szczypce do herbaty, zaparzacz do herbaty z 

matowej stali nierdzewnej, sitko do herbaty dla milosnik
93,99 zł

4251285562264 CF10639 Pudelko na herbate z 9 przegródkami - Pudelko z 
drewna na torebki herbaty z okienkiem do przegladania 

163,99 zł
4251285562332 CF10636 2x termometr do pieczenia ze stali nierdzewnej - 

analogowy termometr do miesa - termometr do grilla - i
60,99 zł

4251285562349 CF10032 2x uchwyt stolowy na chlodziarki do wina i szampana, 
metalowy uchwyt na wiadro na butelki, oszczedzajacy m

140,99 zł
4251285562356 CF10643 sztaluga 4x do zbierania talerzy, misek, ksiazek i 

obrazów, przezroczysty stojak na talerze z tworzywa szt
70,99 zł

4251285562363 CF10643 sztaluga 8x do zbierania talerzy, misek, ksiazek i 
obrazów, przezroczysty stojak na talerze z tworzywa szt

93,99 zł
4251285562394 CF10649 4x szlachetne talerze porcelanowe - talerze deserowe w 

kolorze bialym - talerze do serwowania w ksztalcie misy 
93,99 zł

4251285562400 CF3464 4x maska wenecka maska karnawalowa z piórami 70,99 zł
4251285562417 CF10649 8x szlachetne talerze porcelanowe - talerze deserowe w 

kolorze bialym - talerze do serwowania w ksztalcie mise
187,99 zł

4251285562424 CF10649 12x szlachetne talerze porcelanowe - talerze deserowe 
w kolorze bialym - talerze do serwowania w ksztalcie mi

233,99 zł
4251285562431 CF10653 2x jednorozec kubki do kawy w róznych kolorach - 

czarujacy kubek kakaowy z magicznymi motywami jedn
93,99 zł

4251285562448 CF10654 kubek do kawy 4x w stylowe paski, ceramiczny kubek 
do kawy w kolorze czarnym i bialym, 280 ml (04 sztuki -

140,99 zł
4251285562455 CF3464 6x maska wenecka Maska na oczy w kolorze bialym z 

piórami na karnawal lub Mardi Gras
84,99 zł

4251285562462 CF9183 4x kubek do kawy "Unicorn" - magiczny jednorozec 
kubek do kawy - kubek do herbaty z magicznymi motyw

140,99 zł
4251285562479 CF10653 Kubki 4x unicorn w róznych kolorach - magiczny kubek 

kakaowy z magicznymi motywami jednorozca - 330 ml
163,99 zł

4251285562509 CF7886 wieszak na drzwi sowa - wiszaca szafa na drzwi i szafki 
z 5 haczykami - drazek na drzwi do zawieszenia - metal

93,99 zł
4251285562516 CF10637 Pudelko 24x, male pudelka do przechowywania 

materialów rekodziela, mini pudelka do przechowywania
84,99 zł

4251285580251 CF10647 2x kubki na salatke z widelcem i pojemnikiem na sos, 
pojemnik na salatke na wynos, kubki na owoce

93,99 zł
4251285562554 CF10598 4x solidne kubki do picia wielokrotnego uzytku w 

jasnych kolorach, praktyczne kubki wielokrotnego uzytk
93,99 zł

4251285562561 CF10593 melaminowe kubki do kawy 8x - plastikowe kubki z 
melaminy - nielamliwa filizanka na kemping i pikniki z a

140,99 zł
4251805438864 CF10593 16x melaminowe filizanki do kawy - plastikowe kubki z 

melaminy - nielamliwa filizanka na kemping i pikniki z a
187,99 zł

4251285562608 CF10594 Miski 8x wykonane z melaminy z róznymi motywami, 
miska na platki R 14,5 x 7 cm

140,99 zł
4251285562615 CF10594 16x misy melaminowe z róznymi motywami, miska na 

platki, Ø 14,5 x 7 cm
187,99 zł

4251285562646 CF10597 2x stale uchwyty na filtr do kawy, nasadka na filtr do 
kawy w stylowych kolorach [wybór jest rózny], reczny fil

84,99 zł
4251285562660 CF9406 2x zamknieta popielniczka metalowa - obrotowa 

popielniczka w stylu retro do uzytku wewnatrz i na zewn
84,99 zł

4251285562677 CF1608 160-czesciowy zestaw filcowych slizgaczy - 
Samoprzylepne slizgacze do mebli wykonane z filcu - K

70,99 zł
4251285562684 CF3506 160-czesciowy zestaw filcowych slizgaczy - 

Samoprzylepne slizgacze do mebli wykonane z filcu - Ok
84,99 zł

4251285562691 CF1610 160-czesciowy zestaw filcowych slizgaczy - 
Samoprzylepne slizgacze do mebli wykonane z filcu - Ok

84,99 zł
4251285562707 CF10348 3-czesciowy zestaw do wekowania, podnosnik do 

sloików, lejek do napelniania i otwieracz do sloików ulat
84,99 zł

4251285562707 CF10348 3-czesciowy zestaw do wekowania, podnosnik do 
sloików, lejek do napelniania i otwieracz do sloików ulat

84,99 zł
4251285562721 CF10596 16x talerze z melaminy w róznych niebiesko-bialych 

wzorach, talerz obiadowy, Ø 24,5 cm
187,99 zł

4251285562738 CF10587 480x oczy rzemieslnicze z ruchomymi zrenicami, okragle 
wylupiaste oczy w róznych rozmiarach, chybotliwe oczy 

70,99 zł
4251285562745 CF6286 12x korkowe podstawki pod napoje - podstawki 

wielokrotnego uzytku jako dekoracja stolu - ozdobne tal
84,99 zł

4251285562752 CF10629 6x klipsy uszczelniajace do toreb - klipsy uszczelniajace 
do toreb na zywnosc - klipsy uszczelniajace z tworzywa 

70,99 zł
4251285562776 CF1608 320-czesciowy zestaw filcowych slizgaczy - 

Samoprzylepne slizgacze do mebli wykonane z filcu - K
140,99 zł
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4251285562783 CF3506 320-czesciowy zestaw filcowych slizgaczy - 
Samoprzylepne slizgacze do mebli wykonane z filcu - Ok

140,99 zł
4251285562806 CF10566 3x Sztuczna rafia w rolce - rafia dekoracyjna dla 

hobbystów - rafia wiazaca dla domu i ogrodu
70,99 zł

4251285562813 CF10571 12x talerze z lisci palmowych, biodegradowalne 
naczynia z lisci palmowych, naczynia jednorazowe, Ø 25

140,99 zł
4251285562820 CF10571 6x talerze z lisci palmowych, biodegradowalne naczynia 

z lisci palmowych, naczynia jednorazowe, Ø 25,5 cm
84,99 zł

4251285562844 CF10590 32x drewniane miski na przekaski, male miseczki do 
serwowania przekasek, dipów, przystawek i deserów, ze

84,99 zł
4251285562851 CF10590 64x drewniane miski na przekaski, miski do serwowania 

przekasek, dipów, przystawek i deserów, zestaw Amuse
140,99 zł

4251805403831 CF10417 6x Szczotka do czyszczenia butelek - Szczotki do 
czyszczenia z gabka - Mala szczotka reczna do czyszcze

93,99 zł
4251285562882 CF10655 4x duza plastikowa lyzka do butów - lyzka do butów z 

dluga raczka - pomoc do zakladania butów w róznych k
84,99 zł

4251285584303 CF9259 4x teleskopowa packa na muchy - odstraszajaca 
komary, wysuwana raczka - rózne rodzaje ochrony prze

60,99 zł
4251285562912 CF10439 12x podstawki z lupka - szklane podstawki z 

antyposlizgowymi gumowymi nózkami - ozdobne podkla
140,99 zł

4251285562929 CF10439 12x podstawki z lupka - szklane podstawki z 
antyposlizgowymi gumowymi nózkami - ozdobne podkla

140,99 zł
4251285562974 CF10533 4x zaparzacz do herbaty ze stali nierdzewnej i silikonu - 

sitko do herbaty z pokrywka i spodkiem - drobny filtr [w
84,99 zł

4251285562981 CF3853 2x garnishers z ostrzami julienne - ozdób jak 
profesjonalista: piekne spirale warzywne szybko i latwo

140,99 zł
4251285562998 CF8153 12x haczyki samoprzylepne na karnisze, drazki Vitra - 

haczyki samoprzylepne do okien, haczyki okienne - prze
60,99 zł

4251285563001 CF10171 8x Sloiki Mason z hustawka, druciany sloiczek z 
gumowym pierscieniem w swietnych kolorach, 60 ml

140,99 zł
4251285563018 CF10168 8x Sloiki Mason z hustawka, druciany hustawka z 

gumowym pierscieniem w swietnych kolorach, 100 ml
140,99 zł

4251285563025 CF6664 6x Szczotka do butelek w róznych rozmiarach do 
czyszczenia butelek i szklanek - Szczotki do czyszczenia 

84,99 zł
4251285563032 CF10589 Pudelka upominkowe 6x, pudelka kartonowe do 

ukladania w stosy do projektowania i przechowywania 
93,99 zł

4251285563049 CF9681 Skladany stopien z gumowymi kolcami - przenosny 
skladany stolek o nosnosci do 150 kg - skladany stolek 

163,99 zł
4251285598690 CF9264 4x unicorn worek gimnastyczny - Torba sportowa 

jednorozca z magicznymi motywami jednorozca [wybór 
140,99 zł

4251285563063 CF10659 2x stojak na ksiazki kucharskie, metalowa podpórka w 
ponadczasowym designie - stojak na ksiazki kucharskie,

84,99 zł
4251285563070 CF10351 6x kwietnik i bylina - okragly wspornik do krzewów - 

wspornik do krzewów dla kwiatów, wasów i bylin
140,99 zł

4251285563070 CF10351 6x kwietnik i bylina - okragly wspornik do krzewów - 
wspornik do krzewów dla kwiatów, wasów i bylin

140,99 zł
4251285563087 CF10351 6x uchwyt do kwiatów i krzewów - podpora do krzewów 

okragla - podpora do kwiatów, pedów i krzewów
93,99 zł

4251285563087 CF10351 6x uchwyt do kwiatów i krzewów - podpora do krzewów 
okragla - podpora do kwiatów, pedów i krzewów

93,99 zł
4251285563094 CF10351 6x pojemnik na kwiaty i byliny - okragly wspornik do 

krzewów w dwóch rozmiarach - wspornik do kwiatów, w
140,99 zł

4251285563094 CF10351 6x pojemnik na kwiaty i byliny - okragly wspornik do 
krzewów w dwóch rozmiarach - wspornik do kwiatów, w

140,99 zł
4251285563100 CF10255 2x oslona przeciwdeszczowa do plecaków i tornistrów 

szkolnych, wodoodporna oslona przeciwdeszczowa w ne
70,99 zł

4251285563124 CF9082 Przyneta na muchy 16x w ksztalcie kwiatka, przyneta do 
karmienia do przymocowania do okna, pulapka na much

140,99 zł
4251285563131 CF7696 80-metrowy sznur do bielizny z wkladka z drutu 

stalowego, sznurek do bielizny w róznych kolorach [wyb
84,99 zł

4251285563155 CF6664 4x Szczotka do butelek w róznych rozmiarach do 
czyszczenia butelek i szklanek - Szczotki do czyszczenia 

84,99 zł
4251285563162 CF6320 moskitiera 4x z tasma Velcro - moskitiera do okien - 

docinana moskitiera - moskitiera - 100 x 100 cm
70,76 zł

4251285563179 CF6324 moskitiera 4x z tasma Velcro - moskitiera do okien - 
docinana moskitiera - moskitiera - 100 x 100 cm

70,99 zł
4251285563186 CF6321 moskitiera 4x z tasma Velcro - moskitiera do okien - 

docinana na wymiar moskitiera - moskitiera - 100 x 130 
93,99 zł

4251285563193 CF7216 8x kohezyjny bandaz samoprzylepny - tasma sportowa 
samoprzylepna - elastyczny bandaz mocujacy do uprawi

93,99 zł
4251285563223 CF5081 10x siatka do prania delikatnych materialów, worek na 

pranie z zamkiem blyskawicznym, worek na pranie, 50 x
84,99 zł
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4251285563223 CF5081 10x siatka do prania delikatnych materialów, worek na 
pranie z zamkiem blyskawicznym, worek na pranie, 50 x

84,99 zł
4251285563230 CF7104 4x klódka mosiezna z dlugim palakiem, wysoki zamek 

palakowy z 3 kluczami kazdy, 50 mm
84,99 zł

4251285563308 CF8144 2 pudelka na tabletki z 10 przegrodami z napisami, 
dozownik tygodniowy

70,99 zł
4251285563377 CF10622 Wycieraczka - mata przeciwpylowa - wycieraczka do 

pomieszczen wewnetrznych i zadaszonych na zewnatrz -
84,99 zł

4251285563407 CF10622 Wycieraczka - mata przeciwpylowa - wycieraczka do 
wnetrz i zadaszonych obszarów zewnetrznych - powitaln

84,99 zł
4251285563421 CF10622 Wycieraczka - mata przeciwpylowa - wycieraczka do 

wnetrz i zadaszonych obszarów zewnetrznych - przezroc
84,99 zł

4251285563469 CF8120 Szescioczesciowy lazienkowy zestaw podrózny, 
skladajacy sie z pudelka na szczoteczki do zebów, kubka

70,99 zł
4251285563513 CF7716 6x Torba na odziez, pokrowiec z zamkiem 

blyskawicznym i okienkiem, pokrowiec ochronny do tran
163,99 zł

4251285563544 CF9349 6 m tasma rzepowa do przyszywania, zapiecie na rzep 
w kolorze czarnym i bialym

70,99 zł
4251285563568 CF8228 4x teleskopowa packa na muchy - srodek odstraszajacy 

komary z elastycznie wysuwanym uchwytem - ochrona 
70,99 zł

4251285563605 CF10684 2x stojak do suszenia prania, wieszak na pranie do 
ogrzewania, regulowana suszarka balkonowa, suszarka 

163,99 zł
4251285563612 CF10684 suszarka do prania, wieszak na ubrania do ogrzewania, 

regulowana suszarka balkonowa, suszarka wiszaca [wyb
93,99 zł

4251285563629 CF5422 32x Korkowe podstawki pod drinki - okragle i 
kwadratowe podstawki pod drinki - Korkowe podstawki 

93,99 zł
4251285563636 CF10626 2x pudelko na banany z widelcem - pudelko do 

przechowywania bananów w kolorze zóltym - plastikowe
84,99 zł

4251285563643 CF9806 30-elementowy zestaw upominkowy z motywami 
jednorozca na dzieciece przyjecia urodzinowe, skladajac

84,99 zł
4251285563650 CF9806 15-czesciowy zestaw prezentów z motywami jednorozca 

na urodziny dzieci skladajacy sie z bransoletki zatrzasko
84,99 zł

4251285563667 CF9806 300-elementowy zestaw prezentów z motywami 
jednorozca na urodziny dzieci, skladajacy sie z brokatow

84,99 zł
4251285563674 CF9061 2 uniwersalne szklane pokrywy chroniace przed 

zachlapaniem z silikonowym brzegiem do garnków i pat
187,99 zł

4251285563681 CF10660 universal szklana pokrywa chroniaca przed 
zachlapaniem z silikonowym brzegiem do garnków i pat

93,99 zł
4251285563711 CF10657 40x wodoodporne plastry dla dzieci - kolorowe plastry 

dla dzieci - zestaw plastrów z motywem jednorozca - pr
46,99 zł

4251285563728 CF8397 2x worek do ochrony roslin wykonany z wlókniny 
ogrodowej chroniacej przed warunkami atmosferycznym

140,99 zł
4251285563742 CF3478 2x lampa do piekarnika do 300°C, ciepla biala zarówka 

do pieca 26W, E14, 230V, 165 lumenów
70,99 zł

4251285563759 CF9150 Stojak na szczoteczki „Tiger” wykonany z drewna z 
klepsydra, 8 x 8 cm

84,99 zł
4251285580220 CF9982 12x skakanka w puszce dla dzieci i doroslych w jasnych 

kolorach [wybór jest rózny], kazda puszka 5 x 2,5 cm
84,99 zł

4251285563797 CF10685 tablica z literami, rowkowana tablica z 145 wtykowymi 
literami i cyframi do zawieszenia [wybór jest rózny]

84,99 zł
4251285576407 CF10690 2x 3D ramki do zdjec wykonane z drewna w stylu 

rustykalnym do zdjec w formacie 10 x 15 cm - ramka gl
84,99 zł

4251285563810 CF10683 skórka do pizzy wykonana ze stali nierdzewnej - serwer 
do pizzy i ciast ze skladanym uchwytem - popychacz do 

84,99 zł
4251285563827 CF3446 5x lampa do piekarnika do 300°C, ciepla biel zarówka 

piecowa 40W, E14, 230-240V
140,99 zł

4251285563834 CF7124 101-czesciowy zestaw imprezowy Dia de los Muertos dla 
dzieci z tekturowa zastawa stolowa z twarzami czaszek 

187,99 zł
4251285563841 CF10686 tablica z literami, rowkowana tablica z 145 wtykowymi 

literami i cyframi, tablica na kolki w kolorze czarno-bialy
93,99 zł

4251285563865 CF10689 Lampa LED do lazienki, basenu i spa - Oswietlenie 
plywajacego stawu do pokazu wielokolorowego podwod

84,99 zł
4251285563889 CF6942 18-czesciowy zestaw do nurkowania skladajacy sie z 

ryb, kijów do nurkowania, meduz i rekinów w róznych k
140,99 zł

4251285563896 CF10691 Uchwyt na parasol sloneczny ze stali ocynkowanej - 
uchwyt na parasole balkonowe - podporka na parasol

84,99 zł
4251285563919 CF11490 24x Stalowe sledzie do namiotu - bardzo grube sledzie 

do kempingu i na zewnatrz - idealne do normalnego i tw
163,99 zł

4251285563933 CF3514 5x torby wykonane z aksamitu, pokrowiec ochronny na 
tablety, e-booki i netbooki, etui na tablet w kolorze czar

60,99 zł
4251285563964 CF10591 120-czesciowy zestaw drewnianych lyzek - drewniane 

sztucce - przyjazne dla srodowiska i biodegradowalne dr
84,99 zł
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4251285563971 CF10592 120-czesciowy zestaw drewnianych widelców - 
drewniane sztucce - przyjazne dla srodowiska i biodegra

84,99 zł
4251285582019 CF10674 2x Balon odstraszajacy ptaki - Odstraszacz golebi w 

formie balonu - Balon do odstraszania golebi, wróbli, dzi
84,99 zł

4251285563995 CF10673 2x odstraszacz ptaków w postaci atrapy sowy z 
dzwoneczkami, 41 x 20 cm

84,99 zł
4251285564008 CF10672 2x srodek odstraszajacy ptaki jako atrapa sowy z 

dzwoneczkami, 41 x 22 cm
93,99 zł

4251805401066 CF10670 12x koncówki odstraszajace ptaki - kolce odstraszajace 
golebie na balkon i dach - kolec dla golebi - stal nierdze

140,99 zł
4251285564039 CF10669 10x strach na wróble drzewo - srodek odstraszajacy 

ptaki dla golebi, wron, wróbli - strach na wróble - zawie
84,99 zł

4251285564121 CF9616 2x komody podpodlogowe z zamkiem blyskawicznym, 
uchwytem i okienkiem, 105 x 45 x 16 cm

70,99 zł
4251285564169 CF9424 2x rozpylacz wody, rozpylacz wody do odswiezania za 

pomoca cisnienia powietrza, 80 ml, w kolorze rózowym
84,99 zł

4251285564213 CF9388 Rolki nici 40x do uzytku w domu iw podrózy, nici do 
szycia maszynowe w róznych kolorach

84,99 zł
4251285564220 CF9483 Szczypce chwytne wykonane z aluminium - pomoc do 

chwytania w domu i ogrodzie - pazur chwytny z magnes
140,99 zł

4251285564244 CF10668 2x srodek przeciwbólowy po ukaszeniu komara - 
elektryczny srodek usmierzajacy ukaszenia komara do la

70,99 zł
4251285564251 CF10562 120x kostki lodu wielokrotnego uzytku w swietnych 

kolorach, kostki lodu na impreze do chlodzenia napojów
140,99 zł

4251285564268 CF8540 Dekoracyjna zarówka 2x z lancuchem swietlnym LED do 
zawieszenia i odlozenia - zasilana bateryjnie lampa stolo

140,99 zł
4251285564275 CF10697 2x silikonowa miska do mycia naczyn, skladana miska 

kempingowa w jasnych kolorach [rózne kolory]
187,99 zł

4251285564282 CF10697 Silikonowa miska do mycia naczyn Skladana miska 
kempingowa w kolorowych kolorach [kolory sie róznia]

140,99 zł
4251285564312 CF2530 6x szklanki slomka do picia - projekt slomki w okularach 

- zabawna slomka do picia na urodziny
70,99 zł

4251285564336 CF10695 Pistolet do sosów jako dozownik do keczupu i 
musztardy, dozownik do sosów z buteleczkami do sciska

70,99 zł
4251285564343 CF10402 pluszowe zawieszki do toreb 5x, teczowe zawieszki z 

pomponami i brelok do kluczy
84,99 zł

4251285564350 CF10696 kubek termiczny z szybkim zamknieciem - kubek 
termoizolacyjny do napojów goracych i zimnych - kubek

84,99 zł
4251285564367 CF9808 gumki 18x w ksztalcie sowy, gumki w róznych kolorach 

[wybór zróznicowany], gumki do olówków, 3,5 cm
84,99 zł

4251285564374 CF9808 gumki 36x w ksztalcie sowy, gumki w róznych kolorach 
[wybór jest zróznicowany], gumki do olówków, 3,5 cm

93,99 zł
4251285564404 CF6727 8x zegar na szczoteczke dla dzieci - klepsydra do mycia 

zebów w róznych kolorach - minutnik 3 - minutnik - akc
70,76 zł

4251285564411 CF10600 Walizka 4x z pokrywa na zawiasach, pudelka w róznych 
kolorach [wybór jest rózny], 9 x 4,5 x 3 cm

84,99 zł
4251285564428 CF10682 Pojemnik z szufladami z tworzywa sztucznego - Wieza z 

5 szufladami - Kompaktowy pojemnik do przechowywan
84,99 zł

4251285564442 CF10693 Pojemnik na serwetki z serwetkami - dozownik do 
serwetek na stól w jadalni i do kuchni - 150 papierowyc

93,99 zł
4251285564459 CF6311 13-czesciowy zestaw walków malarskich z kuweta, walki 

do malowania na równych powierzchniach
93,99 zł

4251285564466 CF10694 750x papierowe serwetki jako opakowanie 
uzupelniajace do dozowników serwetek - jednowarstwo

140,99 zł
4251285564480 CF4672 16x szklanki slomka do picia w jasnych kolorach - wzór 

ze slomka w okularach - zabawna slomka do picia na ur
93,99 zł

4251285564527 CF9257 600x kinkable slomki do picia - Slomki w jaskrawych 
neonowych kolorach - Rurki do picia

84,99 zł
4251285564534 CF6326 moskitiera 3x z tasma Velcro - moskitiera do okien - 

docinana na wymiar ochrona przed komarami - moskitie
70,76 zł

4251285564565 CF10693 2x serwetnik z serwetkami - dozownik serwetek i 300 
papierowych serwetek - pudelko na serwetki do stolu w 

140,99 zł
4251285564572 CF9878 3x Torba na Halloween - potworna reka z torba w 

róznych kolorach - kosciane ramie z woreczkiem do zbie
140,99 zł

4251285564589 CF10698 3x kubki ozdobne ze stali emaliowanej w 3 wzorach 
zeglarskich - kubek do kawy - 3-czesciowy zestaw kubk

93,99 zł
4251285564619 CF6297 Etykiety 240x do szklanek i butelek w róznych dekorach 

[wybór zmienia sie]
93,99 zł

4251285564626 CF10701 6x sloiki wekowe z czerwono-biala zakretka w kratke - 
DO R 82 mm - do ca. 425 ml

140,99 zł
4251285564633 CF10701 12x sloiki wekowe z czerwono-biala zakretka w kratke - 

DO R 82 mm - do ca. 425 ml
163,99 zł
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4251285564640 CF10702 2x Duze slomiane gwiazdki - zawieszki na choinke - 
naturalna ozdoba choinkowa - dekoracja swiateczna

84,99 zł
4251285564664 CF10706 4x gwiazdki slomkowe w zestawie mix - zawieszki 

slomiane na choinke - zawieszki choinkowe naturalne - 
84,99 zł

4251285564671 CF10707 Wierzcholek choinki ze slomy, Gwiazda ze slomy na 
choinke na Boze Narodzenie, Czubek choinki, 24,5 cm

70,99 zł
4251285564688 CF10708 star Wierzcholek choinki ze slomy, Gwiazda ze slomy na 

choinke na Boze Narodzenie, Czubek choinki na choinke
70,99 zł

4251285564695 CF10709 24-czesciowy zestaw gwiazd ze slomy - Ozdoby 
choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Ozdoby ch

84,99 zł
4251285564701 CF10710 12x Gwiazdki slomiane w zestawie - Dekoracja 

choinkowa - Slomiana zawieszka na choinke - Naturalna
84,99 zł

4251285564718 CF10711 48x slomkowe gwiazdki w zestawie mix - Ozdoby 
choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Zawieszki 

84,99 zł
4251285518216 CF10712 4x gwiazdki ze slomy w zestawie mix - ozdoby 

choinkowe - zawieszki slomiane na choinke - zawieszki c
70,99 zł

4251285564732 CF10712 8x slomiane gwiazdki w zestawie mix - Ozdoby 
choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Zawieszki 

93,99 zł
4251285564756 CF10713 36-czesciowy piracki zestaw upominkowy, smakolyki i 

prezenty na urodziny dla dzieci, akcesoria na pirackie pr
140,99 zł

4251285564763 CF10713 13-czesciowy piracki zestaw upominkowy - pierscionki, 
tatuaze, przepaski na oczy na dzieciece przyjecia urodzi

60,99 zł
4251285564794 CF10440 24x wymienne wieczka do sloików po dzemie "Owoce" - 

zakretki do sloików szklanych i wekowych - TO 82 mm
93,99 zł

4251805418729 CF9625 Skladany wózek na zakupy - skladany wózek na zakupy 
- skladane pudelko z rolkami i uchwytem teleskopowym

141,56 zł
4251285564817 CF10365 Przytulanka rózowa sowa - pluszowa zabawka z 

blyszczacymi powiekami - zabawki dla dzieci do przytula
84,99 zł

4251285564824 CF10365 Przytulanka niebieska sowa - pluszowa zabawka z 
blyszczacymi powiekami - zabawki dla dzieci do przytula

84,99 zł
4251285564848 CF10504 6x nozyczki do rekodziela, nozyce kubelkowe z wieloma 

wzorami - kolorowe nozyczki dzieciece do kreatywnego 
84,99 zł

4251285564855 CF9361 spinacze 1200x w róznych kolorach, zszywki biurowe i 
domowe, kolorowe spinacze do listów i teczek, 28 mm

84,99 zł
4251285564862 CF0759 4-czesciowy zestaw lupy, lupa do czytania do uzytku w 

domu i w podrózy
84,99 zł

4251285564879 CF2520 Latarnia wiszaca LED, bezprzewodowa lampa wiszaca, 
zasilana bateryjnie latarnia burzowa na kemping, festiw

84,99 zł
4251285564886 CF2520 4x LED serce - lampa LED XL w ksztalcie serca - 

bezprzewodowe nastrojowe swiatlo - romantyczna lamp
93,99 zł

4251285564893 CF9359 4x Pilka do masazu - Pilka jez z wypustkami - Pilki do 
masazu powiezi - Pilka z wypustkami do masazu rak, st

84,99 zł
4251285564916 CF10715 6x sloiki wekowe z czerwono-biala zakretka w kratke - 

DO R 82 mm - do ca. 250 ml
140,99 zł

4251285564923 CF10715 12x sloiki wekowe z czerwono-biala zakretka w kratke - 
do Ø 82 mm - do ok. 250 ml pojemnosci

163,99 zł
4251285597396 CF0760 2x sliniaczek dla niemowlat w kolorze niebieskim, 

wodoodporny i nadajacy sie do prania z rzepem i przezr
70,99 zł

4251285597860 CF0760 2x sliniaczki dla niemowlat w kolorze rózowym, 
wodoodporne i nadajace sie do prania, z zapieciem na r

70,99 zł
4251285564961 CF10390 kaseton LED z ozdobnymi literami i emoji, podswietlany 

panel na baterie do rozstawiania i zawieszania, 30 x 22 
93,99 zł

4251285564978 CF10499 2x pisuar damski do podrózy - mobilny przyrzad do 
sikania wykonany z silikonu - oddawanie moczu na stoja

70,99 zł
4251805407105 CF10499 Pisuar damski 4x do podrózy - mobilny przyrzad do 

odkurzania wykonany z silikonu - oddawanie moczu na s
70,99 zł

4251285564992 CF10178 8x haczyki scienne o wygladzie metalu - cudowny 
haczyk na samoprzylepnej podkladce - samoprzylepny h

84,99 zł
4251285565005 CF10178 8x biale haczyki scienne - cudowne haczyki na 

podkladce samoprzylepnej - haczyki samoprzylepne bez 
84,99 zł

4251805403206 CF10178 8x przezroczyste haczyki scienne - cudowne haczyki na 
podkladce samoprzylepnej - haczyki samoprzylepne bez 

84,99 zł
4251285565036 CF10723 Wiadro 2x skladane wykonane z silikonu, 10 litrów jako 

praktyczne skladane wiadro w róznych kolorach na kem
140,99 zł

4251285565043 CF10722 2x koszyk na zakupy wykonany z silikonu - pudelko 
transportowe - pudelko skladane - kosz kempingowy - p

187,99 zł
4251285565050 CF10723 Wiadro skladane wykonane z silikonu, 10 litrów jako 

praktyczne skladane wiadro w róznych kolorach na kem
93,99 zł

4251285565067 CF10722 skladany kosz na zakupy wykonany z silikonu - pudelko 
transportowe - pudelko skladane - kosz kempingowy - p

140,99 zł
4251285565074 CF7124 43-czesciowy zestaw zastawy stolowej i dekoracji 

czaszki na Halloween, urodziny i imprezy tematyczne
140,99 zł
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4251285565111 CF10596 Kubki do picia 8x wykonane z melaminy o róznych 
dekorach, 250 ml

140,99 zł
4251285589384 CF3083 4x LED latarnia ze swiecaca gwiazda - elektryczny 

lampion na parady z latarniami, Halloween i sw.
93,99 zł

4251285565142 CF10740 Worek Halloween - szkieletowa reka w kolorze bialym z 
torba w kolorze czarnym - ramie z koscia z woreczkiem 

84,99 zł
4251285565166 CF10730 2x lampiony dzieciece wykonane z papieru, kolor / 

motyw: film Disney Frozen, 28 cm [wybór moze byc róz
84,99 zł

4251285569614 CF10731 2x latarnia z kolorowym motywem ksiezyca - papierowa 
latarnia na sw.Marcina i Halloween - latarnia Martina dla

70,99 zł
4251285565210 CF10735 2x latarnia z kolorowym motywem dinozaura - 

papierowa latarnia na sw.Marcina i Halloween - latarnia 
84,99 zł

4251285565227 CF10733 2x latarnia z motywem kolorowej zaby - papierowa 
latarnia na sw. Marcina i Halloween - Martina latarnia dl

84,99 zł
4251285565241 CF10734 2x latarnia z kolorowym motywem piratów - papierowa 

latarnia na sw.Marcina i Halloween - latarnia Martina dla
84,99 zł

4251285565258 CF10736 3x kapelusz wiedzmy na kostium czarownicy - kapelusz 
maga idealny na karnawal, Halloween - 33 x 38 cm

70,99 zł
4251285565272 CF10741 6x Squeeze Ball - poreczna pilka do sciskania w 

swietnych kolorach - antystresowa zabawka dla dzieci i 
84,99 zł

4251285565319 CF9901 2x ogranicznik przeciagu do drzwi i okien - ogranicznik 
wiatru z mikrofibry - oszczedzaj energie dzieki ograniczn

140,99 zł
4251285580633 CF10362 2x latarnia z kolorowym motywem ksiezniczki i piratów - 

papierowa latarnia na sw.Marcina i Halloween - latarnia 
84,99 zł

4251285565333 CF10742 100x duze klamerki do prania w kolorze szarym i 
turkusowym, do bezpiecznego trzymania prania

93,99 zł
4251285565340 CF10747 3x Seppelhut, tradycyjny kapelusz filcowy na 

Oktoberfest, karnawal lub Mardi Gras, tradycyjny kapelu
140,99 zł

4251285565371 CF5024 22-czesciowy zestaw odblasków z napinana opaska i 
odblaskowymi naklejkami dla dzieci - naklejki odblaskow

46,99 zł
4251285565395 CF1366 3x latarnia z zarówka - latarka na baterie - idealna na 

parady z latarniami, Halloween i sw.
84,99 zł

4251285565418 CF10750 3x latarnia z kolorowymi motywami - papierowa latarnia 
na sw. Marcina i Halloween - Martina latarnia dla dzieci 

70,99 zł
4251285565432 CF10749 3x latarnia z kolorowymi motywami - papierowa latarnia 

na sw. Marcina i Halloween - Martina latarnia dla dzieci 
84,99 zł

4251285565456 CF10756 2x latawce w jasnych kolorach dla dzieci - latawiec 
wiatrowy z linka o dlugosci 15 metrów - latawce jednopr

61,32 zł
4251285572997 CF10752 latawce w jasnych kolorach dla dzieci - latawiec 

wiatrowy z 30-metrowa linka - latawce jednorzedowe w 
46,99 zł

4251285565470 CF10746 latawce w jasnych kolorach dla dzieci - latawiec 
wiatrowy z 30-metrowa linka - latawce jednoprzewodow

84,99 zł
4251285565487 CF10746 latawce w jasnych kolorach dla dzieci - latawiec 

wiatrowy z 30-metrowa linka - latawce jednorzedowe w 
70,99 zł

4251285565494 CF10753 latawce w jasnych kolorach dla dzieci - latawiec 
wiatrowy z 30-metrowa linka - latawce jednorzedowe w 

140,99 zł
4251285565500 CF10754 Latawiec kaskaderski w jasnych kolorach - latawiec 

wiatrowy z przewodem o dlugosci 50 metrów - latawiec 
70,76 zł

4251285565517 CF10755 dwuliniowa mata sterujaca - latawiec z przewodem o 
dlugosci 50 m - latajacy latawiec dla dzieci i doroslych [

84,99 zł
4251285578623 CF9694 2 yo-yos ze sprzeglem i lozyskami kulkowymi, jo-jo w 

róznych kolorach
70,99 zł

4251285565531 CF6357 3x Pulapka na nornice w ksztalcie bawarskim z 
miedzianego drutu stalowego, ok. 15,5 x 8 x 5,5 cm

84,99 zł
4251285565562 CF9832 taca na sztucce wykonana z bambusa, wysuwany wklad 

na sztucce do Twojej szuflady w kuchni
163,99 zł

4251285565579 CF10759 4x kubeczki na szczoteczki do zebów ze stali 
nierdzewnej, uchwyt na szczoteczki o wygladzie drewna

84,99 zł
4251285565616 CF2047 3-czesciowy zestaw opasek - opaska z plastikowym 

gwozdziem, sruba i nozem - kostium na Halloween i Mar
60,99 zł

4251285565623 CF10783 wiedzma w kolorze czarnym ze swiatlem LED w srodku - 
idealna dekoracja na Halloween

70,99 zł
4251285565630 CF10783 nietoperz w kolorze czarnym z lampka LED w srodku - 

idealna dekoracja na Halloween
70,99 zł

4251285565647 CF10783 w kolorze czarnym z lampka LED w srodku - idealna 
dekoracja na Halloween

70,99 zł
4251285565654 CF10783 Fledermaus Boo w kolorze czarnym ze swiatlem LED w 

srodku - idealna dekoracja na Halloween
70,99 zł

4251285565661 CF8743 12-czesciowy zestaw szejkerów do przypraw ze stali 
nierdzewnej na sól, pieprz, przyprawy, ziola - sloik na zi

163,99 zł
4251285565678 CF10790 2x skull cup - wytrzymaly plastikowy kubek do picia na 

Halloween, urodziny lub jako zastawe stolowa na imprez
70,99 zł
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4251285565685 CF10839 chipsy Premium z drewna jabloni - 100% naturalny 
aromat dymny jablko - drewno wedzarnicze dla wedzarn

84,99 zł
4251285565692 CF10840 Frytki wedzarnicze Premium z drewna wisniowego - 

100% naturalny aromat dymny wisniowy - drewno wedz
84,99 zł

4251285565708 CF10841 Premium zrebki - 100% naturalnego aromatu dymu 
olchowego - zrebki do wedzarni, kociolka grillowego, gril

84,99 zł
4251285565715 CF2048 40-czesciowy zestaw z motywami dyni i duchów, talerze 

imprezowe na Halloween, urodziny, imprezy z motto
84,99 zł

4251285565722 CF10005 Miska 16x wykonana z metalu - Miska do serwowania 
dipów, przekasek, przystawek lub deserów - Miska deko

84,99 zł
4251285565739 CF10801 20x ozdobne zabki do dyni - plastikowe zabki do 

ozdabiania rzezbionych dyn - przerazajaca dekoracja z d
84,99 zł

4251285565746 CF10791 50-elementowy Halloweenowy zestaw kubków do picia i 
serwetek z motywami dyni - na karnawal, Halloween lub

70,76 zł
4251285565791 CF10787 2-czesciowy zestaw Dekoracje na Halloween szkielet 

kobieta i mezczyzna, wiszace lub siedzace szkielety na H
84,99 zł

4251285565845 CF2113 dekoracja Dynia Halloween z LED, blyszczaca dekoracja 
z dyni, latarnia ze zmiana koloru, 12 x 11 cm

84,99 zł
4251285565852 CF10782 Halloweenowy napis dekoracyjny „BOO” z oswietleniem 

LED, dekoracja stolu z duchami, ekspozytor dekoracyjny
84,99 zł

4251805402889 CF2049 7-czesciowy zestaw do sztucznej krwi - spray z krwia i 
kapsulki z krwia na Halloween - makijaz na przebranie 

84,99 zł
4251285565890 CF10876 szwedzki ogien z knotem zaplonowym i zapachem 

cytronelli, finska pochodnia do romansu przy ognisku, p
93,99 zł

4251285565906 CF10877 szwedzki kominek z knotem zaplonowym, finska latarka 
do romantycznego ogniska i jako miejsce do gotowania 

93,99 zł
4251285565920 CF4673 szklanki 12x slomka do picia w jasnych kolorach - 

projekt slomki w okularach - zabawna slomka na urodzi
84,92 zł

4251285565944 CF10789 4x latarnia dyniowa ze swiatlem LED, latarnia na baterie 
ze zmiana koloru dla dzieci na Mardi Gras, karnawale, H

93,99 zł
4251285565951 CF2114 2x Torba Halloween - Przezroczysta torba na Halloween 

- Do zbierania slodyczy z róznymi motywami
70,99 zł

4251285565968 CF8965 pila do podkrzesywania 2x z utwardzonymi zebami i 
odporna na zlamania wydrazona rekojescia, pila reczna 

93,99 zł
4251285580268 CF10762 6x LED lantern stick - zasilany bateryjnie palak do 

latarni i latarni - latarnia w róznych kolorach [wybór jest
84,99 zł

4251285565982 CF10797 21-elementowy zestaw Halloween - statyczne 
samoprzylepne obrazy okien, samoprzylepne dekoracje 

60,99 zł
4251285566002 CF10797 18-czesciowy zestaw Halloween - statyczne 

samoprzylepne obrazy okien, samoprzylepne dekoracje 
70,99 zł

4251285566019 CF10900 2x Kubek termiczny ze stali nierdzewnej - 180 ml na 
kubek - izolowany kubek dwuscienny - termiczny kubek 

84,99 zł
4251285513136 CF7674 2x kubek termiczny ze stali nierdzewnej - 300 ml na 

kubek - dwuscienny kubek izolacyjny - nietlukacy kubek 
140,99 zł

4251285566033 CF10902 2x kubek termiczny ze stali nierdzewnej - 400 ml na 
kubek - dwuscienny kubek izolacyjny - nietlukacy kubek 

163,99 zł
4251285566040 CF10803 2x Zestaw do dekoracji drzwi Halloween - Baner Horror 

Party - Dekoracja do dekoracji scian, drzwi, okien i nie t
46,99 zł

4251285566064 CF10796 4-czesciowy zestaw obrazów okiennych - statyczna 
samoprzylepna dekoracja okna, samoprzylepna - przera

70,99 zł
4251285566095 CF6941 8x jesienne obrazki okienne z róznymi motywami 

[wybór jest rózny] - dekoracyjne naklejki na okna - stat
84,92 zł

4251285566118 CF9457 36 ml dwuskladnikowy klej epoksydowy w praktycznej 
podwójnej strzykawce do napraw w domu i ogrodzie

93,99 zł
4251285566125 CF6896 10-czesciowy zestaw jesiennych obrazów okiennych z 

róznymi motywami [wybór jest rózny], dekoracyjne nakl
93,99 zł

4251285566132 CF6895 8x obrazki okienne z motywami sloneczników i sów - 
statyczna samoprzylepna folia okienna - jesienne naklej

93,99 zł
4251285566149 CF10806 2x naklejki scienne z malymi sówkami - dekoracja 

samoprzylepna - naklejki scienne dla dzieci - naklejki sci
93,99 zł

4251285566156 CF10805 4x wysokiej jakosci zestaw do wydrazania dyni za 
pomoca lyzki do dyni i przerazajacych szablonów rzezbie

84,99 zł
4251285566187 CF10851 6x sloiki wekowe z czerwono-biala zakretka w kratke - 

DO R 82 mm - do ca. 330 ml
140,99 zł

4251285566194 CF10851 12x sloiki wekowe z czerwono-biala zakretka w kratke - 
Ø 82 mm - do ok. 330 ml

163,99 zł
4251285566200 CF6893 Zestaw do rzezbienia w dyni na Halloween - narzedzia 

do wycinania dyni - torba z pila, lyzka, narzedzia do rzez
140,99 zł

4251805462654 CF6892 2-czesciowy zestaw kostiumów skladajacy sie z 
kapelusza wiedzmy i magicznej rózdzki dla dzieci na Mar

70,99 zł
4251285566224 CF10898 3x ogrodowy worek na smieci Pop-Up - Stabilny worek 

ogrodowy z uchwytami - Skladana torba ogrodowa na li
163,99 zł
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4251805401592 CF8916 3x Masa korkowa do kompozycji kwiatowych w ksztalcie 
serca - pianka korkowa do swiezych kwiatów - gabka ko

187,99 zł
4251285566248 CF10751 6x latarnia z kolorowymi motywami zwierzecymi - 

papierowa latarnia na sw. Marcina i Halloween - latarnia
93,99 zł

4251285566279 CF6882 Sztuczna jesienna dekoracja do rekodziela [wybór rózni 
sie]

93,99 zł
4251285566293 CF10809 24x klamerki do bielizny z motywami grzybów, ozdoby 

na male drewniane klamerki do zdjec, kolaze, pocztówki
61,32 zł

4251285566309 CF2116 2x DIY dekoracyjny wieniec drewniany do 
majsterkowania - wieniec z rattanu do dekoracji np. oki

93,99 zł
4251285566316 CF10854 2x srodek odstraszajacy kuny, przyjazny dla zwierzat 

srodek odstraszajacy kuny, nieszkodliwy detergent z psi
84,99 zł

4251285566323 CF10854 4x srodek odstraszajacy kuny, przyjazny dla zwierzat 
srodek odstraszajacy kuny, nieszkodliwy srodek odstrasz

140,99 zł
4251285566330 CF10854 6x odstraszacz kun, przyjazny zwierzetom odstraszacz 

kun, nieszkodliwy odstraszacz wykonany z siersci psa
163,99 zł

4251285566347 CF10810 18x mini ozdobne klamerki do bielizny z motywami 
grzybów, male drewniane klamerki do zdjec, kolazy, poc

84,99 zł
4251285566354 CF10811 18x mini ozdobne klamerki do bielizny z motywami lisa 

dla dzieci, male drewniane klamerki do zdjec, kolazy, po
84,99 zł

4251285566361 CF10816 2x DIY dekoracyjny wieniec drewniany do 
majsterkowania - wieniec z rattanu do dekoracji np. oki

84,99 zł
4251285566378 CF10779 6x kaptury z rózowego polaru, kaptur ochronny z polaru 

ogrodowego do okrycia roslin jesienia i zima
93,99 zł

4251285566392 CF10717 drut do oprawy 4x 50m, drut nawojowy do rekodziela i 
modelarstwa - idealny do ozdób choinkowych

93,99 zł
4251285566408 CF6881 3x sznurek welniany w róznych kolorach - sznurek 

filcowy do rekodziela i zdobienia - 5 metrów dekoracyjn
84,99 zł

4251285566415 CF10812 3x sznurek welniany w kolorze bialym - sznurek filcowy 
do rekodziela i zdobienia - 5 metrów welny ozdobnej

84,99 zł
4251285566422 CF10885 Zestaw 6 szklanek, szklanka do wody / szklanka do 

soków / szklanka do long drinków, mozna myc w zmyw
140,99 zł

4251285566439 CF10885 12-czesciowy zestaw kieliszków, szklanka do wody / 
szklanka do soku / szklanka do long drinków, mozna my

187,99 zł
4251805405200 CF10925 brykiety z wegla drzewnego 10 kg z drewna 

jabloniowego, 100% naturalny wegiel drzewny do wedz
187,99 zł

4251285566453 CF10884 Komplet 6 szklanek, szklanka do herbaty / kawy / 
cappuccino, mozna myc w zmywarce

140,99 zł
4251285566460 CF10884 Zestaw 12 szklanek, szklanka do herbaty / kawy / 

cappuccino, mozna myc w zmywarce
187,99 zł

4251285566477 CF10875 Popielniczki szklane 4x - popielniczki szklane bezbarwne 
do papierosów - popielniczki do uzytku prywatnego i ga

140,99 zł
4251285566484 CF10867 Zestaw 12 kieliszków do likieru, mozna myc w 

zmywarce
163,99 zł

4251285566491 CF10883 12-czesciowy zestaw szklanek do soku, szklanka do 
wody / kieliszek do long drinków, mozna myc w zmywar

163,99 zł
4251285566507 CF10920 4x LED Deco-Light do lampionów i podgrzewaczy - 

Elektryczna mini-lampa do lampionów, lampionów i do d
70,99 zł

4251285566507 CF10920 4x LED Deco-Light do lampionów i podgrzewaczy - 
Elektryczna mini-lampa do lampionów, lampionów i do d

70,99 zł
4251285566514 CF10883 6-czesciowy zestaw szklanek do soku, szklanka do wody 

/ kieliszek do long drinków, mozna myc w zmywarce
140,99 zł

4251285566521 CF10867 Zestaw 6 szklanek do likieru, mozna myc w zmywarce 93,99 zł
4251285566545 CF10864 Zestaw 12 szklanek do herbaty do herbaty, kakao, kawy 

i cappuccino, mozna myc w zmywarce
163,99 zł

4251285566552 CF10919 3x wysuwana latarnia LED - latarka zasilana bateryjnie - 
na parady z latarniami, Halloween i sw.

84,99 zł
4251285566576 CF6878 Dwuczesciowy zestaw lampionów dla dzieci wykonany z 

papieru i tektury z motywami Chase, Marshall i Skye z s
84,99 zł

4251285566583 CF10870 Komplet 12-czesciowych szklanek do whisky w 
stylowym, nowoczesnym stylu, mozna myc w zmywarce

163,99 zł
4251285566606 CF10869 Komplet 12-czesciowych szklanek do whisky o 

ponadczasowym designie, mozna myc w zmywarce
163,99 zł

4251285566613 CF10871 Komplet 12-czesciowych kieliszków koktajlowych w 
stylowym, nowoczesnym stylu, mozna myc w zmywarce

163,99 zł
4251285566637 CF10870 Komplet 6-czesciowych szklanek do whisky w stylowym, 

nowoczesnym stylu, mozna myc w zmywarce
140,99 zł

4251285566651 CF10869 Komplet 6-czesciowych szklanek do whisky o 
ponadczasowym wygladzie, mozna myc w zmywarce

140,99 zł
4251285566668 CF10871 Komplet 6-czesciowych kieliszków koktajlowych w 

stylowym, nowoczesnym stylu, mozna myc w zmywarce
140,99 zł
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4251285566705 CF8915 3x Masa korka do kompozycji kwiatowych w ksztalcie 
pierscienia - pianka do swiezych kwiatów - gabka korkuj

187,99 zł
4251285566729 CF10721 120-czesciowy zestaw drewnianych nozy - drewniane 

sztucce - przyjazne dla srodowiska i biodegradowalne dr
84,99 zł

4251285566736 CF6876 120-czesciowy zestaw drewnianych sztucców skladajacy 
sie z widelca, noza, lyzki - drewniane sztucce - przyjazn

84,99 zł
4251285566767 CF6875 2x jednorozec naklejki scienne LED z róznymi 

motywami, plastikowy kinkiet
84,99 zł

4251285566774 CF10955 6x 30 m drut wiazacy w 6 praktycznych kolorach, drut 
nawojowy do rekodziela i modelarstwa, Ø 0,37 mm

70,99 zł
4251285566774 CF10955 6x 30 m drut wiazacy w 6 praktycznych kolorach, drut 

nawojowy do rekodziela i modelarstwa, Ø 0,37 mm
70,99 zł

4251285566781 CF10911 3x lancuch swietlny LED do wewnatrz z 20 diodami LED 
w cieplej bieli, elastyczny lancuch swietlny, np. jako lam

70,99 zł
4251285566798 CF10948 12x torba prezentowa ze swiatecznymi motywami - 

torba prezentowa na butelki wina i szampana - torba na
140,99 zł

4251285566804 CF10943 12x worek prezentowy w swiateczne motywy z 
brokatem - woreczek na butelke wina i szampana - wor

84,99 zł
4251285566811 CF8276 4x Kieszonkowy ocieplacz wielokrotnego uzytku - 

ocieplacz do rak z motywem losia dla dzieci - poduszka 
70,99 zł

4251285566811 CF8276 4x Kieszonkowy ocieplacz wielokrotnego uzytku - 
ocieplacz do rak z motywem losia dla dzieci - poduszka 

70,99 zł
4251285566859 CF4250 14-czesciowy zestaw do dekoracji imprez ze 

serpentynami i girlandami na przyklad na urodziny lub s
140,99 zł

4251285580237 CF10449 4x Squeeze Ball - poreczna pilka do sciskania w 
swietnych kolorach - zabawka antystresowa dla dzieci i 

60,99 zł
4251285566903 CF10950 6x woreczki na prezenty na Boze Narodzenie, Swietego 

Mikolaja i Adwent - woreczek z motywem swiatecznym -
140,99 zł

4251285566910 CF10949 6x torby na prezenty na Boze Narodzenie, torby na 
prezenty „Merry Christmas” w róznych kolorach [wybór j

84,99 zł
4251285566941 CF10945 6x torby na prezenty na Boze Narodzenie, torby na 

prezenty w róznych wzorach z brokatem [wybór jest róz
93,99 zł

4251285566989 CF10994 6x torby na prezenty na Boze Narodzenie, torby na 
prezenty XXL w róznych wzorach 3D z brokatem [wybór

140,99 zł
4251285566996 CF10728 4x Osuszacz pomieszczen z 3,2 kg wymiennego 

granulatu w worku do uzupelniania, osuszacz bez pradu
163,99 zł

4251285567009 CF10904 2x dekoracyjna szklana zarówka z 6 diodami LED, 
balwanek LED na baterie, bezprzewodowa lampa stolow

70,76 zł
4251285567092 CF6874 16x woreczek prezentowy ze swiatecznymi motywami - 

woreczek prezentowy na butelki wina i szampana - wore
140,99 zł

4251285567108 CF10905 Waz swietlny LED z czerwonym swiatlem do uzytku 
wewnatrz i na zewnatrz, elastyczny lancuch swietlny jak

140,99 zł
4251285567115 CF10950 12 woreczków prezentowych na Boze Narodzenie, 

Swietego Mikolaja i Adwent - woreczek z motywem boz
163,99 zł

4251285567139 CF10941 12x XL worek prezentowy na Boze Narodzenie, 
Swietego Mikolaja i Adwent - worek prezentowy z moty

163,99 zł
4251285567177 CF10947 12x woreczki na prezenty swiateczne, torby na prezenty 

z róznymi motywami dla dzieci [wybór jest rózny], papie
84,99 zł

4251285567184 CF10949 12x woreczki na prezenty na Boze Narodzenie, torby na 
prezenty „Wesolych Swiat” w róznych kolorach [wybór j

93,99 zł
4251285567191 CF10994 12x torby na prezenty na Boze Narodzenie, torby na 

prezenty XXL w róznych wzorach 3D z brokatem [wybór
163,99 zł

4251285567207 CF10945 12x torby na prezenty na Boze Narodzenie, torby na 
prezenty w róznych wzorach z brokatem [wybór jest róz

140,99 zł
4251285567214 CF11055 6x haczyki samoprzylepne przezroczyste - haczyki 

scienne samoprzylepne - haczyki na reczniki bez wierce
60,99 zł

4251285567214 CF11055 6x haczyki samoprzylepne przezroczyste - haczyki 
scienne samoprzylepne - haczyki na reczniki bez wierce

60,99 zł
4251285567221 CF11055 12x haczyki samoprzylepne przezroczyste - haczyki 

scienne samoprzylepne - haczyki na reczniki bez wierce
93,99 zł

4251285567238 CF10995 4x ogrzewacz kieszonkowy mini termofor - ogrzewacz 
do rak w dzianinowym swetrze - podkladka grzewcza do

70,99 zł
4251285567269 CF11065 6 szklane slomki Wielokrotnego uzytku, 23 cm, 

Ekologiczne szklo do picia z bezplastikowa szczotka do c
70,99 zł

4251285567269 CF11065 6 szklane slomki Wielokrotnego uzytku, 23 cm, 
Ekologiczne szklo do picia z bezplastikowa szczotka do c

70,99 zł
4251285567276 CF11066 Szklane slomki 6 wielokrotnego uzytku, 23 cm, 

ekologiczna szklana slomka do picia z niezawierajaca pla
60,99 zł

4251285567283 CF11067 6 szklane slomki Wielokrotnego uzytku, 23 cm, 
Ekologiczne szklo do picia z bezplastikowa szczotka do c

70,99 zł
4251285567283 CF11067 6 szklane slomki Wielokrotnego uzytku, 23 cm, 

Ekologiczne szklo do picia z bezplastikowa szczotka do c
70,99 zł
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4251285567306 CF11069 6 szklane slomki Wielokrotnego uzytku, 23 cm, 
Ekologiczne szklo do picia z szczoteczka do czyszczenia 

70,99 zł
4251285567306 CF11069 6 szklane slomki Wielokrotnego uzytku, 23 cm, 

Ekologiczne szklo do picia z szczoteczka do czyszczenia 
70,99 zł

4251285567313 CF10908 Waz swietlny LED z bialym swiatlem do uzytku 
wewnetrznego i zewnetrznego, elastyczny lancuch swiet

140,99 zł
4251285567337 CF5087 Ozdobny uchwyt na butelke Uchwyt na wino Uchwyt na 

butelke wina „Plywajaca butelka”
93,99 zł

4251285567344 CF10907 20x Swiece choinkowe LED ze zdalnym sterowaniem - 
Oswietlenie swiateczne bezprzewodowe - Swiece bozon

165,16 zł
4251285567351 CF10907 20x Swiece choinkowe LED ze zdalnym sterowaniem - 

Oswietlenie swiateczne bezprzewodowe - Swiece bozon
259,56 zł

4251285567368 CF11070 5x slomki do picia ze stali nierdzewnej, 21,5 cm, 
nierdzewne, w kolorze miedzi, slomka ze szczotka do cz

60,99 zł
4251285567368 CF11070 5x slomki do picia ze stali nierdzewnej, 21,5 cm, 

nierdzewne, w kolorze miedzi, slomka ze szczotka do cz
60,99 zł

4251285567375 CF11071 5x lyzka ze slomka do picia ze szczotka do czyszczenia - 
lyzka ze slomy ze stali nierdzewnej - slomka do picia z ly

84,99 zł
4251285567382 CF11072 8x slomka ze stali nierdzewnej, slomki do picia, 

nierdzewne, slomka ze szczoteczka do czyszczenia, wiel
60,99 zł

4251285567382 CF11072 8x slomka ze stali nierdzewnej, slomki do picia, 
nierdzewne, slomka ze szczoteczka do czyszczenia, wiel

60,99 zł
4251285567399 CF11073 Slomki ze stali nierdzewnej 10, 21,5 cm, nierdzewne, 

slomka ze szczoteczka do czyszczenia, wielokrotnego uz
84,99 zł

4251285567405 CF11071 10x lyzeczki ze slomka do picia ze szczoteczka do 
czyszczenia - lyzki ze slomka ze stali nierdzewnej - slom

84,99 zł
4251285567412 CF11070 10x slomki do picia ze stali nierdzewnej, 21,5 cm, 

nierdzewne, w kolorze miedzi, slomka ze szczoteczka do
70,99 zł

4251285567429 CF10580 12x wodoodporny czepek do ochrony fryzury, 
elastyczne czepki prysznicowe z elastyczna gumka z róz

70,99 zł
4251285567443 CF10766 8x zestaw ozdób choinkowych - zawieszka z gwiazda 

sniezna - Dekoracja wiszaca na choinke do dekoracji ch
60,99 zł

4251285567474 CF10765 5-czesciowy zestaw odblasków, rozciagliwa tasma 
odblaskowa i bransoletki napinane dla lepszej widoczno

84,99 zł
4251285567481 CF10764 3-czesciowy zestaw odblasków z kamizelka odblaskowa 

i napinanymi bransoletkami - kamizelka odblaskowa zap
60,99 zł

4251285567498 CF10763 5-czesciowy zestaw odblasków dla dzieci z kolnierzem 
zabezpieczajacym, paskiem zatrzaskowym i odblaskowy

84,99 zł
4251285575783 CF10896 Zewnetrzny termometr z przyssawka, cyfrowy 

termometr z wyswietlaczem daty i godziny, wodoodporn
93,99 zł

4251285567511 CF11088 Podnosnik do szkla do wekowania na goraco i do 
wekowania - do sloików dowolnej wielkosci - idealna po

70,99 zł
4251285567511 CF11088 Podnosnik do szkla do wekowania na goraco i do 

wekowania - do sloików dowolnej wielkosci - idealna po
70,99 zł

4251285567528 CF10846 6x mini butelki szklane z korkiem na sól, pieprz, 
przyprawy, ziola, oleje i prezenty dla gosci, 100 ml

93,99 zł
4251285567535 CF10846 12 butelek szklanych mini z korkiem na sól, pieprz, 

przyprawy, ziola, oleje i prezenty dla gosci, 100 ml
163,99 zł

4251285567542 CF11064 12x maski jednorozca dla dzieci w róznych kolorach 
[wybór jest rózny], maski na urodziny i imprezy tematyc

84,99 zł
4251285567559 CF11060 termos ze stali nierdzewnej - termos z kranikiem i taca 

ociekowa - termos na gorace i zimne napoje
233,99 zł

4251285567665 CF11111 drewniana szpatulka 100x do depilacji - do nakladania 
wosku i pasty cukrowej

60,99 zł
4251285567672 CF11112 12x kamienie whisky o wygladzie bazaltu - kamienie 

chlodzace do whisky z torba do przechowywania z tkani
84,99 zł

4251285567689 CF11113 12x kamienie whisky w granitowej optyce - kamienie 
chlodzace do whisky z workami do przechowywania z tk

84,99 zł
4251285567696 CF11114 12x kamienie whisky o wygladzie marmuru - kamienie 

chlodzace do whisky z torba do przechowywania z tkani
84,99 zł

4251285567702 CF11115 12x kamienie whisky w granitowej optyce - kamienie 
chlodzace do whisky z workami do przechowywania z tk

84,99 zł
4251285567719 CF11116 12x kamienie whisky o wygladzie marmuru - kamienie 

chlodzace do whisky z torba do przechowywania z tkani
70,76 zł

4251285567962 CF11138 dekanter suszarka, maly stojak ociekowy na karafki, 
szklanki, wazony, dzbanki i karafki

93,99 zł
4251285567979 CF11139 dekanter suszarka, czerwony stojak do oprózniania 

karafek i karafek
93,99 zł

4251285568105 CF10598 8x solidne kubki wielokrotnego uzytku w jasnych 
kolorach, praktyczne kubki wielokrotnego uzytku, do ukl

140,99 zł
4251285568143 CF8881 Brelok 10x wykonany z metalu z karabinczykiem i 

chipem do wózka na zakupy w róznych wzorach
140,99 zł
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4251285568167 CF10872 1x czajniczek, szklany dzbanek ze szkla zaroodpornego 
z wkladka ze stali nierdzewnej, odpowiedni równiez do s

140,99 zł
4251285568174 CF10962 4x szklanka do herbaty - szklanki ze szkla z uchwytem - 

idealne do herbaty, kakao, kawy i cappuccino
140,99 zł

4251285576865 CF10903 3-czesciowy zestaw swiec zapachowych o róznych 
zapachach, dekoracyjna swieca w szklance

84,99 zł
4251285568198 CF10903 6-czesciowy zestaw swiec zapachowych o róznych 

zapachach, dekoracyjna swieca w szklance
84,92 zł

4251285568235 CF7005 Nózowa listwa magnetyczna do montazu na scianie - 
magnetyczna listwa nozowa

140,99 zł
4251285568242 CF10965 2x miski 3 i 1,7 litra z blokada, wylewka i 

antyposlizgowym uchwytem
93,99 zł

4251285568259 CF2337 Miski 3x w róznych rozmiarach, z podstawa 
zatrzymujaca, nalewakiem i antyposlizgowym uchwytem

163,99 zł
4251285572812 CF2336 4x Miski do mieszania w róznych rozmiarach, 

antyposlizgowe z gumowym dnem, wylewka i antyposliz
187,99 zł

4251285568280 CF10486 Premium dekoracyjny stojak gwiazda - figurka gwiazdy 
wykonana z niklowanego aluminium na podstawie z dre

70,99 zł
4251285568297 CF11197 20x jednorazowy kompres chlodzacy do 

natychmiastowego schladzania i udzielania pierwszej po
233,99 zł

4251285568310 CF10953 2x bajkowe lampki LED z 10 gwiazdami LED kazda do 
lampek choinkowych i dekoracji swiatecznych do wnetrz

70,99 zł
4251285568334 CF10989 LED angel - Lampa LED XL w ksztalcie aniola - 

bezprzewodowe nastrojowe swiatlo - romantyczna lamp
93,99 zł

4251285568358 CF6870 26-czesciowy zestaw do pieczenia muffinek z foremka 
do pieczenia, kolorowymi silikonowymi foremkami, wore

93,99 zł
4251285568402 CF11046 Uszczelka do drzwi - Uszczelka dolna do drzwi - 

Uszczelka z aksamitnymi paskami - Ochrona przed przec
140,99 zł

4251285568419 CF11046 Uszczelka do drzwi - Uszczelka dolna do drzwi - 
Uszczelka z aksamitnymi paskami - Ochrona przed przec

140,99 zł
4251285568426 CF11046 Uszczelka do drzwi - Uszczelka dolna do drzwi - 

Uszczelka z aksamitnymi paskami - Ochrona przed przec
140,99 zł

4251285568433 CF10856 6-czesciowy zestaw nozy z uchwytem magnetycznym, 
nóz wykonany ze stali nierdzewnej z róznymi niezwykle 

163,99 zł
4251285568464 CF10988 14-czesciowy zestaw do natryskiwania sniegu, sztuczny 

snieg z róznymi szablonami do dekoracji na Boze Narod
93,99 zł

4251285568471 CF2338 Siedmioczesciowy komplet salaterki wykonany ze szkla, 
przezroczysty, idealny do ponczu lub salatek

140,99 zł
4251285568495 CF10991 Swiateczny kosz - kosz prezentowy w stylu swiatecznym 

- Dekoracja swiateczna - Torba na prezent swiateczny
93,99 zł

4251285568501 CF11197 10x zimny kompres jednorazowy, zimny oklad do 
natychmiastowego chlodzenia i pierwszej pomocy, komp

187,99 zł
4251285568518 CF10973 Pudelko 10x ze swiatecznymi motywami - skladane 

pudelko z wytrzymalej tektury - papierowe pudelko do 
93,99 zł

4251285568556 CF11081 150x haczyki do ozdób choinkowych - wieszaki do 
ozdób choinkowych - wieszaki do szybkich ozdób choink

60,99 zł
4251285568617 CF15649 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
84,99 zł

4251285568624 CF15650 42x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

140,99 zł
4251285568631 CF11035 48x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
210,99 zł

4251285568648 CF15598 52x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

140,99 zł
4251285568655 CF11037 48x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
210,99 zł

4251285568662 CF11004 czubek choinkowy w blyszczacym srebrnym kolorze, 
czubek choinki z prawdziwego szkla na Boze Narodzenie

140,99 zł
4251285568679 CF11005 czubek choinki w blyszczacej czerwieni, czubek choinki z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, czubek choinki 
93,99 zł

4251285568686 CF11004 Top choinkowy w kolorze bialym matowym, czubek 
choinki z prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, czube

93,99 zł
4251285568693 CF11005 czubek choinkowy w kolorze czerwonym matowym, 

czubek choinki z prawdziwego szkla na Boze Narodzenie
140,99 zł

4251285595590 CF11038 czubek choinki w blyszczacym zlocie, czubek choinki z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, czubek choinki 

140,99 zł
4251285568716 CF11039 czubek choinki w niebiesko-zielonym polysku, czubek 

choinki z prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, czube
140,99 zł

4251285568723 CF11038 Choinka w zlotym matowym kolorze, czubek choinki z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, czubek choinki 

140,99 zł
4251285568730 CF11039 czubek choinkowy w kolorze niebiesko-zielonym 

matowym, czubek choinkowy z prawdziwego szkla na B
140,99 zł
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4251285568747 CF11031 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko

163,99 zł
4251285568754 CF11032 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
187,99 zł

4251285568761 CF11033 24x bombki bozonarodzeniowe, prawdziwe szklane 
bombki choinkowe, ozdoby na choinke, Ø 6 cm

187,99 zł
4251285568778 CF11034 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
187,99 zł

4251285568785 CF11035 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko

187,99 zł
4251285568792 CF11036 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
187,99 zł

4251285568808 CF11037 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko

163,99 zł
4251285568815 CF11031 48x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
210,99 zł

4251285568891 CF10951 pudelko upominkowe 9x z motywami swiatecznymi - 
skladane pudelko z wytrzymalej tektury - papierowe pud

93,99 zł
4251285568907 CF10951 2x pudelko upominkowe na Boze Narodzenie, male i 

duze pudelka z pokrywkami w okraglym ksztalcie
140,99 zł

4251285568938 CF10975 karzelek LED, ozdobny elf bozonarodzeniowy z 
oswietleniem LED wewnatrz, krasnoludek jako dekoracj

140,99 zł
4251285568945 CF10858 5-czesciowy zestaw nozy ceramicznych z tlenku cyrkonu 

z ochrona dzwonka w eleganckim czarnym wzornictwie, 
210,99 zł

4251285568976 CF11098 Worek jutowy z nadrukiem jodly 60,99 zł
4251285569027 CF11097 drewniany kadzielnica, figurka kadzidla na Boze 

Narodzenie i Adwent
84,99 zł

4251285569041 CF10981 4x dekoracyjna wstazka na Boze Narodzenie i wesela - 
wstazki kokardki w róznych motywach [wybór jest rózny

70,76 zł
4251285569058 CF11096 10x XXL kadzidelka o róznych zapachach z podstawa do 

uzytku na zewnatrz - kadzidelka bozonarodzeniowe
84,99 zł

4251285569065 CF9988 9x plastikowa butelka HDPE 980 ml - plastikowe butelki 
do napelniania srodków czyszczacych, higienicznych i de

93,99 zł
4251285569072 CF9988 12 woreczków prezentowych na Boze Narodzenie, 

Swietego Mikolaja i Adwent - woreczek z motywem swia
140,99 zł

4251285569102 CF2495 4x dekoracyjna wstazka na Boze Narodzenie i wesela - 
wstazki kokardki w róznych motywach [wybór jest rózny

84,99 zł
4251285569119 CF11102 5x drut w kolorze ciemnoszarym - Drut do kwiatów - 

Drut do tworzenia kompozycji kwiatowych - Drut ozdob
84,99 zł

4251285569126 CF9985 16x duza kokardka prezentowa do zdobienia i 
pakowania - gotowa kokardka w kolorze czerwonym i zl

93,99 zł
4251285569157 CF11091 Ozdoba choinkowa - Blyszczaca dekoracja wiszaca - 

Blyszczaca galazka z ozdobnymi kamieniami do zawiesz
140,99 zł

4251285593503 CF10987 kalendarz adwentowy do powieszenia i wypelnienia, 
filcowy kalendarz adwentowy z butami w róznych kolora

93,99 zł
4251285569157 CF11091 Ozdoba choinkowa - Blyszczaca dekoracja wiszaca - 

Blyszczaca galazka z ozdobnymi kamieniami do zawiesz
140,99 zł

4251285569164 CF11103 9x ozdoby choinkowe zestaw zawieszek drewnianych - 
ozdoby choinkowe do dekoracji choinki - ozdoby choink

93,99 zł
4251285569188 CF11090 3x ozdoby choinkowe, zestaw zawieszek drewnianych - 

ozdoby choinkowe do dekoracji - ozdoby choinkowe ze 
70,99 zł

4251285569195 CF11092 2x dekoracyjna witryna bozonarodzeniowa z reniferem i 
drzewkami z prawdziwego drewna w kolorze bialym i na

84,99 zł
4251285569201 CF10984 2x wstazka do stolu do dekoracji na Boze Narodzenie i 

wesela - bieznik w kolorze zlotym z róznymi wzorami [w
70,99 zł

4251285569218 CF2496 2x tasma na stól do dekoracji na Boze Narodzenie i 
wesele - bieznik w dwóch swietnych kolorach

84,99 zł
4251285569225 CF10980 2x tasma na stól do dekoracji swiatecznych i weselnych 

- bieznik w kolorze brazu z róznymi wzorami [wybór jest
60,99 zł

4251285569232 CF2835 6x girlanda gwiazdkowa ozdoba na Boze Narodzenie, 
brokatowa girlanda w kolorze zlotym i srebrnym - dekor

84,99 zł
4251285569249 CF11086 6x girlanda gwiazdkowa dekoracja swiateczna, girlanda 

z brokatem, blichtr w kolorze srebrnym jako dekoracja s
84,99 zł

4251285569270 CF11160 4x talerz swiateczny z metalu, talerz bozonarodzeniowy 
lub mikolajkowy na ciastka, placki i inne wypieki Ø 26 c

93,99 zł
4251285569287 CF9968 72x Wieszak na bombki choinkowe - Wieszak na bombki 

choinkowe - Idealny na bombki choinkowe
84,99 zł

4251285569300 CF8508 4x pokrowce na krzesla czapka swiateczna, dekoracja 
do nakrycia krzesla na swieta - 60 x 48 cm, pokrowiec n

93,99 zł
4251285569324 CF8651 Kominek 20 o dlugiej zywotnosci wykonany z surowców 

odnawialnych, drewna opalowego
327,99 zł
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4251285569331 CF11100 8-czesciowe akcesoria dekoracyjne na Boze Narodzenie 
- ozdoby swiateczne do rekodziela - akcesoria dekoracyj

140,99 zł
4251285569355 CF11099 8-czesciowe akcesoria dekoracyjne na zime i Boze 

Narodzenie - ozdoby sniezne do rekodziela - ozdoby zim
140,99 zł

4251285569362 CF11074 2x gasnica do swiec wykonana ze stali nierdzewnej, 
knot gasnica srebrna, dlugosc 30 cm

93,99 zł
4251285569386 CF11075 2x gasnica do swiec wykonana ze stali nierdzewnej, 

gasnica knotowa w kolorze zlotym, dlugosc 30 cm
93,99 zł

4251285569409 CF8202 Skrobaczka do lodu 4x moze byc uzywana z 3 stron, 12 
x 12 cm, skrobaczka talerzowa wykonana z wytrzymaleg

60,99 zł
4251285569416 CF11105 108x naklejki prezentowe na Boze Narodzenie - etykiety 

samoprzylepne z motywami swiatecznymi [wybór jest ró
46,99 zł

4251285593350 CF11104 2x Gwiazda swiateczna zawieszka Gwiazda 3D na 
choinke - ozdoby choinkowe z metalu - ozdoby, Ozdoby 

84,99 zł
4251285593367 CF11087 3x Zawieszki z gwiazdkami brokat Gwiazda 3D na 

choinke - Ozdoby choinkowe Ozdoby choinkowe do dek
60,99 zł

4251285569461 CF11009 3x Girlanda swiateczna - Girlanda jodlowa do idealnej 
dekoracji swiatecznej - Ozdoba swiateczna na choinke - 

93,99 zł
4251285569461 CF11009 3x Girlanda swiateczna - Girlanda jodlowa do idealnej 

dekoracji swiatecznej - Ozdoba swiateczna na choinke - 
93,99 zł

4251285569485 CF11021 12x wieszak na bombki choinkowe - Wieszak na bombki 
choinkowe - Idealny na bombki choinkowe

84,99 zł
4251285569508 CF11025 72x Wieszak na bombki choinkowe - Wieszak na bombki 

choinkowe - Idealny na bombki choinkowe
70,99 zł

4251285569515 CF11022 72x Wieszak na bombki choinkowe - Wieszak na bombki 
choinkowe - Idealny na bombki choinkowe

70,99 zł
4251285569522 CF11024 72x Wieszak na bombki choinkowe - Wieszak na bombki 

choinkowe - Idealny na bombki choinkowe
84,99 zł

4251285569539 CF11029 100x Haki do ozdób choinkowych - podwójne haki do 
ozdób choinkowych - idealne do dekoracyjnych zawiesz

70,99 zł
4251285569539 CF11029 100x Haki do ozdób choinkowych - podwójne haki do 

ozdób choinkowych - idealne do dekoracyjnych zawiesz
70,99 zł

4251285569546 CF11018 200x haczyki do ozdób choinkowych - haczyki podwójne 
do ozdób choinkowych - idealne do zawieszek ozdobnyc

60,99 zł
4251285569553 CF11030 300x Haczyki do ozdób choinkowych - Haczyki 

podwójne do ozdób choinkowych - Idealne do zawiesze
60,99 zł

4251285569553 CF11030 300x Haczyki do ozdób choinkowych - Haczyki 
podwójne do ozdób choinkowych - Idealne do zawiesze

60,99 zł
4251285569560 CF8514 Ozdobny platek sniegu wykonany z akrylu z 7 zimnymi 

bialymi diodami LED i haczykami z przyssawkami, swiec
84,99 zł

4251285569577 CF15683 3x swiecaca gwiazda w 3D z diodami LED - Gwiazdka 
swiateczna z oswietleniem LED i zegarem - Premium pa

93,99 zł
4251285569584 CF11011 5x Girlanda na Boze Narodzenie - girlanda cynowa w 

kolorze zlotym - ozdoba swiateczna na choinke - 50 cm
70,99 zł

4251285569607 CF11012 5x swiecidelko na Boze Narodzenie - girlanda ze 
swiecidelkami w kolorze srebrnym - Ozdoby choinkowe -

70,99 zł
4251285569614 CF10731 2x latarnia z kolorowym motywem ksiezyca - papierowa 

latarnia na sw.Marcina i Halloween - latarnia Martina dla
70,99 zł

4251285569638 CF11016 24x uniwersalny uchwyt na przyssawke z metalowym 
haczykiem - przyssawki do wieszania lampek, reczników

70,99 zł
4251285569645 CF11016 48x uniwersalny uchwyt na przyssawke z metalowymi 

haczykami - przyssawki do wieszania lampek, reczników
93,99 zł

4251285569652 CF11016 72x uniwersalny uchwyt na przyssawke z metalowymi 
haczykami - przyssawki do zawieszania lampek, recznik

93,99 zł
4251285569683 CF7645 80x uchwyt na przyssawke, wielofunkcyjny haczyk z 

metalowym haczykiem oraz otwór na lekki lancuszek i in
84,99 zł

4251285569690 CF11028 18x Wieszak na bombki choinkowe - Wieszak na bombki 
choinkowe - Idealny na bombki choinkowe

70,76 zł
4251285569706 CF11027 18x Wieszak na bombki choinkowe - Wieszak na bombki 

choinkowe - Idealny na bombki choinkowe
70,76 zł

4251285569713 CF11167 4x duze kokardki na prezenty do ozdabiania i pakowania 
- wykonczona kokardka w swiatecznej czerwieni - 24 x 1

93,99 zł
4251285569720 CF8595 4x snow racers do saneczkarstwa - zjezdzalnie dla calej 

rodziny - sanie Porsche z raczka - sanki w jasnych kolor
163,99 zł

4251285569737 CF11165 108-czesciowy zestaw dekoracji rozproszonych w 
swietnych swiatecznych wzorach wykonanych z drewna 

140,99 zł
4251285569751 CF10173 120x naklejki na prezenty swiateczne - naklejki w 

dwóch rozmiarach do oznaczania prezentów w kolorze z
84,99 zł

4251285569751 CF10173 120x naklejki na prezenty swiateczne - naklejki w 
dwóch rozmiarach do oznaczania prezentów w kolorze z

84,99 zł
4251285580268 CF10762 6x LED lantern stick - zasilany bateryjnie palak do 

latarni i latarni - latarnia w róznych kolorach [wybór jest
84,99 zł
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4251285569775 CF11166 2x Lancuch swietlny LED z timerem - Lancuch swietlny z 
20 gwiazdami LED do lampek choinkowych - Dekoracja 

70,99 zł
4251285569782 CF11076 2x metalowy dzwonek stolowy z drewniana raczka - 

dzwonek reczny jako dekoracja swiateczna - maly, ozdo
84,99 zł

4251285573444 CF11106 12x LED podgrzewacze - Wodoodporna lampa LED do 
wanny, basenu i stawu - Jednokolorowe nastrojowe swi

93,99 zł
4251285569805 CF11078 2x ozdobny metalowy dzwonek stolowy - maly dzwonek 

stolowy z gwiazda - dekoracja swiateczna
93,99 zł

4251285569812 CF11077 metalowy dzwonek stolowy z drewniana raczka - 
dzwonek reczny jako dekoracja swiateczna - maly, ozdo

84,99 zł
4251285569829 CF11107 dekoracyjna drewniana poinsecja z oswietleniem LED na 

Boze Narodzenie
93,99 zł

4251285569867 CF6184 Klódka 4x wykonana z mosiadzu - klódka z 3 kluczami - 
blokada bezpieczenstwa do uzytku domowego, rekreacy

70,99 zł
4251285569904 CF11172 3x ceramiczny nawilzacz powietrza - parownik 

grzejnikowy do nawilzania powietrza w pomieszczeniu - 
140,99 zł

4251285569911 CF11173 3x Nawilzacz ceramiczny - parownik do nawilzania 
powietrza w pomieszczeniu - parownik wodny - parowni

163,99 zł
4251285569928 CF11174 3x Nawilzacz ceramiczny z motywem serca - parownik 

do nawilzania powietrza w pokoju - parownik wodny z h
140,99 zł

4251285569935 CF11170 Wrózki LED na Halloween - 120 diod LED - kolorowe - z 
pilotem i zegarem - do dekoracji wewnatrz i na zewnatr

93,99 zł
4251285569942 CF9782 3x Pokrywa na muchy - Pokrywa na zywnosc - Pokrywa 

na muchy do zywnosci, jedzenia, owoców - Pokrywa & o
140,99 zł

4251285569959 CF10391 Kije nurkowe 6x w kilku kolorach, zestaw do nauki 
nurkowania dla dzieci

70,99 zł
4251285569966 CF10056 3x naczynie zaroodporne z pokrywka z porcelany - 

miseczka deserowa np. do Creme Brulee w super kolora
140,99 zł

4251285569973 CF5648 2x elektryczny mlynek do soli i pieprzu z czujnikiem 
pochylenia

140,99 zł
4251285569997 CF10876 3x szwedzki ogien z knotem zaplonowym i zapachem 

cytronelli, latarka finska do romansu przy ognisku, poch
187,99 zł

4251285570009 CF10877 2x szwedzki ogien z knotem zaplonowym, finska latarka 
do romantycznego ogniska i jako miejsce do gotowania 

163,99 zł
4251285570030 CF4380 Woreczki na kostki lodu 200, przygotowanie lodu do 

zimnych napojów, do 5600 kostek lodu
93,99 zł

4251285570047 CF4379 5x worki prózniowe na odziez, koce i posciel, prózniowe 
worki na odziez, 60 x 80 cm, worki do przechowywania 

93,99 zł
4251285584464 CF8223 8-czesciowy zestaw porcelanowych kubków na jajka - 

biale kubki i lyzki do jajek - akcesoria kuchenne
93,99 zł

4251285570139 CF11156 6x sloiki wekowe z zakretka w wersji zimowej - DO R 82 
mm - do ca. 250 ml

140,99 zł
4251285570146 CF11156 12x sloiki na przetwory z zakretka w zimowym wzorze - 

od Ø 82 mm - do ok. 250 ml
140,99 zł

4251285570153 CF11161 6x sloiki wekowe z zakretka w wersji zimowej - DO R 82 
mm - do ca. 330 ml

140,99 zł
4251285570160 CF10175 6x haczyki scienne z róznymi motywami - cudowne 

haczyki na samoprzylepnej podkladce - samoprzylepne 
84,99 zł

4251285570177 CF11161 12x sloiki wekowe z zakretka w wersji zimowej - Ø 82 
mm - do ok. 330 ml

140,99 zł
4251285588851 CF10850 12x przezroczyste haczyki scienne - mini cudowne 

haczyki na samoprzylepnej podkladce - samoprzylepne 
84,99 zł

4251285570191 CF11158 12x uchwyty na przyssawki z plastikowymi haczykami - 
haczyki wielofunkcyjne na wrózki i inne dekoracje - hacz

84,99 zł
4251285570207 CF10849 4x podwójny haczyk scienny o wygladzie metalu - 

cudowny haczyk na samoprzylepnej podkladce - samopr
70,99 zł

4251285570214 CF10838 4x przezroczyste haczyki o podwójnej sciance - 
cudowne haczyki na podkladce samoprzylepnej - haczyk

70,99 zł
4251285570238 CF10934 2x ochrona przed deszczem do plecaków i tornistrów w 

kolorze czarnym - wodoodporna i wiatroodporna oslona 
70,99 zł

4251285570245 CF11164 dekanter - karafka do wina - karafka do wina - karafka 
do czerwonego wina - karafka - optymalna ilosc napelni

163,99 zł
4251285570252 CF7510 4x szczotka do mycia rak w kolorze niebieskim - 

szczoteczka do paznokci do czyszczenia rak i paznokci
70,99 zł

4251285582507 CF10853 Zapalniczka kominkowa 6x i zapalniczka grillowa z 
drewna - ekologiczna i bezwonna zapalniczka do komink

70,99 zł
4251285570276 CF11188 2x kieliszek do wina ze stali nierdzewnej - kieliszek do 

wina na podróz - kieliszek do wina bez nózek na wynos 
163,99 zł

4251285570283 CF11189 3x kubki do picia ze stali nierdzewnej dla dzieci - Kubek 
termiczny 250 ml ze stali nierdzewnej 304 - Kubek kem

163,99 zł
4251285582514 CF11157 3x zapalniczka do kominków i zapalniczka do grilla 

wykonana z drewna do uzytku w podrózy - ekologiczna i
60,99 zł
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4251285570306 CF11190 3x Kubki do picia ze stali nierdzewnej - 250 ml 
wykonany ze stali nierdzewnej - Kubki kempingowe - D

140,99 zł
4251285570313 CF10954 metalowa podstawka - patera na 3 poziomy - 

podstawka do serwowania ciast, pralin lub owoców
187,99 zł

4251285570320 CF9818 Deski sniadaniowe 4x wykonane z melaminy z 
magicznymi motywami jednorozca, 23 x 14 x 0,2 cm

84,99 zł
4251285570344 CF9637 étagère z lupka z 3 poziomami, misa cukiernicza, misa 

na owoce
163,99 zł

4251285570351 CF7692 12x sól, - przyprawa, - i ziola Shaker ze stali 
nierdzewnej

163,99 zł
4251285570368 CF9247 Silikonowe foremki 3x na praliny, foremki na pralinki po 

15 pralinek lub kostki lodu
84,99 zł

4251285570375 CF10707 2x star Wierzcholek choinki ze slomy, Gwiazda ze slomy 
na choinke na Boze Narodzenie, Czubek choinki na choi

84,99 zł
4251285570375 CF10707 2x star Wierzcholek choinki ze slomy, Gwiazda ze slomy 

na choinke na Boze Narodzenie, Czubek choinki na choi
84,99 zł

4251285570399 CF6355 koszowa pulapka na myszy, pulapka na myszy, okragla, 
z 2 wejsciami

84,99 zł
4251285570412 CF10018 6x szklanki do herbaty - szklanki z uchwytami do 

herbaty i kawy - idealne do kakao, latte macchiato i cap
140,99 zł

4251285570436 CF0619 2x dekanter nalewak z aeratorem do wina - bezkapiacy 
dzbanek do wina - nalewak - nalewak do wina z karafka

60,99 zł
4251285570443 CF6268 3x korek spustowy z gumy - korek spustowy z 

lancuszkiem ze stali nierdzewnej - do standardowych od
70,99 zł

4251285570450 CF9065 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe z 
zaciskiem - zacisk obrusowy w ksztalcie owoców - ok. 2

70,99 zł
4251285570474 CF10976 Porcelanowa pólka z 2 poziomami, np. do ciast, owoców 

lub pralin
140,99 zł

4251285570498 CF7666 2x wymienne muszle oczne i okulary pasujace do 
lustrzanek jednoobiektywowych firmy Nikon D40, D60, 

46,99 zł
4251285570498 CF7666 2x wymienne muszle oczne i okulary pasujace do 

lustrzanek jednoobiektywowych firmy Nikon D40, D60, 
46,99 zł

4251285570511 CF11194 24x sledzie do namiotu wykonane ze stali - pólokragle, 
wytrzymale sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne n

140,99 zł
4251285570528 CF11195 12x kolki do namiotu ze stali - pólokragle, solidne kolki 

do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do norm
84,99 zł

4251285570535 CF11195 24x sledzie do namiotu ze stali - pólokragle, solidne 
kolki do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do 

140,99 zł
4251285570542 CF11196 12x kolki do namiotu ze stali - pólokragle, solidne kolki 

do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do norm
84,99 zł

4251285570559 CF10985 Wymienne slomki 48x do zakretek w jasnych kolorach, 
bardzo stabilne, 28 cm

47,16 zł
4251285557376 CF11197 5x jednorazowy kompres chlodzacy, zimny oklad do 

natychmiastowego schladzania i udzielania pierwszej po
140,99 zł

4251285568501 CF11197 10x zimny kompres jednorazowy, zimny oklad do 
natychmiastowego chlodzenia i pierwszej pomocy, komp

187,99 zł
4251285568297 CF11197 20x jednorazowy kompres chlodzacy do 

natychmiastowego schladzania i udzielania pierwszej po
233,99 zł

4251285570641 CF8012 2x latarnia z kolorowym motywem ksiezniczki i zaby - 
papierowa latarnia na sw.Marcina i Halloween - latarnia 

84,99 zł
4251285570658 CF8134 4x ponczo przeciwdeszczowe z kapturem - ponczo 

wielokrotnego uzytku w 4 kolorach - awaryjne ponczo n
84,99 zł

4251805404463 CF9806 18-czesciowy zestaw upominkowy z motywami 
jednorozca na dzieciece przyjecia urodzinowe skladajacy

93,99 zł
4251285570733 CF11198 72x stalowe kolki do namiotu z pudelkiem do 

przechowywania - dlugie i solidne kolki do ziemi na kem
163,99 zł

4251285570740 CF11201 36x kolki do namiotu wykonane ze stali - dlugie i solidne 
kolki do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do 

140,99 zł
4251285570757 CF11491 36x kolki do namiotu wykonane ze stali - dlugie i solidne 

kolki do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do 
163,99 zł

4251285570764 CF11490 12x kolki do namiotu ze stali - bardzo grube kolki na 
kemping i na zewnatrz - idealne do normalnego i twarde

93,99 zł
4251285570771 CF10293 24x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 

solidne sledzie z plastikowymi uchwytami - kolki do kam
163,99 zł

4251285570795 CF11202 15x kolki do namiotu wykonane ze stali - dlugie i solidne 
kolki do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do 

93,99 zł
4251285570818 CF11202 30x kolki do namiotu wykonane ze stali - dlugie i solidne 

kolki do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do 
163,99 zł

4251285570825 CF11202 50x kolki do namiotu wykonane ze stali - dlugie i solidne 
kolki do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do 

233,99 zł
4251285557598 CF11203 48x sledzie do namiotu wykonane z tworzywa 

sztucznego - sledzie, kotwy gruntowe do runa ogrodowe
84,99 zł
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4251285570870 CF11204 2x sciagacz do szpilek ze stali nierdzewnej - sciagacz 
haczykowy do latwego usuwania szpilek i haczyków - ak

60,99 zł
4251285570894 CF11983 12x kolki do namiotu wykonane ze stali - solidne kolki z 

gwintem do biwakowania i na zewnatrz - idealne do nor
140,99 zł

4251285570900 CF11206 12x kolki do namiotu wykonane ze stali - solidne kolki z 
gwintem do biwakowania i na zewnatrz - idealne do nor

140,99 zł
4251285570917 CF11496 12x kolki do namiotu wykonane ze stali - solidne kolki z 

gwintem do biwakowania i na zewnatrz - idealne do nor
140,99 zł

4251285570924 CF11207 4x kolki do namiotu wykonane ze stali - dlugie i solidne 
kolki do podloza z profilem T na kemping i na zewnatrz 

140,99 zł
4251285570931 CF11208 4x kolki do namiotu wykonane ze stali - dlugie i solidne 

kolki do podloza z profilem T na kemping i na zewnatrz 
140,99 zł

4251285570948 CF11209 Mlotek gumowy - Mlotek kempingowy ze stabilnym i 
antyposlizgowym uchwytem - Miekki mlotek równiez do 

70,99 zł
4251285570955 CF11210 14x kolki do namiotu wykonane ze stali z adapterem do 

wkretarki akumulatorowej - kolki wkrecane w pudelku tr
163,99 zł

4251285570962 CF11211 20x szpilki do namiotu wykonane ze stali - wkrecane 
sledzie w pudelku transportowym - solidne kolki do podl

187,99 zł
4251285571006 CF10704 4X szlam z odglosem sapania w toalecie | Kolory: zólty, 

zielony, niebieski, rózowy |
84,99 zł

4251285571013 CF10956 4x szenilowa miotelka do kurzu z teleskopowym 
drazkiem w róznych kolorach [rozne kolory] - zdatna do 

84,99 zł
4251285571020 CF10956 4x szenilowa miotelka do kurzu z teleskopowym 

drazkiem w róznych kolorach [rozne kolory] - zdatna do 
84,99 zł

4251285571044 CF11200 9x swiece faliste do luków Schwipp z 11 lampami - 
zapasowe zarówki do lampek lub piramid - 23V / 3W, z 

93,99 zł
4251285571051 CF11200 6x swiece faliste do luków Schwipp z 11 lampami - 

zapasowe zarówki do lampek lub piramid - 23V / 3W, z 
70,99 zł

4251285571068 CF11194 12x kolki do namiotu ze stali - pólokragle, solidne kolki 
do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do norm

84,99 zł
4251285571136 CF7480 Zestaw 2x Mikado w jasnych kolorach, gra planszowa 

dla calej rodziny
60,99 zł

4251285571167 CF10720 2x Kubek do kawy na wynos - kubek do kawy na wynos 
- kawa na wynos - kubek wielokrotnego uzytku - kubek 

84,99 zł
4251285571167 CF10720 2x Kubek do kawy na wynos - kubek do kawy na wynos 

- kawa na wynos - kubek wielokrotnego uzytku - kubek 
84,99 zł

4251285571174 CF10720 2x kubek do kawy na wynos - kubek do kawy na wynos 
- kawa na wynos - kubek wielokrotnego uzytku - kubek 

84,99 zł
4251285571181 CF10720 2x kubek do kawy na wynos - kubek do kawy na wynos 

- kawa na wynos - kubek wielokrotnego uzytku - kubek 
84,99 zł

4251285571204 CF11221 drewniana budka legowa do zawieszenia, budka dla 
dzikiego ptactwa w ksztalcie serca, 17 x 12 x 17 cm

140,99 zł
4251285571211 CF10727 5x sloiki do przechowywania wykonane z ceramiki - 

pudelko do przechowywania z bambusowa pokrywka - c
93,99 zł

4251285571228 CF10727 2x wysuwany pojemnik na pranie, skladany kosz na 
bielizne, skladany schowek

61,32 zł
4251285571235 CF10727 Wentylator stojacy 80 W - wentylator podlogowy z 

regulacja wysokosci o 3 poziomach mocy - nowoczesny 
84,99 zł

4251285571266 CF10959 zestaw dekoracji morskich - siec rybacka z muszlami i 
pieknym szklem z dekoracja stolu - siatka na zdjecia - d

140,99 zł
4251285571280 CF7083 karabinki 40x w ksztalcie litery S wykonane z 

wytrzymalego tworzywa w kolorze khaki z blokada sprez
84,99 zł

4251285571297 CF11193 Zapalniczka z welny drzewnej do kominków | 1 kilogram 
| bezwonny, mocno palacy sie i czysty

140,99 zł
4251285571303 CF10709 72-czesciowy zestaw gwiazd ze slomy - Ozdoby 

choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Zawieszki 
140,99 zł

4251285571310 CF10379 250x uniwersalny jednorazowy lejek do napelniania 
wykonany z papieru, lejek do oleju jako pomoc w napel

140,99 zł
4251285571327 CF7963 2x urzadzenie do masazu glowy z 12 palcami 

masujacymi - pajak do masazu relaksacyjnego glowy - p
60,99 zł

4251285571334 CF8849 getry wykonane z czarnej skóry syntetycznej, nakladki 
na buty na karnawal, karnawal, Halloween i imprezy te

140,99 zł
4251805446708 CF10961 porcelanowy mozdzierz i tluczek - zaprawa 

przyprawowa z lejkiem - rozdrabniacz do rozdrabniania 
84,99 zł

4251285571396 CF10968 2x kubki muesli na wynos z lyzeczka - kubek na jogurt 
na wynos - pudelko na owoce i salatke - wielokrotnego 

84,99 zł
4251285571419 CF10971 8x Obciazniki do obrusów - odporne na warunki 

atmosferyczne obciazniki z zaciskiem - zacisk do obrusó
93,99 zł

4251285571419 CF10971 8x Obciazniki do obrusów - odporne na warunki 
atmosferyczne obciazniki z zaciskiem - zacisk do obrusó

93,99 zł
4251285571426 CF11056 Pudelko do transportu pojemników na przyjecia - 

pojemnik na ciasto i pojemnik na zywnosc z 3 pozioma
210,99 zł
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4251285571440 CF10986 dzwonki wiatrowe 2 wykonane z bambusa, które 
przyciagaja wzrok w ogrodzie [wybór jest rózny]

93,99 zł
4251805434477 CF9069 2x Wiatrak - Gong wietrzny w kwiatowym wzorze - 

Kolorowy wiatrak do ogrodu, na taras i balkon
140,99 zł

4251285571464 CF11212 2-czesciowy zestaw drewnianych tac - Vintage 
drewniana taca w dwóch wzorach - Taca do serwowania

163,99 zł
4251285571471 CF11213 Drewniana taca - Vintage drewniana taca prostokatna - 

Taca do serwowania o rustykalnym wygladzie - Duza de
93,99 zł

4251285571488 CF11212 Drewniana taca - Vintage drewniana taca kwadratowa - 
Taca do serwowania o rustykalnym wygladzie - Duza de

93,99 zł
4251285571495 CF11214 4x klipsy do zamykania worków na karme dla psów i 

kotów, wielokrotnego uzytku
60,99 zł

4251285571563 CF11215 2x LED kinkiet z wlacznikiem swiatla z tworzywa 
sztucznego, na baterie

84,99 zł
4251285571570 CF11216 Zestaw 4 czesciowy wstazka jutowa i sznurek 

bawelniany - sznurek jutowy do pakowania i dekoracji - 
70,99 zł

4251285571594 CF9636 2x nozyczki do pizzy z powierzchnia do serwowania w 
róznych kolorach - pizzy z ostrzami ze stali nierdzewnej 

93,99 zł
4251285571600 CF9636 2x nozyczki do pizzy z kolorowa powierzchnia do 

serwowania - pizzy z ostrzami ze stali nierdzewnej i zint
140,99 zł

4251285571617 CF11217 2x 12m uniwersalna lina, uniwersalny sznur mocujacy, 
lina cumownicza, lina polipropylenowa, plecionka na pre

93,99 zł
4251285571624 CF11217 2x 12m uniwersalna lina, uniwersalny sznur mocujacy, 

lina cumownicza, lina polipropylenowa, plecionka na pre
84,99 zł

4251285571631 CF11217 2x 12m uniwersalna lina, uniwersalny sznur mocujacy, 
lina cumownicza, lina polipropylenowa, plecionka na pre

93,99 zł
4251285571648 CF11218 12x miski na przekaski z lisci palmowych wykonane z 

drewna, miski do serwowania przekasek, dipów, przysta
140,99 zł

4251285571655 CF11218 6x miski na przekaski z lisci palmowych wykonane z 
drewna, miski do serwowania przekasek, dipów, przysta

84,99 zł
4251285571662 CF11220 Drewniane pudelko na chusteczki kosmetyczne - 

dozownik chusteczek higienicznych z wyjmowanym dne
93,99 zł

4251285571679 CF11219 Drewniane pudelko na chusteczki kosmetyczne - 
Dozownik na chusteczki z pokrywa na zawiasach - Dozo

93,99 zł
4251285571686 CF9636 Nozyczki do pizzy z ostrzami ze stali nierdzewnej i 

zintegrowana lopatka do pizzy
84,99 zł

4251285571693 CF11223 4x ceramiczne naczynie zaroodporne z pokrywka - 
miska deserowa w swietnych kolorach na crème brûlée, 

163,99 zł
4251285589520 CF11222 2x tacka ociekowa na buty - stojak na buty z kanalami 

odwadniajacymi - mata na buty z podniesiona krawedzi
140,99 zł

4251285571716 CF11230 2x podkladki wykonane z bambusa - nowoczesne 
podkladki jako podstawa - podkladka do kuchni i jadalni

93,99 zł
4251285571723 CF11230 2x podkladki wykonane z bambusa - nowoczesne 

podkladki jako podstawa - podkladka do kuchni i jadalni
93,99 zł

4251285571747 CF11230 2x podkladki wykonane z bambusa - nowoczesne 
podkladki jako podstawa - podkladka do kuchni i jadalni

93,99 zł
4251285571754 CF11230 2x podkladki wykonane z bambusa - nowoczesne 

podkladki jako podstawa - podkladka do kuchni i jadalni
93,99 zł

4251285571778 CF3530 2x Mikado zestaw do zabawy w drewnianym pudelku do 
rozsuwania, gra planszowa dla calej rodziny

70,99 zł
4251285571785 CF10044 3x gniazdo ochronne do polaczenia wtykowego, 

bryzgoszczelna skrzynka uzytku na zewnatrz, kapsula oc
84,99 zł

4251285571808 CF11226 8x podstawki z naturalnego drewna - podstawki pod 
szklanki - drewniane krazki - Ø ok. 10cm

84,99 zł
4251285571853 CF11227 20x wymienne nakladki z mikrofibry do wycieraczek do 

podlóg, sciereczka do czyszczenia wielokrotnego uzytku 
93,99 zł

4251285571891 CF10857 Okragla deska do krojenia wykonana z bambusa o 
srednicy 35 cm

140,99 zł
4251285571907 CF11229 72x Kostki lodu wielokrotnego uzytku w róznych 

kolorach, kostki lodu imprezowego do chlodzenia napojó
93,99 zł

4251285588790 CF11225 5-czesciowy zestaw do czyszczenia, skladajacy sie ze 
szczotki i lopaty, szczotek i sciagaczki do szyb

93,99 zł
4251805408133 CF11225 5-czesciowy zestaw do czyszczenia, szczotka reczna, 

szufelka, szczotka reczna, szczotka do naczyn i sciagacz
84,99 zł

4251285571952 CF10848 Metalowe magnesy na lodówke 18x w róznych kolorach 46,99 zł
4251805471359 CF11108 2-czesciowy zestaw swiecacych balonów z diodami LED 

- przezroczyste pecherzyki powietrza z pretami podtrzy
140,99 zł

4251805419016 CF10888 Skladany wózek na zakupy - skladany wózek na zakupy 
- skladane pudelko z rolkami i uchwytem teleskopowym

187,99 zł
4251285571990 CF10894 Wieza dla kotów z kanalami i pilkami na trzech 

poziomach
84,99 zł
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4251285572003 CF10993 2x uchwyt scienny z metalu malowanego proszkowo, 
haczyki na doniczki, ogrody, dzwonki wietrzne, kosze wi

84,99 zł
4251285572034 CF3690 2x pas bagazowy, pas bagazowy do walizek, wózków 

spacerowych, toreb i bagazu ponadgabarytowego - wys
93,99 zł

4251285572041 CF10887 3-w-1 plyn do mycia okien, sciagacz, wycieraczka do 
szyb i butelka z rozpylaczem

84,99 zł
4251285572065 CF10891 2x LED lampka nocna z automatycznym czujnikiem 

zmierzchu - oprawa LED w kolorze bialym - swiatlo orie
84,99 zł

4251285572072 CF10893 Cisnieniomierz nadgarstkowy z pomiarem tetna i 
wyswietlaczem LCD

163,99 zł
4251285572089 CF10895 Szafa medyczna wykonana ze stali nierdzewnej z 

zamykanymi drzwiami z matowego szkla
187,99 zł

4251285572126 CF2648 2x kabel USB 3.0 Super Speed Wtyczka A do wtyku 
micro B z pozlacanymi stykami 30 cm bialy do komputer

84,99 zł
4251285572140 CF11171 20x klipsy do kieliszków do wina, w swietnych kolorach, 

np. na kieliszki do wina, kieliszki do szampana lub kielisz
60,99 zł

4251285572164 CF11169 80x Kostki lodu wielokrotnego uzytku w róznych 
wzorach, kostki lodu imprezowego w jasnych kolorach

93,99 zł
4251285572171 CF10881 12x lyzek do mokki ze stali nierdzewnej - lyzeczka do 

espresso o klasycznym wygladzie - lyzeczka - lyzeczka d
60,99 zł

4251285572188 CF10882 12x lyzeczki do kawy ze stali nierdzewnej - stylowe 
sztucce stolowe o prostym designie - lyzeczka - lyzeczka

84,99 zł
4251285572195 CF11251 6 kawalków lupkowych talerzy do serwowania z 4 

gumowymi nózkami // gladki brzeg // wymiary: 30 x 20 
163,99 zł

4251285572201 CF9690 8x mini metalowe puzzle - metalowa gra zrecznosciowa 
- puzzle dla dzieci i doroslych [wybór jest zróznicowany]

70,99 zł
4251285572218 CF10860 190-czesciowy zestaw narzedzi XXL z wózkiem - walizka 

narzedziowa do domu, samochodu i hobby - kompletny 
608,99 zł

4251285572225 CF10862 Brzeszczoty 12 do mini pilarek tarczowych, do róznych 
materialów, z akcesoriami

140,99 zł
4251285572249 CF9612 6x lyzeczki ze stali nierdzewnej - stylowe sztucce 

stolowe o prostym designie - lyzeczki do kawy - lyzeczki
60,99 zł

4251285572256 CF11250 Uszczelnienie drzwi, skuteczna blokada na przeciagi, 
dobra ochrona przed przeciagami i utrata ciepla, blokad

140,99 zł
4251285572256 CF11250 Uszczelnienie drzwi, skuteczna blokada na przeciagi, 

dobra ochrona przed przeciagami i utrata ciepla, blokad
140,99 zł

4251285572263 CF11250 Ogranicznik przeciagów, lekka uszczelka dolna drzwi, 
skuteczny ogranicznik przeciagów, dobra ochrona przed 

140,99 zł
4251285572263 CF11250 Ogranicznik przeciagów, lekka uszczelka dolna drzwi, 

skuteczny ogranicznik przeciagów, dobra ochrona przed 
140,99 zł

4251285572300 CF9263 2x duze gumowe kaczki w kolorze zóltym, gumowe 
kaczki do wanny

84,99 zł
4251285573147 CF8764 2x Opiekacz do kurczaka ze stali nierdzewnej - grill do 

kurczaka z pojemnikiem na aromat - opiekacz do piecze
163,99 zł

4251285572386 CF8591 4x gasienice do jazdy na sniegu - sniezne gasienice dla 
calej rodziny - sanki w kilku kolorach [wybór zalezy od u

187,99 zł
4251285572393 CF8553 4x lyzka do butów ze stali nierdzewnej - lyzka do butów 

z krótkim uchwytem idealna w podrózy - pomoc do zakl
70,99 zł

4251285572416 CF11233 250 kolorowe pinezki - pinezki wykonane z mosiadzu z 
kolorowa powloka z tworzywa sztucznego - piny do tabli

70,99 zł
4251285572423 CF11233 500 kolorowe pinezki - pinezki wykonane z mosiadzu z 

kolorowa powloka z tworzywa sztucznego - igly do tablic
84,99 zł

4251805404913 CF11241 6-czesciowy zestaw narzedzi ogrodowych dla dzieci - 
male grabie, lopata i lopata wykonane z wytrzymalego 

93,99 zł
4251285572447 CF11489 9x wysokiej jakosci chusteczki do oczyszczania twarzy 

premium wykonane z mikrofibry - GSM 300 gr / m² - pl
70,99 zł

4251285572454 CF11246 4x ponczo przeciwdeszczowe z kapturem - ponczo 
wielokrotnego uzytku w 4 kolorach - awaryjne ponczo n

140,99 zł
4251285572461 CF11242 3-czesciowy maly zestaw narzedzi ogrodniczych 

skladajacy sie z podwójnej motyki, kultywatora reczneg
84,99 zł

4251285572478 CF11249 2x Pojemniki do chleba z pokrywka, hermetyczne, 
pudelka do przechowywania, ok. 20 x 9 x 14 cm

84,99 zł
4251285582569 CF11238 4x szklarnia wewnetrzna, wielodoniczki z pokrywka, 

skrzynka na rosliny z doniczkami na 96 roslin, zestaw do
140,99 zł

4251285582569 CF11238 4x szklarnia wewnetrzna, wielodoniczki z pokrywka, 
skrzynka na rosliny z doniczkami na 96 roslin, zestaw do

140,99 zł
4251285572508 CF11042 gumki 6 owl w zestawie, w róznych kolorach [wybór 

zmienia sie]
60,99 zł

4251285572515 CF11239 8x klipsy do reczników plazowych - klipsy na reczniki do 
zamocowania - idealne na plaze, w podrózy, na kempin

84,99 zł
4251285572522 CF11245 skórka do pizzy ze stali nierdzewnej - lopatka do pizzy i 

ciasta ze skladana raczka - popychacz do pizzy na tarte 
140,99 zł
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4251285572539 CF10703 6x Slime Pups w beczce w jasnych kolorach - prezent na 
przyjecie urodzinowe dla dzieci - szlam antystresowy - s

84,99 zł
4251285572546 CF11006 2x wycieraczka wewnetrzna - mata zapobiegajaca 

zabrudzeniom z antyposlizgowym spodem do strefy wej
163,99 zł

4251285572553 CF11006 wycieraczka wewnetrzna - mata przeciw zabrudzeniom 
z antyposlizgowym spodem do strefy wejscia - wycierac

140,99 zł
4251285572577 CF11236 3x silikonowe foremki na praliny - foremki na pralinki 

okragle i sercowate na 15 pralinek lub kostki lodu - fore
84,99 zł

4251285572584 CF11236 3x silikonowa foremka do pralin - foremki do pralin po 
15 pralinek lub kostki lodu - foremka do czekolady [kolo

84,99 zł
4251285572591 CF11236 Forma silikonowa 6x do pralin - foremki na pralinki po 

15 pralinek lub kostki lodu - foremka do czekolady [kolo
163,99 zł

4251285572638 CF11244 3-czesciowy maly zestaw narzedzi ogrodniczych 
skladajacy sie z kielni, grabi i kultywatora do uprawy ros

140,99 zł
4251285572645 CF6686 6x szlam w beczce, szlam swiecacy w ciemnosci, po 80 

g
84,99 zł

4251285572652 CF11243 3-czesciowy zestaw ogrodowy skladajacy sie z kielni do 
kwiatów, grabi do kwiatów i kielni do roslin szaro-zielon

70,99 zł
4251285572669 CF11191 12 brelok sowa wykonany z PVC, idealny jako prezent 70,99 zł
4251285572676 CF11192 ronda 10 ze swiatlami LED w róznych kolorach [kolor 

moze sie róznic]
70,99 zł

4251285572683 CF11192 zyroskop 20 ze swiatlem LED w róznych kolorach [kolor 
moze sie róznic]

93,99 zł
4251285572690 CF10743 Pudelko skladane 32l - Pudelko transportowe z 

uchwytami - Solidny pojemnik do przechowywania - Skl
93,99 zł

4251285572713 CF10743 Skladana skrzynka z wpuszczanym uchwytem, skladany 
kosz na zakupy w kolorze szarym, 32 litry

140,99 zł
4251285572720 CF10743 3x skladane pudelko 32l - skrzynia transportowa z 

uchwytami - solidna skrzynia do przechowywania - sklad
210,99 zł

4251285572737 CF6773 2x drewniane podstawki, podstawki pod garnki i 
patelnie

84,92 zł
4251285572751 CF11159 12x cudowna gabka do domu i ogrodu, gumka do 

usuwania zabrudzen do czyszczenia plam, gabka do czy
84,99 zł

4251805441901 CF11247 Lancuch swietlny LED z butelkami deco i korkiem - 6 
szklanych butelek deco LED ze sztucznymi roslinami i ka

93,99 zł
4251285572799 CF10713 55-elementowy piracki zestaw podarunkowy, prezenty 

dla gosci i glówna nagroda na urodziny dzieci, akcesoria
140,99 zł

4251285572805 CF11234 10x pirackie maski dla dzieci i doroslych z gumka 70,99 zł
4251285572812 CF2336 4x Miski do mieszania w róznych rozmiarach, 

antyposlizgowe z gumowym dnem, wylewka i antyposliz
187,99 zł

4251285572829 CF11264 Kamien na klucz "wielka góra", kamien z tajnym 
schowkiem, klucz ukryty w schowku o wygladzie kamien

70,99 zł
4251285572836 CF11045 2x dinozaury - prehistoryczne figurki do zabawy z 

tworzywa sztucznego - zabawki dla dzieci - solidne dino
84,99 zł

4251285572850 CF8603 2x sniezna hulajnoga do saneczkarstwa - sanki sniezne 
z szeroka obrecza i wpuszczanymi uchwytami - zjezdzal

210,99 zł
4251285572867 CF10396 kieliszki 12x z lancuszkiem do zawieszenia na szyi w 

róznych kolorach [wybór kolorów jest rózny] - kieliszek 
163,99 zł

4251285572874 CF11254 2x smycz do sanek z drewniana raczka, akcesoriami do 
sanek, lina do sanek, trójkolowców lub innych pojazdów

93,99 zł
4251285572881 CF11255 2x smycz do sanek z drewniana raczka, akcesoriami do 

sanek, lina do sanek, trójkolowców lub innych pojazdów
93,99 zł

4251285572881 CF11255 2x smycz do sanek z drewniana raczka, akcesoriami do 
sanek, lina do sanek, trójkolowców lub innych pojazdów

93,99 zł
4251285572898 CF11258 2x smycz do sanek z drewniana raczka, akcesoriami do 

sanek, lina do sanek, trójkolowców lub innych pojazdów
93,99 zł

4251285572904 CF11261 2x smycz do sanek z drewniana raczka, akcesoriami do 
sanek, lina do sanek, trójkolowców lub innych pojazdów

93,99 zł
4251285572904 CF11261 2x smycz do sanek z drewniana raczka, akcesoriami do 

sanek, lina do sanek, trójkolowców lub innych pojazdów
93,99 zł

4251285596450 CF11260 2x smycz do sanek z drewniana raczka, akcesoriami do 
sanek, lina do sanek, trójkolowców lub innych pojazdów

84,99 zł
4251285596467 CF11259 Smycz Premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 

akcesoria do sanek Lina do ciagniecia sanek, Made in G
84,99 zł

4251285596474 CF11262 Smycz Premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 
akcesoria do sanek Lina do ciagniecia sanek, Made in G

70,99 zł
4251285596481 CF11256 Smycz Premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 

akcesoria do sanek Lina do sanek, Made in Germany!
70,99 zł

4251285596481 CF11256 Smycz Premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 
akcesoria do sanek Lina do sanek, Made in Germany!

70,99 zł
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4251285596498 CF11257 Smycz Premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 
akcesoria do sanek Lina do ciagniecia sanek, Made in G

70,99 zł
4251285596498 CF11257 Smycz Premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 

akcesoria do sanek Lina do ciagniecia sanek, Made in G
70,99 zł

4251285572966 CF10100 2x smycz do sanek z drewniana raczka, akcesoriami do 
sanek, lina do sanek, trójkolowców lub innych pojazdów

93,99 zł
4251285582248 CF7754 200x klamerki do bielizny w ekonomicznym opakowaniu 

w róznych modnych kolorach [zroznicowany wybor]
140,99 zł

4251285572997 CF10752 latawce w jasnych kolorach dla dzieci - latawiec 
wiatrowy z 30-metrowa linka - latawce jednorzedowe w 

46,99 zł
4251285573000 CF11263 2x pojemnik do przypraw ze szkla, solniczka i 

pieprzniczka w stylu staroangielskim / rustykalnym, idea
70,99 zł

4251285573017 CF11277 drewniana szpatulka 100x do depilacji - do nakladania 
wosku i pasty cukrowej

84,99 zł
4251285573024 CF10132 4 kieszeniowy ocieplacz „Balwanek”, ocieplacz do rak ze 

swiatecznym motywem
84,99 zł

4251285573055 CF9086 Kanaly RJ45 dla drzwi i okien wyjatkowo plaskie dla 
kabli sieciowych LAN, gniazdo do gniazda

70,99 zł
4251285573062 CF11287 miara skladana 5x mini jako brelok z tworzywa 

sztucznego, miara skladana 50 cm z 10 czlonami, metry
70,99 zł

4251285573086 CF7853 2x suszarka wiszaca z 13 zaciskami - mini obrotowa 
suszarka do ubran do zawieszenia - suszarka do skarpet

84,99 zł
4251285573093 CF4588 24x pierscienie na mole z drewna cedrowego, 

pierscienie na mole bez chemii - naturalna pulapka na 
70,99 zł

4251285573109 CF7161 Klódka 4x wykonana z mosiadzu - zamek 
zabezpieczajacy z 3 kluczami - klódka do domu i pracy

84,99 zł
4251285573109 CF7161 Klódka 4x wykonana z mosiadzu - zamek 

zabezpieczajacy z 3 kluczami - klódka do domu i pracy
84,99 zł

4251285573123 CF5576 Brelok 4, klips do zawieszania EDC z brelokiem 84,99 zł
4251285573130 CF9682 Zamkniete metalowe popielniczki 2 z zaciskami do 

mocowania, do uzytku wewnatrz i na zewnatrz
140,99 zł

4251285573147 CF8764 2x Opiekacz do kurczaka ze stali nierdzewnej - grill do 
kurczaka z pojemnikiem na aromat - opiekacz do piecze

163,99 zł
4251285573185 CF11284 Serpentyny papierowe metaliczne rózowe i srebrne - 10 

rolek jako dekoracja imprezowa na urodziny - serpentyn
93,99 zł

4251285573192 CF4370 2 neodymowe magnesy garnkowe z karabinczykiem, 
magnes z haczykiem

84,99 zł
4251285573208 CF4370 3 neodymowe magnesy garnkowe z karabinczykiem, 

magnes z haczykiem
93,99 zł

4251285578623 CF9694 2 yo-yos ze sprzeglem i lozyskami kulkowymi, jo-jo w 
róznych kolorach

70,99 zł
4251285573260 CF11275 uchwyt na kapsulki do przechowywania do 30 kapsulek 

kawy, metalowy stojak do sztaplowania, stojak na kaps
84,99 zł

4251285573277 CF11274 uchwyt na kapsulki do przechowywania do 20 kapsulek 
kawy, metalowy stojak do sztaplowania, stojak na kaps

70,76 zł
4251285573284 CF11270 Popielniczki plastikowe 4x w jasnych kolorach - 

Popielniczki do wnetrz i na zewnatrz - Popielniczki stolo
47,16 zł

4251285573291 CF11270 Popielniczki 8x z tworzywa sztucznego w jasnych 
kolorach - popielniczki do wnetrz i na zewnatrz - popieln

93,99 zł
4251285573307 CF11271 4x Popielniczki na zewnetrz - popielniczka wiatrowa - 

popielniczka sztormowa ze swiecaca pokrywa - popielnic
84,99 zł

4251285573314 CF11269 popielniczka wiatrowa 1x wykonana z ceramiki 
dolomitowej w kolorze niebieskim, zielonym, pomarancz

163,99 zł
4251285573321 CF11268 Popielniczki ceramiczne 6x o prostym designie, 

popielniczki ceramiczne do uzytku prywatnego i gastron
140,99 zł

4251285573338 CF11268 Popielniczki ceramiczne 12x o prostym designie, 
popielniczki ceramiczne do uzytku prywatnego i gastron

187,99 zł
4251285573345 CF11273 2 duze plywajace swiece, trójknotowa swieca na 

zewnatrz i do wewnatrz, Ø 16 cm
84,99 zł

4251285573376 CF11272 Komoda mini z 6 szufladami, mala szafka w stylu 
vintage

140,99 zł
4251285573383 CF11263 4x szklane przyprawniki, solniczka i pieprzniczka w 

staroangielskim stylu wiejskim, w stylu wiejskim/zachod
84,99 zł

4251285573390 CF8348 4x ocieplacze kieszonkowe ze sztucznym futerkiem - 
ocieplacze na rece z motywem gwiazdy i losia w dwóch 

93,99 zł
4251285573413 CF10048 Szczotki do mycia naczyn 3 z przyssawka, szczotki, 28,5 

x 6,5 cm
84,99 zł

4251285573420 CF3148 2x metalowe popielniczki z obrotowymi pokrywkami - do 
uzytku wewnatrz i na zewnatrz - zdejmowana pokrywka

140,99 zł
4251285573437 CF3688 miarki 5, miara krawiecka w cm i calach, miara 

krawiecka, 150 cm
70,99 zł
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4251285573444 CF11106 12x LED podgrzewacze - Wodoodporna lampa LED do 
wanny, basenu i stawu - Jednokolorowe nastrojowe swi

93,99 zł
4251285573451 CF7635 8x klipsy do obrusów premium wykonane ze stali 

nierdzewnej, klipsy stolowe do wewnatrz i na zewnatrz, 
93,99 zł

4251285573468 CF11299 6x Filizanka do cappuccino ze spodkiem - Filizanka do 
kawy wykonana z ceramiki - Szlachetny zestaw filizanek

163,99 zł
4251285574175 CF11293 brykiety z wegla drzewnego 10 kg, 100% naturalny 

wegiel drzewny do wedzenia, grille kulkowe i stojace
210,99 zł

4251285573529 CF11331 3x Opakowanie premium zrebków i wiór do wedzenia - 
100% naturalny, zapach dymu: jablko, olcha, wisnia - 1,

140,99 zł
4251285573536 CF11332 2 kg zrebki i zrebki wedzarnicze z drewna olchowego i 

wisniowego - 100% naturalne - do grilli wedzarniczych, 
187,99 zł

4251285573567 CF11110 3x pokrowiec na zywnosc - oslona przeciw owadom 
wykonana z metalu - kolorowy ekran jadalny - oslona pr

140,99 zł
4251285573574 CF11294 premium zrebki wedzarnicze z drewna wisniowego - 

100% naturalny zapach dymu wisniowego - grube zrebk
70,99 zł

4251285573581 CF11298 Premium zrebki wedzarnicze z drewna olchowego - 
100% naturalny aromat dymny olcha - drewno wedzarni

70,99 zł
4251285573598 CF11295 Premium zrebki wedzarnicze z drewna bukowego - 

100% naturalny aromat dymny buk - drewno wedzarnic
84,99 zł

4251285573604 CF11297 Premium zrebki wedzarnicze z drewna olchowego - 
100% naturalny aromat dymny olcha - drewno wedzarni

84,99 zł
4251285573611 CF11296 wióry premium z drewna debowego - 100% naturalny 

dab wedzony dymny - drewno wedzarnicze dla wedzarni
70,99 zł

4251285573628 CF10509 4x pulapka na mole do zwalczania moli pokarmowych i 
ich larw - Moth stop - zwalczanie moli pokarmowych

46,99 zł
4251285573635 CF8890 Naprasowanki 6 ze 100% bawelny, naszywki jeansowe, 

10x7,5cm
60,99 zł

4251285573642 CF11138 karafka 2x, maly stojak do oprózniania karafek, 
szklanek, wazonów, dzbanków i karafek

140,99 zł
4251285573666 CF11276 karafka 2x, duzy stojak na karafki, kieliszki, wazony, 

dzbanki i karafki
187,99 zł

4251285573673 CF11139 dekanter suszarka 2x, czerwony stojak do oprózniania 
karafek i karafek

140,99 zł
4251285573680 CF11117 4x kólka skretne do mebli, przezroczyste kólka 

transportowe z przykrecana plyta i lozyskami kulkowymi
70,99 zł

4251285573697 CF11117 4x kólka skretne do mebli, przezroczyste kólka 
transportowe z przykrecana plyta i lozyskami kulkowymi

70,99 zł
4251285573703 CF11117 Kola skretne 4x z lozyskami skretnymi do mebli, 

przezroczyste kólka transportowe z przykrecana plyta i l
84,99 zł

4251285573710 CF11120 Kola skretne 4 z hamulcem, kólka transportowe z 
lozyskami skretnymi

140,99 zł
4251285573727 CF11126 4 male kólka do przykrecania - kólka skretne do mebli z 

hamulcem i bez - kólka transportowe z lozyskami skretn
84,99 zł

4251285573734 CF11123 4 male kólka do przykrecania - kólka skretne do mebli 
2x z i 2x bez lozysk skretnych - kólka transportowe z loz

84,99 zł
4251285573741 CF11125 4 male kólka skretne przykrecane - kólka obrotowe do 

mebli bez lozysk skretnych - kólka transportowe
70,99 zł

4251285573758 CF11134 4 kólka skretne do przykrecania - kólka skretne do mebli 
z lozyskami skretnymi, kólka do stolu - kólka do mebli

140,99 zł
4251285573765 CF11121 4x skretne kólka do mebli, przezroczyste kólka 

transportowe z przykrecana plyta i lozyskami kulkowymi
84,92 zł

4251285573772 CF11128 4 kólka obrotowe do mebli przykrecane - kólka stolowe 
2x z i 2x bez hamulca - kólka do szaf z lozyskami skretn

60,99 zł
4251285573789 CF11133 4 kólka obrotowe do mebli przykrecane - kólka stolowe 

2x z i 2x bez hamulca - kólka do szaf z lozyskami skretn
140,99 zł

4251285573796 CF11131 Kola skretne 4x z rolkami do duzych obciazen, lozyska 
skretne do mebli, przezroczyste kólka transportowe z pr

163,99 zł
4251285573802 CF11135 4 kólka obrotowe do mebli przykrecane - kólka stolowe 

2x z i 2x bez hamulca - kólka do szaf z lozyskami skretn
233,99 zł

4251285573826 CF10928 2x sitko do herbaty do filizanek, filtr do herbaty sypanej 
i fusów, zaparzacz do herbaty

140,99 zł
4251285573833 CF10929 2x sitko do herbaty do filizanek, filtr do herbaty sypanej 

i fusów, zaparzacz do herbaty
60,99 zł

4251805465570 CF10926 2x plastikowe sitko do herbaty - sitko do herbaty - 
drobny filtr do herbaty dla milosników herbaty - z piecza

60,99 zł
4251285573857 CF11279 sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - filtr do herbaty z 

tacka ociekowa - sitko do herbaty o drobnych oczkach d
84,99 zł

4251285573864 CF11348 4x wysuwana mini teleskopowa trzepaczka do much 
jako przyczepa do zwalczania szkodników, komarów i o

70,99 zł
4251285598508 CF11326 4x brelok z otwieraczem do butelek - brelok w ksztalcie 

wasów - prezent dla mezczyzn
70,99 zł
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4251285573888 CF11324 2x breloczek z wyjmowanym chipem na zakupy do 
koszyka [wybór inny]

60,99 zł
4251285578579 CF11302 2x szczotka do chwastów ze stalowym wlosiem, 

szczotka do fug z drewniana raczka, srodek do usuwani
93,99 zł

4251285573949 CF11306 6-czesciowy zestaw do montazu zagli 
przeciwslonecznych - akcesoria montazowe ze wsporniki

84,99 zł
4251805412802 CF11306 12-czesciowy zestaw do montazu zagli 

przeciwslonecznych - akcesoria montazowe ze wsporniki
140,99 zł

4251285573963 CF10665 18x Pisanki do powieszenia - Dekoracja wielkanocna ze 
wspanialymi motywami - Dekoracja pisanki - Dekoracja 

84,99 zł
4251285573970 CF11313 4x Metalowe talerzyki wielkanocne - talerze ozdobne na 

Wielkanoc - gniazdko wielkanocne ze wspanialymi moty
93,99 zł

4251285573987 CF11266 1x donica wiszaca, donica wiszaca z litego drewna ze 
sznurkiem konopnym, kosz wiszacy do zawieszania rosli

93,99 zł
4251285573994 CF11327 400x Elastyczne slomki do picia w paski, zagiete slomki 

w róznych jasnych kolorach
93,99 zł

4251285574007 CF11267 Cyfrowy termometr kuchenny, termometr do gotowania 
z wyswietlaczem LCD, termometr do miesa - termometr 

84,99 zł
4251285574014 CF11330 300x slomki do picia z lyzeczkami - slomki w jasnych 

kolorach
84,99 zł

4251285574045 CF11312 LED foto-klipsy lancuch swietlny - ozdobny lancuch 
swietlny z 16 kolorowymi klipsami - zasilany bateryjnie l

70,76 zł
4251285574052 CF11307 Dekoracyjne zarówki 2 LED ze szkla ze sztucznymi 

kwiatami, dekoracja wiszaca [wybór jest rózny]
140,99 zł

4251285574069 CF11307 Dekoracyjna zarówka LED ze szkla ze sztucznymi 
kwiatami, dekoracja wiszaca [wybór jest rózny]

84,99 zł
4251285574076 CF11308 Dekoracyjne butelki 2 LED wykonane ze szkla z linka 

jako dekoracja wiszaca lub lampa stolowa
93,99 zł

4251285574083 CF11310 jednorozec pistolet na banki mydlane ze swiatlem LED, 
woda z baniek mydlanych i dzwiekiem - zabawki dla dzi

93,99 zł
4251285574113 CF9713 4x skrecane kulki na palec z kolorowymi efektami LED - 

zabawki typu fidget - zabawki antystresowe - [wybór jes
140,99 zł

4251285574120 CF9712 4x twist finger balls - fidget toys - antystresowe zabawki 
do rak - gra zrecznosciowa dla mlodych i starszych [wyb

84,99 zł
4251285574137 CF7124 36-czesciowy zestaw zastawy na Halloween - 

imprezowa zastawa stolowa z motywami czaszki
140,99 zł

4251285574144 CF11329 2x szczotka do mycia rak ze stali nierdzewnej - szczotka 
do czyszczenia rak i paznokci - eliminacja zapachów dzi

70,99 zł
4251285574144 CF11329 2x szczotka do mycia rak ze stali nierdzewnej - szczotka 

do czyszczenia rak i paznokci - eliminacja zapachów dzi
70,99 zł

4251285593213 CF11328 3x szczoteczka do rak - drewniana szczoteczka do 
paznokci - dwustronna szczoteczka do mycia rak - szczo

70,99 zł
4251285574168 CF6746 Teleskopowy skrobak pleców 4 wykonany ze stali 

nierdzewnej, masazer do pleców i glowy w kolorze czer
70,99 zł

4251285574175 CF11293 brykiety z wegla drzewnego 10 kg, 100% naturalny 
wegiel drzewny do wedzenia, grille kulkowe i stojace

210,99 zł
4251805405200 CF10925 brykiety z wegla drzewnego 10 kg z drewna 

jabloniowego, 100% naturalny wegiel drzewny do wedz
187,99 zł

4251285574199 CF11321 3x szczotka do czyszczenia patelni ze stali nierdzewnej - 
szczotka do naczyn z wymienna gabka stalowa - gabka 

84,99 zł
4251285574205 CF11322 30x sciereczki gospodarcze, wyjatkowo chlonne i trwale 

sciereczki uniwersalne z wiskozy, wielokrotnego uzytku
93,99 zł

4251285574212 CF11322 60x reczniki domowe, wyjatkowo chlonne i wytrzymale 
uniwersalne chusteczki z wiskozy, wielokrotnego uzytku

163,99 zł
4251285574212 CF11322 60x reczniki domowe, wyjatkowo chlonne i wytrzymale 

uniwersalne chusteczki z wiskozy, wielokrotnego uzytku
163,99 zł

4251285574229 CF11278 5-czesciowy zestaw do usuwania zaskórników wykonany 
ze stali nierdzewnej - wyciskacz zaskórników do leczenia

60,99 zł
4251285574236 CF11351 24 pisaki tekstylne, markery do prania z cienka 

koncówka w jasnych kolorach
84,99 zł

4251285574243 CF11320 Wymienne pokrowce 3 z mikrofibry do wycieraczek 
podlogowych ze skladanym uchwytem

84,99 zł
4251285574250 CF10325 100x Torebki z zamknieciem cisnieniowym - 

Przezroczyste torby z zamkami blyskawicznymi - Male w
46,99 zł

4251285574267 CF10326 100x Przezroczyste torebki z zamknieciem cisnieniowym 
- Male torebki z zamkiem blyskawicznym do wielokrotne

60,99 zł
4251285574274 CF10327 100x Torebki z zamknieciem cisnieniowym - 

Przezroczyste torby z zamkami blyskawicznymi - Zamyk
70,99 zł

4251285574328 CF11288 8x haczyki na drzwi ze stali nierdzewnej - haczyki na 
ubrania z ochrona piankowa - wieszaki na ubrania do dr

70,99 zł
4251285574335 CF11352 6-czesciowy zestaw do pielegnacji samochodu ze 

sciereczka z mikrofibry i rekawica do mycia samochodu 
140,99 zł
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4251285574342 CF11353 4x automatyczne nawadnianie roslin w pomieszczeniach 
- dystrybutor wody do roslin - gliniane stozki do podlew

140,99 zł
4251285574359 CF11352 3-czesciowy zestaw do pielegnacji samochodu ze 

sciereczka z mikrofibry i rekawica do mycia samochodu 
70,99 zł

4251285595316 CF6068 2x klejacy szlam do zabawy - zielony sluz swieci w 
ciemnosci - prezenty dla dziewczynek i chlopców

84,99 zł
4251285574373 CF10395 40 pilek do skakania dla dzieci do zabawy - pileczki do 

skakania jako male pamiatki na urodziny - kolorowe pile
84,99 zł

4251285574397 CF10845 gabka do szorowania 3x XL - gabka - wata do 
czyszczenia - srodek do czyszczenia garnków - welna st

93,99 zł
4251285574427 CF11044 Gumki 36 teczowe, idealne jako prezent lub do tornistra 93,99 zł
4251285574441 CF8563 4x snow racers do saneczkarstwa - zjezdzalnie dla calej 

rodziny - sanki w kilku kolorach [wybór jest zróznicowan
163,99 zł

4251285574465 CF10099 Zlacza 5 Euro, zlacze plaskie wtyku zasilania z 
zabezpieczeniem przed zalamaniem, montaz za pomoca

140,99 zł
4251285574472 CF11050 4x Wklad do zlewozmywaka - mata do zlewozmywaka 

katowa - wklad do zlewozmywaka chroni powierzchnie z
84,99 zł

4251285574489 CF11050 4x Wklad do zlewozmywaka - mata do zlewozmywaka 
katowa - wklad do zlewozmywaka chroni powierzchnie z

84,99 zł
4251285574496 CF11048 5x lyzki do butów, plastikowe lyzki do butów o 

eleganckim wygladzie [wybór jest rózny]
70,99 zł

4251285574502 CF9661 5 woreczków na mydlo, saszetki na mydlo z jedwabna 
wstazka w róznych kolorach, 16 x 10 cm

70,99 zł
4251285574526 CF11344 3x skladana torba na zakupy w róznych kolorach z 

paskami, gwiazdkami i kropkami z nylonu, torba na zak
70,99 zł

4251285574526 CF11344 3x skladana torba na zakupy w róznych kolorach z 
paskami, gwiazdkami i kropkami z nylonu, torba na zak

70,99 zł
4251285574533 CF11344 3x skladana torba na zakupy w róznych kolorach z 

paskami, gwiazdkami i kropkami z nylonu, torba na zak
70,99 zł

4251285574533 CF11344 3x skladana torba na zakupy w róznych kolorach z 
paskami, gwiazdkami i kropkami z nylonu, torba na zak

70,99 zł
4251285574540 CF11345 3x skladana torba na zakupy w róznych kolorach 

wykonana z nylonu, torba na zakupy wielokrotnego uzyt
70,99 zł

4251285574540 CF11345 3x skladana torba na zakupy w róznych kolorach 
wykonana z nylonu, torba na zakupy wielokrotnego uzyt

70,99 zł
4251285574571 CF11365 4x notatnik A6 w kratke - pamietnik - czerwono-czarny 

notatnik z twarda okladka - notatnik - notatnik - dzienni
70,99 zł

4251285574588 CF11364 3x notatnik A5 w kratke - pamietnik - notatnik w kolorze 
czerwono-czarnym z twarda okladka - notatnik - notatni

84,99 zł
4251285574595 CF11368 bloki rysunkowe 12 A4 po 20 arkuszy kazdy i bardzo 

gruby papier [wybór rózni sie]
140,99 zł

4251285574618 CF11367 2x dekoracja urodzinowa - dekoracja imprezowa - baner 
z okazji urodzin - baner z okazji urodzin - girlanda w zlo

70,99 zł
4251285574632 CF8922 40x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 

solidne sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne na n
140,99 zł

4251285574649 CF11342 3x skladana torba na zakupy w róznych kolorach z 
truskawkowym wzorem wykonana z nylonu, torba na za

70,99 zł
4251285574656 CF8700 32x recznie malowane pisanki do zawieszenia - 

Dekoracja wielkanocna z pieknymi wzorami - Ozdobne p
93,99 zł

4251285574663 CF8700 64x recznie malowane pisanki do powieszenia - ozdoby 
wielkanocne w duze motywy - ozdoby wielkanocne w du

163,99 zł
4251285574670 CF11382 Trzyczesciowy zestaw kostiumów dla dzieci „Police” - 

idealny na Mardi Gras, Karnawal, Halloween lub urodzin
163,99 zł

4251805440836 CF11342 3x skladana nylonowa torba na zakupy, torba na zakupy 
z motywem kwiatowym, torba na zakupy wielokrotnego 

60,99 zł
4251805440836 CF11342 3x skladana nylonowa torba na zakupy, torba na zakupy 

z motywem kwiatowym, torba na zakupy wielokrotnego 
60,99 zł

4251285574694 CF10666 24x recznie malowane pisanki do powieszenia - Ozdoby 
wielkanocne ze wspanialymi wzorami - Plastikowe pisan

93,99 zł
4251285574700 CF10667 24x recznie malowane pisanki do powieszenia - Ozdoby 

wielkanocne z pieknymi wzorami - Dekoracje Pisanki w 
93,99 zł

4251285574717 CF11339 3x mini klamerki do bielizny i 50 m lina jutowa, male 
drewniane kolki jako dekoracja do zdjec, kolazy, pocztó

70,99 zł
4251285574724 CF11341 2x nóz, widelec i lyzka wykonane ze stali nierdzewnej, 

lyzka, lyzka, sztucce kempingowe i podrózne
70,99 zł

4251285580459 CF11341 2x nóz, widelec i lyzka wykonane ze stali nierdzewnej, 
lyzka, lyzka, sztucce kempingowe i podrózne

70,99 zł
4251285574748 CF11340 kubki do picia 3x ze stali nierdzewnej - wysokiej jakosci 

kubek ze stali nierdzewnej - kubek kempingowy 150 ml 
93,99 zł

4251285574755 CF11383 Skrzynka na klucze z tablica magnetyczna ze szkla, duza 
tablica na klucze z materialem mocujacym

210,99 zł
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4251285574762 CF11383 Skrzynka na klucze z tablica magnetyczna ze szkla, duza 
tablica na klucze z materialem mocujacym

210,99 zł
4251285574786 CF11338 Przecinarki linowe 3 do drewna i tworzyw sztucznych, 

pily do uzytku na zewnatrz i na kempingu
70,99 zł

4251285574793 CF2295 10-czesciowy zestaw do stylizacji paznokci ze 
szczoteczkami do paznokci, idealny do paznokci natural

60,99 zł
4251285574816 CF11376 Kostium „Jednorozec” dla doroslych, idealny na Mardi 

Gras, Karnawal, Halloween lub wieczór panienski
304,99 zł

4251285574823 CF11371 kostium dla dzieci "wiedzma" dla dziewczynek - 
kapelusz wiedzmy i sukienka wiedzmy - idealne na karn

163,99 zł
4251285574847 CF11372 Kostium „Czarownica” dla doroslych na Mardi Gras, 

karnawal, Halloween lub wieczór panienski 36/38
187,99 zł

4251285574854 CF11381 Kamizelka SWAT dla doroslych - idealna na kostiumy, 
Mardi Gras, Karnawal, Halloween lub wieczór panienski

210,99 zł
4251805461893 CF11374 3x kapelusz wiedzmy na kostium czarownicy - kapelusz 

maga idealny na karnawal, Halloween
70,99 zł

4251285574892 CF11343 mini otwieracz do butelek wykonany z tytanu z kólkiem 
na klucze i mini karabinczykiem, klipsem do kluczy EDC 

60,99 zł
4251285574915 CF4782 400x drewniane patyczki do lodów - Drewniane patyczki 

do kawy, ciastek, lizaków i lodów - Drewniane patyczki 
84,99 zł

4251285574922 CF4782 600x drewniane patyczki do lodów - Drewniane patyczki 
do kawy, ciastek, lizaków i lodów - Drewniane patyczki 

93,99 zł
4251285574939 CF10264 4-czesciowa podkladka z motywami wielkanocnymi - 

mata do wycierania - maty z motywem zajaca wielkanoc
93,99 zł

4251285574946 CF0680 sztyfty kredowe 96x w jasnych kolorach - kreda 
tablicowa do lupków, asfaltu i betonu - kreda uliczna

70,99 zł
4251285574953 CF8768 Elastyczny wieszak drzwiowy, wysuwany wieszak 

drzwiowy z 6 haczykami, 11 - 68 cm
84,99 zł

4251285574960 CF10418 Breakout Board z suwakiem do platformy data mining z 
wyswietlaczem LED 1200 W / 750 W, 12x 6-pinowe port

140,99 zł
4251285574977 CF10445 7-czesciowy zestaw data mining z plytka rozdzielajaca, 

1200 W / 750 W + kabel karty graficznej PCI-Express 6 
210,99 zł

4251285574984 CF10421 6 Kabel karty graficznej PCI-Express 6-pinowy na 8-
pinowy, 49 cm

140,99 zł
4251285575028 CF3705 Komin metalowy, solidna zapalniczka na wegiel drzewny 

z praktycznym drewnianym uchwytem
140,99 zł

4251285575097 CF11412 24x pisanki do zawieszenia - nakrapiane ozdoby 
wielkanocne w swietnych kolorach - ozdobne pisanki - r

140,99 zł
4251285575103 CF11396 30x pisanki do powieszenia - Ozdoby wielkanocne w 

róznych kolorach - Pisanki - Rozmiar: 4 cm
93,99 zł

4251285575202 CF11413 36x pisanki do zawieszenia - dekoracje wielkanocne w 
pieknych pastelowych kolorach - dekoracyjne plastikowe

140,99 zł
4251285575219 CF11422 Stojak do dekoracji na Wielkanoc - Napisy na Wielkanoc 

- Dekoracja wielkanocna do odlozenia - Dekoracja wielk
140,99 zł

4251285575226 CF11422 20x pisanek do zawieszenia - ozdoby wielkanocne w 
kropki w róznych kolorach - pisanki dekoracyjne - wielko

93,99 zł
4251285575240 CF11404 2 biale drewniane serduszka wykonane z rattanu do 

dekoracji np. okien, drzwi lub scian
84,99 zł

4251285575257 CF9698 Trzyczesciowy zestaw misek - Miska do pieczenia ze 
skala pomiarowa - Miska do mieszania z wylewka - Moz

84,99 zł
4251285575264 CF11129 16-czesciowy zestaw do dekoracji wielkanocnych, 

kolorowe koszyki z rafii z trawa wielkanocna, jajka do n
140,99 zł

4251285575271 CF11119 5-czesciowy zestaw obrazków okiennych z motywami 
wiosennymi - statyczna samoprzylepna dekoracja okien 

84,99 zł
4251285575288 CF11409 Dekoracyjna drewniana taca w stylu vintage z motywem 

motyla
70,76 zł

4251285575295 CF11118 2x Taca drewniana - Taca do serwowania w kolorze 
bialym i w optyce drewna - Taca Deco z praktycznymi u

140,99 zł
4251285575301 CF11455 50x wodoodporne ochraniacze na buty wielokrotnego 

uzytku 11,9 g - plastikowe nakladki na buty z antyposliz
140,99 zł

4251285575318 CF11455 Premium ochraniacze na buty wielokrotnego uzytku - 
plastikowe ochraniacze na buty z podeszwa antyposlizg

210,99 zł
4251285575325 CF11124 56-elementowy zestaw wielkanocny z tekturowych 

koszy i kolorów jajek - Ozdoby wielkanocne - Koszyczki 
93,99 zł

4251285575363 CF11136 36x motylek - male drewniane motyle w czterech 
wzorach - drewniane motyle

163,99 zł
4251285575486 CF11429 2 ozdobne króliczki, blyszczacy zajaczek idealny jako 

wielkanocna dekoracja
84,99 zł

4251285575516 CF6631 wianek wielkanocny z kwiatami, dekoracyjny wieniec na 
stól, z wieszakiem

163,99 zł
4251285575530 CF6624 16-czesciowy zestaw wielkanocny z koszykami z rafii, 

trawa wielkanocna i ozdobnymi rekawami - Dekoracje w
140,99 zł
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4251285599321 CF6623 4x koszyczki z rafii i kolorowe jajka jako dekoracja na 
Wielkanoc - Koszyczek wielkanocny do zbierania pisanek

93,99 zł
4251285575554 CF6591 4x kolorowe koszyczki z rafii i jajka w kolorach jako 

dekoracja na Wielkanoc - Wielkanocne gniazdko w swiet
140,99 zł

4251285575561 CF11401 2x kolorowe koszyki z rafii z trawa wielkanocna - koszyk 
wielkanocny - koszyk wielkanocny - koszyk z rafii jako d

93,99 zł
4251285575585 CF11402 2 kosze z uchwytami z trawa wielkanocna, ozdobny 

kosz jako gniazdo wielkanocne na pisanki
140,99 zł

4251285575592 CF11428 Dekoracyjny zajaczek wykonany z ceramiki, uroczy 
zajaczek wielkanocny z kwiatkiem i rózowa wstazka [sel

163,99 zł
4251285575608 CF11451 16x pisanki do zawieszenia - dekoracja wielkanocna w 

swietnych kolorach - dekoracja pisanek z efektem mozai
140,99 zł

4251285575615 CF11452 8x Pisanki do zawieszenia - Dekoracje wielkanocne w 
swietnych kolorach - Dekoracyjne pisanki z efektem mo

140,99 zł
4251285575622 CF11453 4x Pisanki do zawieszenia - Ozdoby wielkanocne w 

swietnych kolorach - Pisanki z efektem mozaiki - Rozmia
70,99 zł

4251285575639 CF6557 8x Pisanki do zawieszenia w róznych rozmiarach - 
Ozdoby wielkanocne w swietnych kolorach - Dekoracyjn

84,99 zł
4251285575646 CF6484 8x pisanki do zawieszenia w róznych rozmiarach - 

Ozdoby wielkanocne w swietnych kolorach - Ozdobne pi
93,99 zł

4251285575691 CF6483 4x swiateczne obrazki okienne, samoprzylepne z 
róznymi motywami - ozdoby choinkowe - ozdoby okienn

84,99 zł
4251285575707 CF11434 12-czesciowy zestaw ozdobnych motyli z klipsem do 

mocowania w róznych kolorach [wybór motywów jest ró
84,99 zł

4251285575714 CF11435 8-czesciowy zestaw dekoracyjnych motyli z klipsem do 
mocowania w róznych kolorach [wybór motywów jest ró

84,99 zł
4251285598522 CF11430 6x mini klódka bagazowa - zamek bagazowy z 

kluczykiem - maly zamek bagazowy na bagaz i torby po
70,99 zł

4251285576346 CF4766 9x pierscienie do paska - uchwyt na pasek lub uchwyt 
na krawat wykonany z metalu do zawieszenia - wieszaki

84,99 zł
4251285575769 CF11454 8x Masa korkowa do kompozycji kwiatowych w ksztalcie 

walca - pianka korkowa do swiezych kwiatów - gabka ko
84,99 zł

4251285575776 CF11454 16x Masa zalewowa do kompozycji kwiatowych w 
formie walca - pianka zalewowa do swiezych kwiatów - 

163,99 zł
4251285575783 CF10896 Zewnetrzny termometr z przyssawka, cyfrowy 

termometr z wyswietlaczem daty i godziny, wodoodporn
93,99 zł

4251285575813 CF11442 16x Szaszlyki ze stali nierdzewnej - dlugosc 32 cm - 
czarny szpadel do miesa, równiez do warzyw i owoców 

84,99 zł
4251285575820 CF11442 8x Szaszlyki ze stali nierdzewnej - dlugosc 32 cm - 

czarny szpadel do miesa, równiez do warzyw i owoców 
70,99 zł

4251285575837 CF10582 szaszlyki 8 ze stali nierdzewnej o dlugosci 37,5 cm 
szpikulec do grilla utrwala Twoje przysmaki

93,99 zł
4251285575851 CF11443 2 szczotki do grilla z wlosiem ze stali nierdzewnej, ok. 

30 x 16 cm
84,99 zł

4251285575868 CF11475 2x dozownik leków 7 dni - opakowanie na lek (morgens, 
mittags, abends) - pudelko na pigulki - dozownik tygodn

93,99 zł
4251285575875 CF11436 15x blacha do grillowania, jednorazowe blachy 

aluminiowe, aluminiowa patelnia grillowa do grillowania,
140,99 zł

4251285575882 CF11436 30x blacha do grillowania, jednorazowe blachy 
aluminiowe, aluminiowa patelnia grillowa do grillowania,

163,99 zł
4251285575899 CF5836 Tester pradu i napiecia 3, multitool ze srubokretem i 

testerem faz, akcesoria elektryczne
70,99 zł

4251285575899 CF5836 Tester pradu i napiecia 3, multitool ze srubokretem i 
testerem faz, akcesoria elektryczne

70,99 zł
4251285575905 CF11457 Dozownik leków 7 dni - Pudelko na leki (morgens, 

mittags, abends) - Pudelko na pigulki - Dozownik tygod
70,99 zł

4251285575905 CF11457 Dozownik leków 7 dni - Pudelko na leki (morgens, 
mittags, abends) - Pudelko na pigulki - Dozownik tygod

70,99 zł
4251285575912 CF11458 Dozownik leków 7 dni - Pudelko na leki (morgens, 

mittags, abends) - Pudelko na pigulki - Dozownik tygod
84,99 zł

4251285575929 CF11459 Dozownik leków 7 dni - Pudelko na leki (morgens, 
mittags, abends) - Pudelko na pigulki - Dozownik tygod

60,99 zł
4251285575936 CF3923 Oslony ochronne 20 na glówki szczoteczek do zebów - 

nasadka ochronna jako etui idealne do transportu w pod
70,99 zł

4251285575943 CF3923 Pokrowce ochronne 10 na glówki szczoteczek do zebów 
- nasadka ochronna jako etui idealne do transportu w p

60,99 zł
4251285575950 CF11465 4x ceramiczny sloik do przechowywania - pudelko do 

przechowywania z bambusowa pokrywka - ceramiczny p
140,99 zł

4251285575967 CF11476 Teleskopowy skrobak pleców 4 ze stali nierdzewnej, 
urzadzenie do masazu pleców i glowy [wybór jest rózny

84,99 zł
4251285575974 CF11468 patelnia do grillowania z wyjmowanym drewnianym 

uchwytem, do pieczenia na grillu, jako taca do grillowan
140,99 zł
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4251285575981 CF11447 Zawieszki bagazowe 4 wykonane z elastycznego 
tworzywa sztucznego w jasnych kolorach, przywieszki b

70,99 zł
4251285575998 CF11446 Zawieszki bagazowe 4 wykonane z elastycznego 

tworzywa sztucznego w jasnych kolorach, przywieszki b
60,99 zł

4251285576001 CF11466 2x dekoracje scienne ze stali malowanej proszkowo jako 
uchwyt scienny do zawieszania koszy

93,99 zł
4251285576018 CF11466 2x dekoracje scienne ze stali malowanej proszkowo, 

haczyki na doniczki, ogrody, kuranty wiatrowe, wiszace 
70,99 zł

4251285576025 CF11471 3x kolorowy klaun leci na karnawal, Mardi Gras, 
Halloween, wstepnie zawiazany elastyczna opaska [wyb

70,99 zł
4251285597129 CF11488 5x woreczki do prasowania ziemniaków ze 100% 

bawelny - worek na kluski do robienia pierogów i pierog
84,99 zł

4251285576049 CF11470 100X woreczki na kostki lodu do 2800 kostek lodu - 
woreczki na kostki lodu, folia na kostki lodu, woreczki n

84,99 zł
4251285576063 CF11349 Rury kablowe 2, kanal kablowy ze srodkiem do 

gwintowania do organizacji kabli, elastyczny i mozna go
70,99 zł

4251285576070 CF3403 3x termometr do pieczeni ze stali nierdzewnej - 
analogowy termometr do miesa do 120°C - termometr d

84,99 zł
4251285576087 CF11280 sitko do herbaty ze stali nierdzewnej z pokrywka - 

cedzak do herbaty - sitko do herbaty o drobnych oczkac
70,99 zł

4251805448795 CF11281 2x walek do pizzy z ostrzem ze stali nierdzewnej - nóz 
do pizzy dla fanów pizzy - maly, poreczny nóz do pizzy -

46,99 zł
4251805448795 CF11281 2x walek do pizzy z ostrzem ze stali nierdzewnej - nóz 

do pizzy dla fanów pizzy - maly, poreczny nóz do pizzy -
46,99 zł

4251285576100 CF4717 6 przedluzenia biustonosza do sukienek bez pleców, 
koszul, bluzek, topów

70,99 zł
4251285576117 CF6482 6-czesciowy zestaw narzedzi ogrodniczych premium - 

maly kultywator, kielnia do kwiatów, kielnia do roslin, wi
163,99 zł

4251285576124 CF6481 3-czesciowy zestaw narzedzi ogrodniczych premium - 
maly kultywator, kielnia do kwiatów i widelec do kwiató

84,99 zł
4251285576131 CF6480 3-czesciowy zestaw narzedzi ogrodniczych - kielnia do 

roslin, grabie do kwiatów i wycinarka do chwastów - do 
93,99 zł

4251285576148 CF6477 2-czesciowy zestaw narzedzi ogrodniczych premium 
skladajacy sie z malych miotel i podwójnych motyek - id

140,99 zł
4251285591455 CF11346 200x wieszak na ozdoby choinkowe i wielkanocne - 

wieszak kulkowy na bombki i pisanki
84,99 zł

4251285576162 CF11512 5-czesciowy zestaw narzedzi ogrodniczych - lopata do 
kwiatów, kielnia do roslin, widelec do kwiatów, butelka z

140,99 zł
4251285576179 CF11513 5-czesciowy zestaw narzedzi ogrodniczych - lopata do 

kwiatów, kielnia do roslin, widelec do kwiatów, butelka z
140,99 zł

4251285576261 CF11514 6-czesciowy zestaw narzedzi ogrodniczych dla dzieci - 
narzedzia ogrodnicze dla dzieci - konewka, motyka, lopa

140,99 zł
4251285576278 CF11515 6-czesciowy zestaw narzedzi ogrodowych dla dzieci - 

narzedzia ogrodowe do lózka - konewka, motyka, kielni
140,99 zł

4251285591448 CF11346 100x wieszaki na ozdoby choinkowe i wielkanocne - 
wieszaki na kulki na bombki i pisanki

70,99 zł
4251285576216 CF11516 10x tabliczki na rosliny - przypinki do roslin do 

etykietowania - etykiety do roslin - etykiety samoprzylep
84,99 zł

4251285576223 CF11517 6-czesciowy zestaw miarki - miarki do maki, zboza lub 
paszy dla zwierzat - miarka do napelniania w róznych ro

84,99 zł
4251285576230 CF11502 spryskiwacz z pompka cisnieniowa, opryskiwacz 

cisnieniowy jako wytwornica piany do samochodu, dom
210,99 zł

4251285576247 CF11503 butelka z pompka cisnieniowa, opryskiwacz cisnieniowy 
idealny do gospodarstwa domowego i ogrodu

140,99 zł
4251285576261 CF11514 6-czesciowy zestaw narzedzi ogrodniczych dla dzieci - 

narzedzia ogrodnicze dla dzieci - konewka, motyka, lopa
140,99 zł

4251285576278 CF11515 6-czesciowy zestaw narzedzi ogrodowych dla dzieci - 
narzedzia ogrodowe do lózka - konewka, motyka, kielni

140,99 zł
4251285576308 CF7592 Zapalniczka do grilla wykonana z metalu jako rozrusznik 

+ szczotka do czyszczenia grilla
140,99 zł

4251285576315 CF9051 2 donice balkonowe, doniczka, mostek kwiatowy, Ø28 
cm, wysokosc 25 cm

163,99 zł
4251285576322 CF4766 3x pierscienie do paska - uchwyt na pasek lub uchwyt 

na krawat wykonany z metalu do zawieszenia - wieszaki
60,99 zł

4251285576322 CF4766 3x pierscienie do paska - uchwyt na pasek lub uchwyt 
na krawat wykonany z metalu do zawieszenia - wieszaki

60,99 zł
4251285576339 CF4766 6x pierscienie do paska - uchwyt na pasek lub uchwyt 

na krawat wykonany z metalu do zawieszenia - wieszaki
70,99 zł

4251285576346 CF4766 9x pierscienie do paska - uchwyt na pasek lub uchwyt 
na krawat wykonany z metalu do zawieszenia - wieszaki

84,99 zł
4251285576391 CF7689 Wbudowana szuflada do przechowywania przyborów do 

sprzatania, np. w szafce zlewozmywakowej, zajmuje ma
257,99 zł
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4251285576407 CF10690 2x 3D ramki do zdjec wykonane z drewna w stylu 
rustykalnym do zdjec w formacie 10 x 15 cm - ramka gl

84,99 zł
4251285576414 CF7106 2x kubki ze stali nierdzewnej - termiczne kubki do picia 

wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej - odporny
140,99 zł

4251285576414 CF7106 2x kubki ze stali nierdzewnej - termiczne kubki do picia 
wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej - odporny

140,99 zł
4251285576438 CF8863 12x breloczek sowa w wielu jaskrawych kolorach, ze 

skórzanym pomponem, idealny jako prezent lub na urod
84,99 zł

4251285576452 CF9139 10 par wysokiej jakosci rekawic ogrodniczych, rekawic 
roboczych, rekawic ochronnych, rozmiar 8 / M

163,99 zł
4251285576469 CF9142 10 par wysokiej jakosci rekawic ogrodniczych, rekawic 

roboczych, rekawic ochronnych, rozmiar 8 / M
163,99 zł

4251285576476 CF9140 10 par wysokiej jakosci rekawic ogrodniczych, rekawice 
robocze, rekawice ochronne, rozmiar 10 / XL

163,99 zł
4251285576483 CF8720 uniwersalne maty do zlewu 4, wycieraczki chronia 

powierzchnie zlewu i naczyn, mozna je docinac
140,99 zł

4251285576490 CF8720 uniwersalne maty do zlewu 4, wycieraczki chronia 
powierzchnie zlewu i naczyn, mozna je docinac

93,99 zł
4251285576506 CF6476 3x uniwersalna ochrona przed rozpryskami - szklana 

pokrywa z silikonowym brzegiem do garnków i patelni o
210,99 zł

4251285576513 CF8907 21-czesciowe akcesoria piknikowe w kolorze niebieskim, 
naczynia kempingowe, naczynia podrózne, oszczedzajac

84,92 zł
4251285576520 CF8907 21-czesciowe akcesoria piknikowe w kolorze zielonym, 

naczynia kempingowe, naczynia podrózne, oszczedzajac
84,92 zł

4251285576544 CF11462 Szklanki do long drinków 12 w stylowym, nowoczesnym 
stylu, mozna myc w zmywarce

187,99 zł
4251285576551 CF11460 Szklanki do wody 12 w stylowym, nowoczesnym stylu, 

mozna myc w zmywarce
187,99 zł

4251285576568 CF11461 Szklanki do whisky 12 w stylowym, nowoczesnym stylu, 
mozna myc w zmywarce

187,99 zł
4251285576575 CF11317 Bloczek z wiaderkiem w swietnych kolorach, wyciag 

linowy dla dzieci
187,99 zł

4251285576582 CF11360 Szklanki 12 w stylowym, nowoczesnym stylu, mozna 
myc w zmywarce

187,99 zł
4251285576605 CF11356 Szklanki 12 w stylowym, nowoczesnym stylu, mozna 

myc w zmywarce
187,99 zł

4251285576612 CF11357 Szklanki do whisky 12 w stylowym, nowoczesnym stylu, 
mozna myc w zmywarce

187,99 zł
4251285576629 CF11316 System bloczków dla dzieci od 8 lat, uciag linowy do 

15kg
140,99 zł

4251285576636 CF11315 hustawka z karabinczykiem, skakanka z obrotowym 
hakiem, skakanka

93,99 zł
4251285576643 CF6471 5x Jednorazowy pokrowiec z wlókniny do wielokrotnego 

uciskania zelu na zimno i cieplo | Zelowy zestaw chlodza
46,99 zł

4251285576643 CF6471 5x Jednorazowy pokrowiec z wlókniny do wielokrotnego 
uciskania zelu na zimno i cieplo | Zelowy zestaw chlodza

46,99 zł
4251285576650 CF6471 10x jednorazowy polarowy pokrowiec na zimny i cieply 

wielokrotny kompres zelowy | Zelowy pokrowiec ochron
60,99 zł

4251285576650 CF6471 10x jednorazowy polarowy pokrowiec na zimny i cieply 
wielokrotny kompres zelowy | Zelowy pokrowiec ochron

60,99 zł
4251285576667 CF11462 Szklanki do long drinków 6 w stylowym, nowoczesnym 

stylu, mozna myc w zmywarce
140,99 zł

4251285576674 CF11460 Szklanki do wody 6 w stylowym, nowoczesnym stylu, 
mozna myc w zmywarce

140,99 zł
4251285576681 CF11461 Szklanki do whisky 6 w stylowym, nowoczesnym stylu, 

mozna myc w zmywarce
140,99 zł

4251285576698 CF11360 Szklanki 6 w stylowym, nowoczesnym stylu, mozna myc 
w zmywarce

140,99 zł
4251285576704 CF11358 Szklanki 6 w stylowym, nowoczesnym stylu, mozna myc 

w zmywarce
163,99 zł

4251285576711 CF11356 Szklanki 6 w stylowym, nowoczesnym stylu, mozna myc 
w zmywarce

140,99 zł
4251285576728 CF11357 Szklanki do whisky 6 w stylowym, nowoczesnym stylu, 

mozna myc w zmywarce
140,99 zł

4251285576735 CF11437 200-elementowy zestaw szklanych kulek - szklane kulki 
do zabawy i kolekcjonowania - klasyczne gry do domu i 

84,99 zł
4251285576742 CF11438 32-czesciowy zestaw ze szklanego marmuru - szklane 

kulki do zabawy i zbierania - klasyczne gry do wnetrz i n
84,99 zł

4251285576759 CF11314 Uchwyt na telefon wykonany z drewna - uchwyt na 
lózeczko dzieciece i przewijak - na pozytywki i telefony k

187,99 zł
4251285587014 CF11449 kubki wielokrotnego uzytku 6x wykonane z melaminy w 

róznych kolorach, idealne jako zastawa stolowa na impr
140,99 zł
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4251285576797 CF11450 Komory 8 wykonane z melaminy w róznych kolorach, 
idealne jako zastawa stolowa na przyjecia, kemping czy 

163,99 zł
4251285576810 CF11537 Zestaw misek, 7-czesciowy, skladajacy sie z misek do 

salatek i deserów
140,99 zł

4251285576827 CF11361 Zestaw misek, 7-czesciowy, skladajacy sie z misek do 
salatek i deserów

163,99 zł
4251285576834 CF11359 Zestaw misek, 7-czesciowy, skladajacy sie z misek do 

salatek i deserów
163,99 zł

4251285576841 CF11363 12x lyzek barowych ze stali nierdzewnej - Lyzeczki do 
long drinków - Dlugie lyzeczki do latte macchiato - Lyze

93,99 zł
4251285576858 CF11362 25x lyzki barowe ze stali nierdzewnej - Lyzeczki do 

dlugich napojów - Dlugie lyzki do latte macchiato - Lyze
93,99 zł

4251285576865 CF10903 3-czesciowy zestaw swiec zapachowych o róznych 
zapachach, dekoracyjna swieca w szklance

84,99 zł
4251285576872 CF4596 Karabinczyki 12 z dlugopisem i suwakiem w róznych 

kolorach
84,99 zł

4251285583887 CF11473 Miska ceramiczna w kolorze bialym, salaterka z 
zaokraglonymi rogami, duza miska na owoce ok. 24 x 2

140,99 zł
4251285576902 CF11554 miara skladana 5x wykonana z tworzywa sztucznego - 

miara skladana 2 metry z 10 segmentami - miara sklada
140,99 zł

4251285576919 CF11554 miara skladana 5x wykonana z tworzywa sztucznego - 
miara skladana 2 metry z 10 segmentami - miara sklada

140,99 zł
4251285576926 CF11444 3x wiszaca dekoracja z muszlami, drewniana rybka i 

sznurkiem jutowym - dekoracja do zawieszenia - morsk
93,99 zł

4251285576933 CF11287 Mini linijka skladana jako brelok do kluczy z tworzywa 
sztucznego, 50 cm linijka skladana z 10 ogniwami, metr

70,99 zł
4251285576933 CF11287 Mini linijka skladana jako brelok do kluczy z tworzywa 

sztucznego, 50 cm linijka skladana z 10 ogniwami, metr
70,99 zł

4251285576940 CF11431 2 morskie lancuchy swietlne LED z ozdobnymi szklanymi 
butelkami i zamknieciem korkowym w morskim stylu

93,99 zł
4251285576964 CF11527 4x wazony grobowe - wazon cmentarny ze szpikulcem 

do ziemi - wazon wtykowy jako dekoracja grobu
140,99 zł

4251285576988 CF11533 Czajnik ze stali nierdzewnej, czajnik retro, odpowiedni 
do wszystkich kuchenek i indukcji

140,99 zł
4251285576995 CF11528 12-czesciowy zestaw sztucców wielokrotnego uzytku, 

nóz, widelec i lyzka na kemping [wybór jest rózny]
84,99 zł

4251285577008 CF11535 Szescioczesciowy zestaw nozy kuchennych z ostrzami ze 
stali nierdzewnej i nieprzywierajaca powloka

140,99 zł
4251285577015 CF11534 24-czesciowy zestaw sztucców dla 6 osób - sztucce ze 

stali nierdzewnej - sztucce stolowe z nozem, widelcem, l
140,99 zł

4251805402841 CF10031 14-czesciowy zestaw podstawek pod kubek ze stali 
nierdzewnej, podstawka pod kubek z uchwytem, Ø 10 c

93,99 zł
4251285577039 CF9843 miarka ze szkla odpornego na temperature - pojemnik 

dozujacy z uchwytem - szklany dzbanek 1000 ml z podzi
140,99 zł

4251285577046 CF11441 Podswietlany panel LED z ozdobnymi literami i emoji, 
podswietlany panelem na baterie do ustawiania i rozlacz

93,99 zł
4251285577060 CF9670 Przywieszki bagazowe 5 wykonane z aluminium, 

przywieszki bagazowe do etykietowania
70,99 zł

4251285577077 CF10914 1200x drewniane wykalaczki - wykalaczki do 
codziennego uzytku - wykalaczki w dozowniku - drewnia

60,99 zł
4251285577107 CF8962 plandeka z tkaniny 3, mata do sadzenia w ogrodzie, 

mata robocza, 80 x 80 cm
84,99 zł

4251285577114 CF6472 3x premium wielokrotnego uzytku polarowy pokrowiec 
na zimne i cieple kompresy zelowe wielokrotnego uzytk

70,99 zł
4251285577114 CF6472 3x premium wielokrotnego uzytku polarowy pokrowiec 

na zimne i cieple kompresy zelowe wielokrotnego uzytk
70,99 zł

4251285577169 CF11518 2x uniwersalny filtr do okapów - okapy pasujace do 
róznych modeli okapów - mozliwosc przyciecia na wymi

84,99 zł
4251805459838 CF11518 2x Filtr uniwersalny do masek odciagowych - filtr 

pasujacy do prawie wszystkich modeli masek odciagowy
84,99 zł

4251805459838 CF11518 2x Filtr uniwersalny do masek odciagowych - filtr 
pasujacy do prawie wszystkich modeli masek odciagowy

82,99 zł
4251285577220 CF1517 3x zelowa maska na oczy - maska na sen do terapii 

zimnem i cieplem - maska chlodzaca dla kobiet i mezczy
60,99 zł

4251285577183 CF7178 6x mini szczoteczki do mycia rak w stylu kaczki - 
szczoteczka do paznokci do mycia rak i paznokci [wybór

70,99 zł
4251285577190 CF8727 20-czesciowe opaski zaciskowe, opaski zaciskowe w 

róznych rozmiarach, rozpietosc 16 - 26 mm, szerokosc t
70,99 zł

4251285577213 CF9089 Wagi bagazowe, wagi bagazowe do 32 kg, wagi reczne 
z wyswietlaczem analogowym

70,99 zł
4251285577220 CF1517 3x zelowa maska na oczy - maska na sen do terapii 

zimnem i cieplem - maska chlodzaca dla kobiet i mezczy
60,99 zł
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4251285577237 CF11555 2x pary rekawic ogrodniczych w rozmiarze 8 (M), 
rekawice ochronne damskie, rekawice robocze z powlok

60,99 zł
4251285577244 CF11556 2x pary rekawic ogrodniczych i roboczych - rekawice 

ochronne w rozmiarze 8 (M) - rekawice robocze z powlo
61,32 zł

4251285577251 CF10553 12x muchy z tworzywa sztucznego - srodek 
odstraszajacy owady w jasnych kolorach - lekki i elastyc

70,99 zł
4251285577268 CF11557 Pudelko transportowe na 24 babeczki i babeczki - 

Przenosny pojemnik na impreze wykonany z tworzywa s
210,99 zł

4251285577282 CF8797 30x Pisanki z zawieszka - Dekoracje wielkanocne w 
róznych kolorach i motywach - 6 cm

140,99 zł
4251285577299 CF8528 2x przegródka do jablek ze stali nierdzewnej - 

przegroda na owoce równiez do gruszek - krajalnica do 
84,99 zł

4251285577329 CF6729 12-czesciowy zestaw stempli, drewniane stemple w 
róznych motywach

60,99 zł
4251285577336 CF6942 12-czesciowa zabawka do nurkowania w postaci ryby w 

róznych kolorach - zestaw do nauki nurkowania dla dzie
93,99 zł

4251285577343 CF7379 Solar LED do oswietlenia numeru domu ze stali 
nierdzewnej - 4 diody LED z cyframi i literami

140,99 zł
4251285577350 CF4574 Podkladki 4x dla dzieci, zestaw stolu z róznymi 

motywami, 44 x 28 cm
84,99 zł

4251285577374 CF11567 4x uchwyt do skrzynek na kwiaty do balustrad 
balkonowych i poreczy - elastyczne metalowe mocowani

140,99 zł
4251285577374 CF11567 4x uchwyt do skrzynek na kwiaty do balustrad 

balkonowych i poreczy - elastyczne metalowe mocowani
140,99 zł

4251285577381 CF11568 4x uchwyt do skrzynek na kwiaty do balustrad 
balkonowych i poreczy - elastyczne metalowe mocowani

140,99 zł
4251285577381 CF11568 4x uchwyt do skrzynek na kwiaty do balustrad 

balkonowych i poreczy - elastyczne metalowe mocowani
140,99 zł

4251285577398 CF11569 4x uchwyt do skrzynek na kwiaty do balustrad 
balkonowych i poreczy - elastyczne metalowe mocowani

140,99 zł
4251285577398 CF11569 4x uchwyt do skrzynek na kwiaty do balustrad 

balkonowych i poreczy - elastyczne metalowe mocowani
140,99 zł

4251285583085 CF11570 4x uchwyt do skrzynek na kwiaty do balustrad 
balkonowych i poreczy - elastyczne metalowe mocowani

140,99 zł
4251285583085 CF11570 4x uchwyt do skrzynek na kwiaty do balustrad 

balkonowych i poreczy - elastyczne metalowe mocowani
140,99 zł

4251285577411 CF11564 nieprzezroczysta oslona balkonu - owijanie balkonu 
sznurkiem do mocowania - nadaje sie równiez jako ochr

140,99 zł
4251285577428 CF11565 nieprzezroczysta oslona balkonu - owijanie balkonu 

sznurkiem do mocowania - nadaje sie równiez jako ochr
140,99 zł

4251285577435 CF11566 nieprzezroczysta oslona balkonu - owijanie balkonu 
sznurkiem do mocowania - nadaje sie równiez jako ochr

140,99 zł
4251285577442 CF11571 Praska do czosnku w zestawie z silikonowa obieraczka i 

szczoteczka do czyszczenia - nóz do czosnku nierdzewn
70,99 zł

4251285577459 CF6465 3-czesciowy zestaw drutu do craftingu - drut nawojowy 
w kolorze zielonym, srebrnym i czarnym - idealny do de

70,99 zł
4251285577459 CF6465 3-czesciowy zestaw drutu do craftingu - drut nawojowy 

w kolorze zielonym, srebrnym i czarnym - idealny do de
70,99 zł

4251285577466 CF10006 Miska metalowa 4x - miska do serwowania dipów, 
przekasek, przystawek lub deserów - miska deserowa - 

93,99 zł
4251285577473 CF6504 2x plyn do mycia szyb z wkladka z mikrofibry do 

czyszczenia szyby - obrotowa
84,99 zł

4251285577480 CF8895 Gumki 18 ze wspanialymi motywami pirackimi - idealne 
jako prezent na urodziny lub na rozek szkolny

70,99 zł
4251805402995 CF8811 6x zawieszki ozdobne Wielkanoc - Ozdoba wielkanocna 

z drewna w sowy - Zawieszki ozdobne na okna i krzewy
60,99 zł

4251285577527 CF11464 Szczypce rewolwerowe do pasków i skóry - szczypce do 
dziurkowania - z 50 metalowymi oczkami

70,76 zł
4251285577541 CF8303 6x wstazka jutowa do dekoracji i pakowania - ozdobne 

wstazki z juty w róznych kolorach
84,99 zł

4251285577558 CF11088 2x szklany podnosnik do wekowania sloików - szczypce 
do chwytania jako pomoc przy puszkowaniu i wekowani

84,99 zł
4251285577572 CF11547 10x woreczki termoizolacyjne, woreczki na leki, insuline 

do podrózy, woreczki chroniace przed cieplem, zimnem i
70,76 zł

4251285577589 CF7021 18x Pisanki do zawieszenia - piekne ozdoby wielkanocne 
ze wspanialymi motywami wielkanocnymi - rozmiar: 6 c

93,99 zł
4251285577596 CF7021 36x Pisanki do zawieszenia - piekne ozdoby wielkanocne 

ze wspanialymi motywami wielkanocnymi - rozmiar: 6 c
163,99 zł

4251285577602 CF11547 20x woreczki termoizolacyjne, torba podrózna na leki do 
podrózy, mala torba chlodzaca na insuline i leki termola

141,56 zł
4251285577619 CF11111 drewniana szpatulka 400x do depilacji - do nakladania 

wosku i pasty cukrowej
140,99 zł
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4251285577626 CF11551 3x skladana miska podrózna do podrózy - miska dla psa 
na jedzenie i wode - z karabinczykiem - skladana, szczel

70,76 zł
4251285577633 CF11549 Miska do karmienia 2x wykonana ze stali nierdzewnej - 

miska dla psa na karme i wode - z antyposlizgowa powi
84,99 zł

4251285577640 CF11550 2x miska przeciw wezowi - miska dla psa do powolnego 
karmienia - miska do karmienia zapobiega pozeraniu po

93,99 zł
4251285577657 CF11558 2x wysuwane siatki dla dzieci - moskitiera nadaje sie do 

lapania motyli - z drazkiem teleskopowym [kolory do wy
84,99 zł

4251285577664 CF6278 Bufor klejacy 248x do ochrony przed uszkodzeniami - 
przezroczyste amortyzatory - samoprzylepne krawedzie 

84,99 zł
4251285577671 CF11552 2x maszyna do lodów na lody na patyku - foremka do 

lodów w sztyfcie na lody domowej roboty - foremki do l
84,99 zł

4251285577695 CF9273 2x pistolet do baniek mydlanych projektu Deflin - 
maszyna do baniek mydlanych dla dzieci - pistolet do ba

93,99 zł
4251285577701 CF10284 4x Squeeze Ball Brelok - Scisnij pileczke w swietnych 

kolorach - Zabawki antystresowe dla dzieci i doroslych [
93,99 zł

4251285577718 CF11573 2x komoda pod lózkiem z duzym oknem - Oddychajacy 
schowek pod lózkiem z zamkiem blyskawicznym - odpo

84,99 zł
4251285577770 CF5776 Lampa solarna na zewnatrz - lampa ogrodowa do 

podloza - oswietlenie sciezki - swiatlo sloneczne - czas p
60,99 zł

4251285577756 CF11572 6-czesciowy zestaw swiec „Zen” jako dekoracja - z 
tealightem, figura Buddy, swiecznikiem, ozdobnymi kam

93,99 zł
4251285577770 CF5776 Lampa solarna na zewnatrz - lampa ogrodowa do 

podloza - oswietlenie sciezki - swiatlo sloneczne - czas p
60,99 zł

4251285577770 CF5776 Lampa solarna na zewnatrz - lampa ogrodowa do 
podloza - oswietlenie sciezki - swiatlo sloneczne - czas p

60,99 zł
4251285577787 CF9413 18x korkowe podstawki pod napoje - okragle podstawki 

pod napoje - szklane podstawki z korka - Ø 10 x 0,3 cm
84,99 zł

4251285577800 CF11548 suszarka grzejnikowa 2x - regulowana suszarka wiszaca 
- idealna do suszenia prania na grzejniku lub balkonie

187,99 zł
4251285577831 CF11456 Najlepsza gra 3x z efektami swietlnymi - duzy blat do 

zabawy dla dzieci [wybór jest rózny]
84,99 zł

4251285591745 CF10506 6x zestaw do pobierania próbek stolca w domu 2.0 - z 
jednorazowa nakladka, niesterylna rurka do pobierania, 

84,99 zł
4251285577855 CF11580 wyciskarka do cytrusów wykonana ze stali nierdzewnej - 

reczna wyciskarka do cytrusów - wyciskarka do cytryn, li
93,99 zł

4251285577862 CF11581 2x silikonowa obieraczka do czosnku - obieraczka z 
pedzelkiem do czyszczenia wyciskarki do czosnku - siliko

84,99 zł
4251285577862 CF11581 2x silikonowa obieraczka do czosnku - obieraczka z 

pedzelkiem do czyszczenia wyciskarki do czosnku - siliko
84,99 zł

4251285577909 CF9632 144x Szaszlyki koktajlowe „Fruits” z papierowymi 
owocami - Party Picker z tropikalnymi owocami dekorac

84,99 zł
4251285577916 CF9280 2x nawilzacz ze stali nierdzewnej - parownik 

grzejnikowy do zawieszenia na grzejniku - parownik grz
70,99 zł

4251805444544 CF11439 Zraszacz wody dla dzieci - zraszacz osmiornica do 
wspanialej wodnej zabawy w ogrodzie - kolorowy zrasza

140,99 zł
4251285577947 CF10367 3x szczotki do butelek do czyszczenia butelek - dluga 

szczotka do czyszczenia butelek - 41 x Ø 5 cm
84,99 zł

4251285577954 CF10321 8x sledzie do namiotu wykonane z tworzywa sztucznego 
- sledzie z oswietleniem LED na kemping i na zewnatrz -

84,99 zł
4251285577978 CF11440 Maszyna do baniek mydlanych dla dzieci - z plynem 

babelkowym o pojemnosci 110 ml - zasilana bateryjnie 
70,76 zł

4251285577985 CF11440 Maszyna do baniek mydlanych dla dzieci - z plynem 
babelkowym o pojemnosci 110 ml - zasilana bateriami d

70,76 zł
4251285577992 CF11424 2x ozdobny zajaczek do dekoracji wielkanocnych - 

zajaczek filcowy do stania - zajaczek filcowy na drewnia
163,99 zł

4251285578005 CF11590 Plastikowe obrzeze trawnikowe - obrzeze rabatowe do 
trawników, rabat kwiatowych lub jako krawedz koszaca 

84,99 zł
4251285578012 CF11591 Plastikowe obrzeze trawnikowe - obrzeze rabatowe do 

trawników, rabat kwiatowych lub jako krawedz koszaca 
84,99 zł

4251285578029 CF10355 8x kamionkowe miski z pletwami ragout - naczynie 
zaroodporne w kolorze szarym i bezowym - formy do pi

187,99 zł
4251285578036 CF11590 2x plastikowe obrzeze trawnikowe - obrzeze rabatowe 

do trawników, rabat kwiatowych lub jako krawedz kosza
140,99 zł

4251285578036 CF11590 2x plastikowe obrzeze trawnikowe - obrzeze rabatowe 
do trawników, rabat kwiatowych lub jako krawedz kosza

140,99 zł
4251285578043 CF11591 2x krawedzie trawnika wykonane z tworzywa 

sztucznego - obrzeze rabatowe na trawniki, rabaty kwiat
163,99 zł

4251285578043 CF11591 2x krawedzie trawnika wykonane z tworzywa 
sztucznego - obrzeze rabatowe na trawniki, rabaty kwiat

163,99 zł
4251285578050 CF6272 3-czesciowy zestaw pielegnacyjny dla dzieci - kubek na 

szczoteczki dla dziewczynek - etui na szczoteczki i szczo
70,99 zł
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4251285578074 CF6278 Bufor klejacy 124x do ochrony przed uszkodzeniami - 
przezroczyste amortyzatory - samoprzylepne krawedzie 

70,99 zł
4251285598195 CF11582 Ekspres do kawy z systemem French Press - prasa do 

kawy sluzy równiez jako zaparzacz do herbaty - zaparza
140,99 zł

4251285578104 CF11587 Francuski zaparzacz do kawy - zaparzacz do kawy i 
herbaty - zaparzacz do kawy ze szklanym cylindrem

140,99 zł
4251285578111 CF9483 cegi chwytajace 3x wykonane z aluminium - pomoc do 

chwytania w domu i ogrodzie - pazur chwytny z magnes
163,99 zł

4251285578128 CF7154 4x porcelanowy kubek do kawy - kubek do kawy z 
motywem ptaka - dzbanek do kawy w kolorze rózowym 

93,99 zł
4251285578135 CF11563 pudelko do przechowywania torebek z herbata - biale 

drewniane pudelko na torebki na herbate z pokrywka - 
163,99 zł

4251285578173 CF6880 2x dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 
na pigulki - pudelko na pigulki - pudelko na tabletki - ty

70,99 zł
4251285578180 CF6880 2x dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 

na pigulki - pudelko na pigulki - pudelko na tabletki - ty
70,99 zł

4251285578197 CF6880 2x dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 
na pigulki - pudelko na pigulki - pudelko na tabletki - ty

70,99 zł
4251285578203 CF6880 2x dozownik na leki - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 

na tabletki - tygodniowy dozownik do przechowywania l
60,99 zł

4251285578210 CF6880 2x dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 
na pigulki - pudelko na pigulki - pudelko na tabletki - ty

46,99 zł
4251285578227 CF9094 bransoletka fitness z licznikiem kroków - monitor 

aktywnosci z róznymi funkcjami - zegarek na reke dla k
61,32 zł

4251285578234 CF6880 2x dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 
na pigulki - pudelko na pigulki - pudelko na tabletki - ty

60,99 zł
4251285578234 CF6880 2x dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 

na pigulki - pudelko na pigulki - pudelko na tabletki - ty
60,99 zł

4251285578234 CF6880 2x dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 
na pigulki - pudelko na pigulki - pudelko na tabletki - ty

60,99 zł
4251285578241 CF6880 2x Dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 

na pigulki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik 
60,99 zł

4251285578241 CF6880 2x Dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 
na pigulki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik 

60,99 zł
4251285578241 CF6880 2x Dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 

na pigulki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik 
60,99 zł

4251285578258 CF11497 2x dozownik leków - pudelko na lekarstwa na 7 dni - po 
2 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na pigulki - 

70,99 zł
4251285578258 CF11497 2x dozownik leków - pudelko na lekarstwa na 7 dni - po 

2 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na pigulki - 
70,99 zł

4251285578258 CF11497 2x dozownik leków - pudelko na lekarstwa na 7 dni - po 
2 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na pigulki - 

70,99 zł
4251285578265 CF11497 2x dozownik na lekarstwa - pudelko na leki na 7 dni z 2 

przegródkami - pudelko na pigulki - tygodniowy dozown
70,99 zł

4251285578272 CF11497 2x dozownik na leki - pudelko na leki na 7 dni - 2 
przegródki kazda - pudelko na tabletki - pudelko na tabl

84,99 zł
4251285578272 CF11497 2x dozownik na leki - pudelko na leki na 7 dni - 2 

przegródki kazda - pudelko na tabletki - pudelko na tabl
84,99 zł

4251285578272 CF11497 2x dozownik na leki - pudelko na leki na 7 dni - 2 
przegródki kazda - pudelko na tabletki - pudelko na tabl

84,99 zł
4251285578289 CF11497 2x dozownik leków - pudelko na lekarstwa na 7 dni - po 

2 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na pigulki - 
70,99 zł

4251285578296 CF11497 2x dozownik leków - pudelko na lekarstwa na 7 dni - po 
2 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na pigulki - 

84,99 zł
4251285578302 CF11497 2x dozownik leków - pudelko na lekarstwa na 7 dni - po 

2 przegródki - pudelko na pigulki - tygodniowy dozowni
84,99 zł

4251285578302 CF11497 2x dozownik leków - pudelko na lekarstwa na 7 dni - po 
2 przegródki - pudelko na pigulki - tygodniowy dozowni

84,99 zł
4251285578302 CF11497 2x dozownik leków - pudelko na lekarstwa na 7 dni - po 

2 przegródki - pudelko na pigulki - tygodniowy dozowni
84,99 zł

4251285578319 CF11583 Mlynek ze stali nierdzewnej - z 3 róznymi wkladami - 
sitkiem do przecedzania, przecierania i wyciskania sokó

187,99 zł
4251285578340 CF11586 4x kubek do kawy „Poranna kawa” w stylu vintage - 

ceramiczny kubek do kawy do domu i biura
163,99 zł

4251285578357 CF11589 12x folia konserwujaca do dzemów i galaretek wlasnej 
roboty - konserwujaca skórki z etykietami do wyciecia

84,99 zł
4251285585799 CF11584 2x filtr do kawy w rozmiarze 4 - filtr wielokrotnego 

uzytku z odpornego na wysoka temperature tworzywa s
84,99 zł

4251285578388 CF9242 3x patelnia do zupy na wynos - naczynia do 
mikrofalówki z uchwytem i pokrywka do uzytku w podró

84,99 zł
4251285578395 CF11606 10-czesciowy zestaw woreczków bawelnianych - 

reklamówki wielokrotnego uzytku - niezadrukowane, ide
140,99 zł

Strona: 160/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285578401 CF11577 torba bawelniana 12x - torba na zakupy wielokrotnego 
uzytku - niezadrukowana, idealna do malowania - OEKO

163,99 zł
4251285578418 CF11578 torba bawelniana 12x - torba na zakupy wielokrotnego 

uzytku - niezadrukowana, idealna do malowania - OEKO
140,99 zł

4251285578425 CF11576 torba bawelniana 12x - torba wielokrotnego uzytku - 
niezadrukowana, idealna do malowania - OEKO-TEX® S

140,99 zł
4251285578432 CF11575 torba bawelniana 12x - torba wielokrotnego uzytku - 

niezadrukowana, idealna do malowania - OEKO-TEX® S
140,99 zł

4251285578449 CF11574 worki bawelniane 12x - torba wielokrotnego uzytku - 
niezadrukowana, idealna do malowania - OEKO-TEX® S

140,99 zł
4251285578456 CF2664 3x ramki do zdjec w róznych kolorach - ramka na 

zdjecia ze stojakiem i zawieszka - stylowa ramka na Tw
61,32 zł

4251285578463 CF1242 stoper do drzwi - stoper do drzwi ze stali nierdzewnej 
do przykrecenia - Ø 4,5 cm

70,99 zł
4251285578524 CF4314 2x uniwersalna sciereczka z mikrofibry - sciereczka do 

czyszczenia w kwiatki - sciereczka do czyszczenia szkla, 
46,99 zł

4251285578531 CF7954 2x sciereczka do podlóg z mikrofibry - sciereczki do 
czyszczenia podlóg w kolorze zóltym - duze sciereczki d

46,99 zł
4251285578548 CF11499 2-czesciowy zestaw do puszek skladajacy sie z 

podnosnika do szklanek i lejka do konserw - szczypce d
84,99 zł

4251285578555 CF9435 2x wentylator Micro USB z wlacznikiem/wylacznikiem - 
Zlacze USB A - Zlacze Micro USB B

84,99 zł
4251285578562 CF9069 Wiatrak - Gong wietrzny w kwiatowym wzorze - 

Kolorowy wiatrak do ogrodu, na taras i balkon
84,99 zł

4251285578579 CF11302 2x szczotka do chwastów ze stalowym wlosiem, 
szczotka do fug z drewniana raczka, srodek do usuwani

93,99 zł
4251285578586 CF10158 4x skaczaca kula ze zmiana koloru LED - kula swietlna 

wykonana z tworzywa sztucznego - kula z krysztalowa o
84,99 zł

4251285578593 CF3807 Y-adapter gniazdo jack 3,5 mm stereo - 2 x wtyk cinch - 
gniazdo audio jack na 2 wtyki cinch w plastikowej obud

46,99 zł
4251805434477 CF9069 2x Wiatrak - Gong wietrzny w kwiatowym wzorze - 

Kolorowy wiatrak do ogrodu, na taras i balkon
140,99 zł

4251285578623 CF9694 2 yo-yos ze sprzeglem i lozyskami kulkowymi, jo-jo w 
róznych kolorach

70,99 zł
4251285578654 CF11604 Plastikowa deska do krojenia 3x z odplywowym 

rowkiem - solidna i antyposlizgowa deska sniadaniowa d
93,99 zł

4251285578661 CF11605 3x wyciskarka do cytrusów z wyjmowanym wkladem 
ulatwiajacym czyszczenie - wyciskarka do cytryn wykon

84,99 zł
4251285578678 CF0001 wodoodporna obudowa na telefon komórkowy - 

pyloszczelna oslona na smartfon - czarna kieszen na tel
61,32 zł

4251285578685 CF0002 wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona na 
tablet i czytnik e-booków - torba ochronna w kolorze cz

46,99 zł
4251285578692 CF0004 Wodoodporne etui ochronne z zatyczkami 

przeciwkurzowymi, pyloszczelne etui na tablet i czytnik 
84,99 zł

4251285578708 CF0001 2x wodoodporny pokrowiec na telefon komórkowy - 
pyloszczelny pokrowiec na smartfon - kieszen na telefon

70,99 zł
4251285578715 CF3919 wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona na 

tablet i czytnik e-booków - torba ochronna w kolorze cz
46,99 zł

4251285578739 CF0004 2x wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona 
na tablet i czytnik e-booków - torba ochronna w kolorze 

84,99 zł
4251805405231 CF9198 Podkladka 8x - Podkladka do kuchni - Podkladki 

zaroodporne - Maty stolowe zmywalne - 30 x 45 cm
140,99 zł

4251285578760 CF9198 Podkladka 8x - Podkladka do kuchni - Podkladki 
zaroodporne - Maty stolowe zmywalne - 30 x 45 cm

84,99 zł
4251285578784 CF11600 20x plaski pilnik DIN A4 - segregator z paskami do 

opisywania - segregator plastikowy do szkoly, biura i do
84,99 zł

4251285578791 CF11607 12x maski jednorozca dla dzieci w róznych kolorach - 
maski na urodziny i imprezy motto [wybór zmienia sie]

93,99 zł
4251285578807 CF11601 20x plaski segregator A4 - segregatory perforowane z 

paskami opisowymi - segregatory plastikowe do szkoly, 
84,99 zł

4251285578814 CF11599 25x kartonowe skoroszyty DIN A4 - skoroszyty w 
jasnych kolorach - kartonowe skoroszyty do szkoly, biur

140,99 zł
4251285578821 CF11598 20x teczka zatrzaskowa DIN A4 - segregator plaski w 

jasnych kolorach - teczka tekturowa do szkoly, biura i d
93,99 zł

4251285578838 CF5784 24-czesciowy zestaw sztucców skladajacy sie z widelców 
i lyzek - metalizowane sztucce do deserów i na wynos

70,99 zł
4251285578845 CF5784 48-czesciowy zestaw sztucców skladajacy sie z widelców 

i lyzek - metalizowane sztucce do deserów i na wynos
84,99 zł

4251285578852 CF4498 szczotka do mycia naczyn 12x z krawedzia skrobiaca - 
szczotka do szorowania do czyszczenia w róznych kolora

140,99 zł
4251285578869 CF8189 blacha do pieczenia muffinów ze stali weglowej do 

wypieku babeczek na 12 muffinów - ok. 35 x 26,5 x 3 c
70,99 zł
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4251285578876 CF11651 Christmas tree top matowy - Wierzcholek choinkowy z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek ch

140,99 zł
4251285578883 CF11652 Christmas tree top matowy - Wierzcholek choinkowy z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek ch
140,99 zł

4251285578890 CF11653 Christmas tree top matowy - Wierzcholek choinkowy z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek ch

93,99 zł
4251285578906 CF11654 Choinka blyszczaca - Wierzcholek choinki z prawdziwego 

szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek choinki na choin
140,99 zł

4251285578913 CF11655 Choinka blyszczaca - Wierzcholek choinki z prawdziwego 
szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek choinki na choin

140,99 zł
4251285578920 CF11656 Christmas tree top matowy - Wierzcholek choinkowy z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek ch
93,99 zł

4251285578937 CF11657 2x wysokiej jakosci ozdoby choinkowe, duzy swiateczny 
ogórek z prawdziwego szkla - Zawieszka choinkowa w k

93,99 zł
4251285578944 CF11658 Choinka blyszczaca - Wierzcholek choinki z prawdziwego 

szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek choinki na choin
140,99 zł

4251285578951 CF11658 Christmas tree top matowy - Wierzcholek choinkowy z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek ch

140,99 zł
4251285578968 CF11659 Choinka blyszczaca - Wierzcholek choinki z prawdziwego 

szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek choinki na choin
140,99 zł

4251285578975 CF11659 Christmas tree top matowy - Wierzcholek choinkowy z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek ch

140,99 zł
4251805401165 CF11660 Choinka blyszczaca - Wierzcholek choinki z prawdziwego 

szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek choinki na choin
140,99 zł

4251285578999 CF11660 Christmas tree top matowy - Wierzcholek choinkowy z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek ch

140,99 zł
4251285579002 CF11661 Choinka blyszczaca - Wierzcholek choinki z prawdziwego 

szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek choinki na choin
140,99 zł

4251285579019 CF11661 Christmas tree top matowy - Wierzcholek choinkowy z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek ch

140,99 zł
4251285579026 CF11662 Choinka blyszczaca - Wierzcholek choinki z prawdziwego 

szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek choinki na choin
84,99 zł

4251285579033 CF11663 Choinka blyszczaca - Wierzcholek choinki z prawdziwego 
szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek choinki na choin

84,99 zł
4251285579040 CF11664 Christmas tree top matowy - Wierzcholek choinkowy z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek ch
93,99 zł

4251285579057 CF11665 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko

140,99 zł
4251285579064 CF11666 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
140,99 zł

4251285579071 CF11667 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko

163,99 zł
4251285579088 CF11668 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
163,99 zł

4251285579095 CF11669 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko

163,99 zł
4251285579101 CF11670 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
187,99 zł

4251285579118 CF11671 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko

163,99 zł
4251285579125 CF11672 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 

ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 
84,99 zł

4251285579132 CF11673 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 
ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 

84,99 zł
4251285579156 CF11675 44x Bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 

na choinke - Ozdoby choinkowe ze szkla
187,99 zł

4251805430509 CF11676 44x bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 
na choinke - Ozdoby choinkowe wykonane ze szkla

187,99 zł
4251285579170 CF11677 44x bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 

na choinke - Ozdoby choinkowe wykonane ze szkla
210,99 zł

4251285579187 CF11678 44x Bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 
na choinke - Ozdoby choinkowe ze szkla

163,99 zł
4251285579194 CF11679 60x bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 

na choinke - Ozdoby choinkowe wykonane ze szkla
257,99 zł

4251285579200 CF11680 60x bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 
na choinke - Ozdoby choinkowe wykonane ze szkla

233,99 zł
4251285579224 CF11682 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z
93,99 zł

4251285579231 CF11683 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z

140,99 zł
4251285579248 CF11684 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z
93,99 zł

Strona: 162/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285579255 CF11685 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z

93,99 zł
4251285579262 CF11686 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z
93,99 zł

4251285579279 CF11687 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z

93,99 zł
4251285579286 CF11688 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z
93,99 zł

4251285579293 CF11689 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z

140,99 zł
4251285579309 CF11690 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z
140,99 zł

4251805430530 CF11691 20x bombki, bombki choinkowe nietlukace z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie, ozdoby choinkowe na c

140,99 zł
4251285579323 CF11692 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z
140,99 zł

4251285579330 CF11693 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z

140,99 zł
4251285579644 CF5785 32x tabliczki na rosliny z wodoodpornym czarnym 

markerem - sztyfty do etykietowania - etykiety samoprz
70,99 zł

4251285579637 CF10385 16x tabliczki na rosliny z wodoodpornym czarnym 
markerem - sztyfty do etykietowania - etykiety samoprz

60,99 zł
4251285579361 CF11629 2x kola do plywania - kolo do plywania z motywami 

ksiezniczek Disneya
84,99 zł

4251285579378 CF11630 Nadmuchiwane zwierze plywajace w stylu clown fish - 
zwierze do kapieli na plaze i basen - dmuchany materac

93,99 zł
4251285579385 CF11637 Nadmuchiwany pierscien plywacki w modnym ksztalcie 

paczka - kolo do plywania dla dzieci i doroslych [wybór j
84,99 zł

4251285579637 CF10385 16x tabliczki na rosliny z wodoodpornym czarnym 
markerem - sztyfty do etykietowania - etykiety samoprz

60,99 zł
4251285579644 CF5785 32x tabliczki na rosliny z wodoodpornym czarnym 

markerem - sztyfty do etykietowania - etykiety samoprz
70,99 zł

4251285579415 CF9268 25x arkusze tatuazu z odklejanymi tatuazami dla 
facetów z róznymi motywami

84,99 zł
4251805431742 CF11708 4x tacka na kostki lodu na lacznie 64 kostki lodu - 

kolorowe tacki na kostki lodu z pokrywka - bezpieczne i 
140,99 zł

4251285579453 CF11711 3x foremka na kostki lodu na lacznie 30 kostek lodu - 
Kolorowe tacki na kostki lodu z silikonowa podstawa dla

84,99 zł
4251805414516 CF11709 3x foremka na kostki lodu na lacznie 96 kostek lodu - 

kolorowe pojemniki na kostki lodu z silikonowa podstaw
140,99 zł

4251285579477 CF11716 72x Kostki lodu wielokrotnego uzytku w róznych 
kolorach - kostki lodu imprezowego do chlodzenia napoj

93,99 zł
4251285579484 CF11706 4x Ekstra plaska bateria chlodzaca - Oszczedza miejsce 

- Duzy element chlodzacy w róznych kolorach [wybór ró
140,99 zł

4251285579491 CF11705 8x extra flat cold pack - oszczedza miejsce i idealnie 
nadaje sie do lodówki i torby - element chlodzacy w jas

140,99 zł
4251285579507 CF11715 72x Kostki lodu wielokrotnego uzytku w róznych 

kolorach [wybór rózni sie] - kostki lodu na impreze do c
93,99 zł

4251805471557 CF11636 dmuchane kolo do plywania w fajnym designie - kolo do 
plywania dla dzieci i doroslych [wybór jest zróznicowany

84,99 zł
4251285579538 CF11702 pulapka na owady wykonana z tworzywa sztucznego - 

pulapka na osy do zawieszenia - ochrona przed osami, 
84,99 zł

4251285579545 CF11714 2x pulapka na owady ze zdejmowana pokrywa - 
pulapka na osy do zawieszenia - ochrona przed osami, 

93,99 zł
4251285579552 CF11700 4x pulapka na owady z tworzywa sztucznego - pulapka 

na osy do zawieszenia - ochrona przed osami, muchami 
70,99 zł

4251285579569 CF11701 2x pulapki na owady wykonane z tworzywa sztucznego - 
pulapka na osy do zawieszenia - pulapka ratunkowa na 

70,99 zł
4251285579576 CF7534 2x plastikowa pulapka na owady do zawieszenia - 

pulapka na osy, muchy i szerszenie na zewnatrz w kilku 
84,99 zł

4251285579637 CF10385 16x tabliczki na rosliny z wodoodpornym czarnym 
markerem - sztyfty do etykietowania - etykiety samoprz

60,99 zł
4251285579644 CF5785 32x tabliczki na rosliny z wodoodpornym czarnym 

markerem - sztyfty do etykietowania - etykiety samoprz
70,99 zł

4251805407136 CF11641 18x kolki do namiotu wykonane z tworzywa sztucznego 
- kotwy gruntowe na kemping, ogród, plaze - kolki z ot

84,99 zł
4251285579613 CF11641 6x kolki do namiotu wykonane z tworzywa sztucznego - 

kotwy gruntowe na kemping, ogród, plaze - kolki z otwo
60,99 zł

4251285579613 CF11641 6x kolki do namiotu wykonane z tworzywa sztucznego - 
kotwy gruntowe na kemping, ogród, plaze - kolki z otwo

60,99 zł
4251285579637 CF10385 16x tabliczki na rosliny z wodoodpornym czarnym 

markerem - sztyfty do etykietowania - etykiety samoprz
60,99 zł
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4251285579644 CF5785 32x tabliczki na rosliny z wodoodpornym czarnym 
markerem - sztyfty do etykietowania - etykiety samoprz

70,99 zł
4251285579651 CF11698 2x pokrowiec na zywnosc - moskitiera wykonana z 

metalu - kolorowy parawan - Ø 30 cm
93,99 zł

4251285579668 CF11698 2x pokrowiec na zywnosc - moskitiera wykonana z 
metalu - kolorowy parawan - Ø 30 cm

93,99 zł
4251285579675 CF11698 2x pokrowiec na zywnosc - moskitiera wykonana z 

metalu - kolorowy parawan - Ø 30 cm
93,99 zł

4251285579682 CF11698 2x pokrowiec na zywnosc - moskitiera wykonana z 
metalu - kolorowy parawan - Ø 30 cm

93,99 zł
4251285579699 CF11698 2x pokrowiec na zywnosc - moskitiera wykonana z 

metalu - kolorowy parawan - Ø 30 cm
93,99 zł

4251285579705 CF11698 2x pokrowiec na zywnosc - moskitiera wykonana z 
metalu - kolorowy parawan - Ø 30 cm

93,99 zł
4251285579712 CF11717 Noble XXL Torba swiateczna wykonana z aksamitu z 

czerwonym sznurkiem, biale pompony - Torba na preze
93,99 zł

4251285579729 CF11719 3x XL Skarpeta swiateczna premium do wypelnienia 
prezentami - Skarpeta Mikolaja do zawieszenia - Dekora

140,99 zł
4251285579736 CF11720 Premium pokrowiec na choinke do ochrony przed iglami 

sosny - okragly pokrowiec na choinke na jasna choinke -
140,99 zł

4251285579743 CF11721 3x Piekna torba na prezenty na Boze Narodzenie z 
uchwytami - torba na prezenty - torba na prezenty ze w

70,99 zł
4251285579750 CF11722 3x piekne torby na prezenty na Boze Narodzenie z 

uchwytami - torby na prezenty dla Swietego Mikolaja i A
70,99 zł

4251285579767 CF11723 3x piekne torby na prezenty na Boze Narodzenie z 
uchwytami - torby na prezenty dla Swietego Mikolaja i A

84,99 zł
4251285579767 CF11723 3x piekne torby na prezenty na Boze Narodzenie z 

uchwytami - torby na prezenty dla Swietego Mikolaja i A
84,99 zł

4251285579774 CF11724 3x Wysokiej jakosci worek na prezenty 
bozonarodzeniowe z juty z uchwytem - worek na prezen

70,99 zł
4251285579781 CF11725 3x skarpeta swiateczna premium XL do wypelnienia - 

Buty Mikolaja do zawieszenia - Dekoracja swiateczna w 
140,99 zł

4251285579798 CF11726 3x skarpeta swiateczna premium XL z juty - Buty 
Mikolaja do wypelnienia - Ozdoba swiateczna do zawies

84,99 zł
4251285579804 CF11727 3x Skarpeta swiateczna Premium XL do wypelnienia - 

Buciki do zawieszenia - Ozdoby swiateczne w róznych w
93,99 zł

4251285579811 CF3478 5x lampa do piekarnika do 300°C, cieplobiala zarówka 
do pieca 26W, E14, 230V, 165 lumenów

84,99 zł
4251285579828 CF11634 Oryginalne wklady filtrujace 12x w rozmiarze 1 - 

uniwersalny filtr odpowiedni do pomp basenowych
233,99 zł

4251285579835 CF11635 Oryginalne wklady filtrujace 12x w rozmiarze 2 - 
uniwersalny filtr odpowiedni do pomp basenowych

280,99 zł
4251285579842 CF11631 oryginalne wklady filtracyjne 6x w rozmiarze 3 (typ A / 

C) - filtry uniwersalne do pomp basenowych
165,16 zł

4251285579859 CF11633 2x termometr plywacki do basenu - analogowy 
wyswietlacz temperatury z tasma do mocowania termo

84,99 zł
4251285579866 CF11632 plywak dozujacy do basenu - dozownik chemii do 

tabletek chloru lub bromu - do dozowania dodatków bas
93,99 zł

4251285579873 CF6227 2x ogranicznik do drzwi z uchwytem - chromowany 
uchwyt do drzwi - odbojnik w nowoczesnym designie

140,99 zł
4251285579880 CF11065 Szklane slomki 20x - Szklane slomki wielokrotnego 

uzytku ze szczoteczka do czyszczenia - Przyjazne dla sro
163,99 zł

4251285579880 CF11065 Szklane slomki 20x - Szklane slomki wielokrotnego 
uzytku ze szczoteczka do czyszczenia - Przyjazne dla sro

163,99 zł
4251285579897 CF11729 Szklane slomki 6x - Szklane slomki wielokrotnego uzytku 

ze szczoteczka do czyszczenia - Przyjazne dla srodowisk
93,99 zł

4251285579903 CF11730 Szklane slomki 6x - Szklane slomki wielokrotnego uzytku 
ze szczoteczka do czyszczenia - Przyjazne dla srodowisk

84,99 zł
4251285579910 CF11067 Szklane slomki 10x - Szklane slomki wielokrotnego 

uzytku ze szczoteczka do czyszczenia - Przyjazne dla sro
70,99 zł

4251285579910 CF11067 Szklane slomki 10x - Szklane slomki wielokrotnego 
uzytku ze szczoteczka do czyszczenia - Przyjazne dla sro

70,99 zł
4251285579927 CF11067 Szklane slomki 20x - Szklane slomki wielokrotnego 

uzytku ze szczoteczka do czyszczenia - Przyjazne dla sro
93,99 zł

4251285579927 CF11067 Szklane slomki 20x - Szklane slomki wielokrotnego 
uzytku ze szczoteczka do czyszczenia - Przyjazne dla sro

93,99 zł
4251285579934 CF4723 20x BIG slomki wykonane ze stali nierdzewnej - slomki 

do picia wielokrotnego uzytku ze stali nierdzewnej ze sz
140,99 zł

4251285579941 CF11734 10x slomki ze stali nierdzewnej - Slomki ze stali 
nierdzewnej wielokrotnego uzytku ze szczoteczka do czy

70,99 zł
4251285579958 CF11633 termometr plywacki do basenu - analogowy wyswietlacz 

temperatury z tasma do mocowania termometru plywac
84,99 zł
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4251285579972 CF11749 6x nalewak do butelek - nalewak dozujacy wykonany ze 
stali nierdzewnej - porcjownik do sznapsa, rumu, whisky

70,99 zł
4251285579972 CF11749 6x nalewak do butelek - nalewak dozujacy wykonany ze 

stali nierdzewnej - porcjownik do sznapsa, rumu, whisky
70,99 zł

4251285579989 CF11750 2x miarka ze stali nierdzewnej - miarka batonowa do 
alkoholi i koktajli - miarka do baru i kuchni - odmierzani

70,99 zł
4251285579996 CF11718 3x mala deska do krojenia z tworzywa sztucznego z 

rowkiem drenazowym - solidna i antyposlizgowa deska s
84,99 zł

4251285580008 CF11740 2x nadmuchiwane uchwyty na kubki do nadmuchiwania 
w fajnej gumowej kaczce

84,99 zł
4251285580022 CF9975 13-czesciowy zestaw zapachowy z podgrzewaczem 

zapachów Lampa zapachowa wykonana z ceramiki i 12 r
140,99 zł

4251285580039 CF9439 35x magic pencil - Olówki elastyczne - Olówek zginany - 
Olówki elastyczne

84,99 zł
4251285580046 CF9439 14x magic pencil - Olówki elastyczne - Olówek do 

zginania - Olówki elastyczne
70,99 zł

4251285580053 CF9439 7x magic pencil - Olówki elastyczne - Olówek do 
zginania - Olówki elastyczne

70,99 zł
4251285580077 CF11747 20x opaski do roslin do mocowania do belek, scian lub 

wasów - zielone plastikowe opaski do roslin - klipsy do r
46,99 zł

4251285580084 CF11747 Opaski do roslin 60x do mocowania do belek, scian lub 
wasów - zielone plastikowe opaski do roslin - klipsy do r

46,99 zł
4251285580091 CF11744 120x tabliczki na rosliny z olówkiem - korki do 

etykietowania - etykiety na rosliny - tabliczki na lózko - t
70,99 zł

4251285580107 CF11751 2x karabinczyki - stalowe karabinczyki o nosnosci 520 
kg - do markiz, plywajacego grilla, worka treningowego 

84,99 zł
4251285580114 CF11751 karabinczyki 6x - karabinczyki stalowe o nosnosci 220 

kg - do markiz, plywajacego grilla, worka treningowego 
70,99 zł

4251285580121 CF11751 3x karabinczyki - stalowe karabinczyki o udzwigu 350 kg 
- do markiz, plywajacego grilla, worka treningowego i wi

84,99 zł
4251285580138 CF11751 12x karabinek - stalowy karabinczyk o ladownosci 120 

kg - do ogrodu, gospodarstwa domowego, rzemiosla
84,99 zł

4251285580145 CF11751 karabinczyki 12x - karabinczyki stalowe o nosnosci 100 
kg - do ogrodu, gospodarstwa domowego, rzemiosla i ni

84,99 zł
4251285580152 CF11751 2x karabinczyk wkrecany ze stali - w ksztalcie litery D - 

karabinczyk strazacki o nosnosci 500 kg - do markizy, pl
70,99 zł

4251285580169 CF11751 Szekla prosta 4x - wykonana ze stali - nosnosc 200 kg - 
polaczenie na line stalowa lub lancuch stalowy

70,99 zł
4251285580176 CF11751 Szakle proste 6x - wykonane ze stali - nosnosc 130 kg - 

polaczenie na line stalowa lub lancuch stalowy
70,99 zł

4251285580183 CF8704 2x brelok do kluczy jednorozec LED z dzwiekiem, 7 x 6 
cm

84,99 zł
4251285580190 CF8675 8x wsporniki obrusów wykonane z nietlukacego 

tworzywa sztucznego w kolorze bialym, waga obrusu, u
70,99 zł

4251285580190 CF8675 8x wsporniki obrusów wykonane z nietlukacego 
tworzywa sztucznego w kolorze bialym, waga obrusu, u

70,99 zł
4251285598096 CF10237 4x Flexible Ice Pack - kompres chlodzacy z 15 komorami 

chlodzacymi - pakiet chlodzacy do uzytku domowego, s
84,99 zł

4251285580220 CF9982 12x skakanka w puszce dla dzieci i doroslych w jasnych 
kolorach [wybór jest rózny], kazda puszka 5 x 2,5 cm

84,99 zł
4251285580237 CF10449 4x Squeeze Ball - poreczna pilka do sciskania w 

swietnych kolorach - zabawka antystresowa dla dzieci i 
60,99 zł

4251285580251 CF10647 2x kubki na salatke z widelcem i pojemnikiem na sos, 
pojemnik na salatke na wynos, kubki na owoce

93,99 zł
4251285580268 CF10762 6x LED lantern stick - zasilany bateryjnie palak do 

latarni i latarni - latarnia w róznych kolorach [wybór jest
84,99 zł

4251285580275 CF11744 30x tabliczki roslinne z olówkiem - korki roslinne do 
etykietowania - etykiety roslinne - tabliczki rabatowe - t

46,99 zł
4251285580275 CF11744 30x tabliczki roslinne z olówkiem - korki roslinne do 

etykietowania - etykiety roslinne - tabliczki rabatowe - t
46,99 zł

4251285580282 CF10874 Popielniczki szklane 4x - popielniczki szklane bezbarwne 
do papierosów - popielniczki do uzytku prywatnego i ga

140,99 zł
4251285580299 CF11650 10x Szaszlyki ze stali nierdzewnej - Szaszlyki do miesa o 

dlugosci 31 cm - Szaszlyki warzywne Premium w zestaw
46,99 zł

4251285580305 CF11650 20x szaszlyki ze stali nierdzewnej - szaszlyki o dlugosci 
31 cm - szaszlyki warzywne premium w zestawie

60,99 zł
4251285580305 CF11650 20x szaszlyki ze stali nierdzewnej - szaszlyki o dlugosci 

31 cm - szaszlyki warzywne premium w zestawie
60,99 zł

4251285580312 CF11649 Zestaw 12 szklanek do herbaty - szklanki do napojów z 
uchwytem - zaroodporne filizanki do espresso - filizanki 

163,99 zł
4251285580329 CF11649 Szescioczesciowy zestaw do herbaty - szklanki do 

napojów z uchwytem - zaroodporne filizanki do espress
140,99 zł
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4251285580336 CF11644 Plastikowa deska do krojenia 4x z rowkiem drenazowym 
- solidna deska do krojenia do kuchni - 35 x 24 cm

163,99 zł
4251285580343 CF11624 2-czesciowy zestaw z plastikowa deska do krojenia i 

nozem - solidna deska do krojenia do kuchni - 37 x 23 c
93,99 zł

4251285580350 CF11624 2-czesciowy zestaw z plastikowa deska do krojenia i 
nozem - solidna deska do krojenia do kuchni - 37 x 23 c

93,99 zł
4251285580367 CF11624 2-czesciowy zestaw z plastikowa deska do krojenia i 

nozem - solidna deska do krojenia do kuchni - 37 x 23 c
93,99 zł

4251285580374 CF11625 2x dwustronna deska do krojenia z tworzywa 
sztucznego i drewna bambusowego - solidna deska snia

140,99 zł
4251285580381 CF11639 2x deska do krojenia z tworzywa sztucznego z rowkiem 

drenazowym - solidna i antyposlizgowa deska sniadanio
163,99 zł

4251285580404 CF11643 Dwustronna deska do krojenia 4x z tworzywa 
sztucznego z motywami owoców - solidna deska sniada

140,99 zł
4251285580411 CF11645 Dwustronna deska do krojenia 4x wykonana z tworzywa 

sztucznego - solidna deska do krojenia do kuchni - 37 x 
163,99 zł

4251285580428 CF11603 2x stojak na worki na smieci z pokrywa - stojak na duze 
worki na smieci - stabilny uchwyt na worki na smieci - d

233,99 zł
4251285580435 CF10603 2x Worek na pranie w podrózy - worek na brudna 

bielizne - worek do prania ze sznurkiem - 69 x 50 cm
84,99 zł

4251285580442 CF10015 8x plastikowe przywieszki bagazowe, przywieszki 
bagazowe do etykietowania w kolorze niebieskim, rózow

93,99 zł
4251285580459 CF11341 2x nóz, widelec i lyzka wykonane ze stali nierdzewnej, 

lyzka, lyzka, sztucce kempingowe i podrózne
70,99 zł

4251285580466 CF11759 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 
ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca

140,99 zł
4251285580466 CF11759 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca
140,99 zł

4251285580473 CF11759 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 
ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca

140,99 zł
4251285580473 CF11759 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca
140,99 zł

4251285580480 CF11759 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 
ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca

140,99 zł
4251285580480 CF11759 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca
140,99 zł

4251285580497 CF11759 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 
ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - o

140,99 zł
4251285580497 CF11759 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - o
140,99 zł

4251805458404 CF11699 6-czesciowy zestaw do montazu oslon 
przeciwslonecznych / markiz - akcesoria montazowe ze 

140,99 zł
4251285580510 CF11759 4x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca
70,99 zł

4251285580510 CF11759 4x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 
ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca

70,99 zł
4251285580527 CF11759 4x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca
70,99 zł

4251285580527 CF11759 4x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 
ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca

70,99 zł
4251285580534 CF11759 4x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca
84,99 zł

4251285580534 CF11759 4x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 
ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca

84,99 zł
4251285580541 CF11759 4x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca
70,99 zł

4251285580541 CF11759 4x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 
ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca

70,99 zł
4251285580558 CF11494 3-czesciowy zestaw do kurzu - statyczna sciereczka do 

kurzu z pokrowcem ochronnym - sciereczka z mikrofibry
140,99 zł

4251285580565 CF11495 3-czesciowy zestaw szczotek do naczyn i szczotek do 
szorowania - szczotka do naczyn z przyssawka - okragla

84,99 zł
4251285580572 CF11623 2x 2w1 szczotka do plytek i fug ze skrobakiem - srodek 

do czyszczenia fug w lazience, kuchni i gospodarstwie d
61,32 zł

4251285580589 CF11621 sciagaczki 2x do okien i pryszniców - sciagaczki 
prysznicowe z gumowa krawedzia do ciagniecia bez sm

70,99 zł
4251285580596 CF11640 2x magic uchwyt na narzedzia do miotel i mopów - 

uchwyt na urzadzenie do sciany - do obciazenia do 2 kg
70,99 zł

4251285580602 CF11615 3x szczotka do butelek do czyszczenia butelek - dluga 
szczotka do czyszczenia szklanek i butelek

70,99 zł
4251285580633 CF10362 2x latarnia z kolorowym motywem ksiezniczki i piratów - 

papierowa latarnia na sw.Marcina i Halloween - latarnia 
84,99 zł
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4251285580657 CF9650 4x podstawki bambusowe - okragle podstawki - 
podstawki pod szklanki - podstawki pod kubki - Ø 11 cm

70,99 zł
4251285580688 CF11765 2x lunch box ze sporkem na wynos - przezroczysty 

pojemnik na lunch dla dzieci dorosli z przegrodami - pud
93,99 zł

4251285580695 CF11767 16x lyzeczki deserowe wykonane z tworzywa 
sztucznego - kolorowe lyzeczki koktajlowe - lyzeczki des

70,99 zł
4251285580701 CF11767 32x lyzki do fondue do czekoladowego fondue - 

kolorowe lyzki koktajlowe - lyzki z dlugim uchwytem - ly
93,99 zł

4251285580718 CF11065 Szklane slomki 10x - Szklane slomki wielokrotnego 
uzytku ze szczoteczka do czyszczenia - Przyjazne dla sro

84,99 zł
4251285580718 CF11065 Szklane slomki 10x - Szklane slomki wielokrotnego 

uzytku ze szczoteczka do czyszczenia - Przyjazne dla sro
84,99 zł

4251285580732 CF11648 24-czesciowy zestaw sztucców dla 6 osób - sztucce ze 
stali nierdzewnej - sztucce stolowe z nozami, widelcami,

163,99 zł
4251285580800 CF11493 5x wysokiej jakosci zlacze F - adapter antenowy do 

zlacza F - do koncentrycznego kabla antenowego
46,99 zł

4251285580817 CF11493 10x wysokiej jakosci zlacze F - adapter antenowy do 
zlacza F - do koncentrycznego kabla antenowego

46,99 zł
4251285580763 CF11613 13-czesciowy zestaw do serwowania sushi - stylowy 

talerz do serwowania z lupka i drewna bambusowego - 
140,99 zł

4251285580770 CF11610 7-czesciowy zestaw do serwowania sushi - stylowy 
talerz do serwowania z lupka i drewna bambusowego - 

70,99 zł
4251285580787 CF11611 3-czesciowy zestaw do serwowania sushi - stylowy 

talerz do serwowania z lupka i drewna bambusowego - 
84,99 zł

4251285580794 CF11614 Dwupoziomowe pólmiski do serwowania - Drewniany 
stojak do przechowywania - Deska piknikowa idealna na

140,99 zł
4251285580800 CF11493 5x wysokiej jakosci zlacze F - adapter antenowy do 

zlacza F - do koncentrycznego kabla antenowego
46,99 zł

4251285580817 CF11493 10x wysokiej jakosci zlacze F - adapter antenowy do 
zlacza F - do koncentrycznego kabla antenowego

46,99 zł
4251285580831 CF11612 7-czesciowy zestaw do serwowania sushi - stylowy 

talerz do serwowania z lupka i drewna bambusowego - 
70,99 zł

4251285580848 CF11710 2x odbojnik do drzwi ze stali nierdzewnej matowej, 
odbojnik do drzwi z gumowym odbojnikiem i materialem

70,99 zł
4251285580855 CF11628 Miska szklana jako salaterka lub miska na owoce - 

wytrzymala i nadaje sie do mycia w zmywarce - klasycz
84,99 zł

4251285580862 CF11627 Miska szklana jako salaterka lub miska na owoce - 
wytrzymala i nadaje sie do mycia w zmywarce - klasycz

93,99 zł
4251285580879 CF11762 miarka z oslona przeciwbryzgowa - miska do mieszania 

z pokrywka - pojemnik dozujacy z uchwytem - gadzet k
70,99 zł

4251285580886 CF8142 2x biala sztuczna róza w ozdobnym szklanym wazonie i 
jedwabnej wstazce - róza idealna jako dekoracja lub pre

93,99 zł
4251285580893 CF11492 3x ozdobna drewniana ryba do powieszenia - drewniana 

ryba jako dekoracja i prezent - morska dekoracja wiszac
140,99 zł

4251285580909 CF11756 2-czesciowy zestaw z ceramicznej obieraczki i noza - 
nóz do obierania bardzo ostry iw 100% nierdzewny - do

46,99 zł
4251285580916 CF11756 2-czesciowy zestaw z ceramicznej obieraczki i noza - 

nóz do obierania bardzo ostry iw 100% nierdzewny - do
46,99 zł

4251285580923 CF11756 2-czesciowy zestaw z ceramicznej obieraczki i noza - 
nóz do obierania bardzo ostry iw 100% nierdzewny - do

46,99 zł
4251285580961 CF11763 2x sloiki do przechowywania na kempingu, pikniku iw 

domu - miska do serwowania owoców, warzyw i przeka
93,99 zł

4251285593152 CF11763 2x sloiki do przechowywania na kempingu, pikniku iw 
domu - miska do serwowania owoców, warzyw i przeka

93,99 zł
4251285580985 CF11500 miarka 6x - duza i mala miarka do maki, zboza lub 

paszy dla zwierzat - ma uniwersalne zastosowanie w go
93,99 zł

4251285580992 CF6255 25x igly do rolad ze stali nierdzewnej - szpikulce do 
miesa o dlugosci 11 cm - w zestawie szpikulce najwyzsz

46,99 zł
4251285580992 CF6255 25x igly do rolad ze stali nierdzewnej - szpikulce do 

miesa o dlugosci 11 cm - w zestawie szpikulce najwyzsz
46,99 zł

4251285581012 CF11738 6x kieliszki z lancuszkiem do powieszenia - akcesoria na 
wieczory kawalerskie - kieliszki na karnawal, i wiele inny

84,99 zł
4251285581029 CF7406 4x Frisbee dla dzieci i doroslych - Dysk do rzucania 

równiez dla psów - Frisbee 22 cm - Dysk latajacy w jasn
84,99 zł

4251285581036 CF11772 2x swieca zapachowa w metalowym wiaderku - 
wiatroszczelna swieca zewnetrzna - swieca ogrodowa na

84,99 zł
4251285581043 CF11784 12x Stabilne plastikowe kieliszki wielokrotnego uzytku - 

kieliszki wielokrotnego uzytku w jasnych kolorach - ideal
70,99 zł

4251285581050 CF11771 4x lantern - swieca zapachowa w szklance - swieca 
zewnetrzna o zapachu cytryny - swieca ogrodowa na bal

93,99 zł
4251285581067 CF11777 30x tealight - swieca zapachowa do lampionu - swieca 

zewnetrzna o zapachu cytryny - swieca ogrodowa na bal
84,99 zł
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4251285581074 CF11784 24x Stabilne plastikowe kieliszki wielokrotnego uzytku - 
kieliszki wielokrotnego uzytku w jasnych kolorach - ideal

84,99 zł
4251285581081 CF11797 Szklanki do whisky 6x w stylowym, nowoczesnym stylu, 

mozna myc w zmywarce
140,99 zł

4251285581098 CF11797 Szklanki do whisky 12x w stylowym, nowoczesnym 
stylu, mozna myc w zmywarce

187,99 zł
4251285581128 CF11794 Szklanki do long drink 12x w stylowym, nowoczesnym 

stylu, mozna myc w zmywarce
163,99 zł

4251285581135 CF11796 Szklanki do wody 12x w stylowym, nowoczesnym stylu, 
mozna myc w zmywarce

163,99 zł
4251285581142 CF11799 Szklanki 12x w stylowym, nowoczesnym stylu, mozna 

myc w zmywarce
187,99 zł

4251285581159 CF11798 Szklanki 12x w stylowym, nowoczesnym stylu, mozna 
myc w zmywarce

210,99 zł
4251285581166 CF11798 Szklanki 6x w stylowym, nowoczesnym stylu, mozna 

myc w zmywarce
84,92 zł

4251285581173 CF11799 Szklanki 6x w stylowym, nowoczesnym stylu, mozna 
myc w zmywarce

140,99 zł
4251285581180 CF11793 Zestaw 12 szklanek do herbaty - szklanki do napojów z 

uchwytem - zaroodporne filizanki do espresso - filizanki 
187,99 zł

4251285581197 CF11828 2x dozownik leków 7 dni - MORE READABLE - pudelko 
na leki (morgens, mittags, abends) - pudelko na pigulki 

93,99 zł
4251285581203 CF11793 6-czesciowy zestaw szklanek do herbaty - szklanki do 

napojów z uchwytem - zaroodporne filizanki do espress
140,99 zł

4251285581203 CF11793 6-czesciowy zestaw szklanek do herbaty - szklanki do 
napojów z uchwytem - zaroodporne filizanki do espress

140,99 zł
4251285581227 CF11795 Szklanki do herbaty 6x w jasnych kolorach - szklanki do 

napojów z uchwytem - zaroodporne filizanki do kawy
140,99 zł

4251285581241 CF11703 plaszcz przeciwdeszczowy wielokrotnego uzytku - 
przezroczysty plaszcz wielokrotnego uzytku z odpinany

70,99 zł
4251285581258 CF11703 Plaszcz przeciwdeszczowy wielokrotnego uzytku - 

przezroczysty plaszcz wielokrotnego uzytku z odpinany
70,99 zł

4251285581265 CF11703 Plaszcz przeciwdeszczowy wielokrotnego uzytku - 
przezroczysty plaszcz wielokrotnego uzytku z odpinany

70,99 zł
4251285581272 CF11703 Plaszcz przeciwdeszczowy wielokrotnego uzytku - 

przezroczysty plaszcz wielokrotnego uzytku z odpinany
70,99 zł

4251285581289 CF11774 4x foremki do sufletów - miseczki creme brulee 
wykonane z ceramiki - formy zaroodporne - miseczki de

163,99 zł
4251285581296 CF11774 2x foremki do sufletów - miseczki creme brulee 

wykonane z ceramiki - formy zaroodporne - miseczki de
140,99 zł

4251285581302 CF11713 Dziadek do orzechów i otwieracz do butelek z 
drewniana raczka

84,99 zł
4251285581319 CF11743 9x wodoodporny czepek kapielowy do ochrony fryzury, 

elastyczny czepek kapielowy z elastyczna gumka z rózny
70,99 zł

4251285598164 CF11773 2x termometry wewnetrzne i zewnetrzne - 
termohigrometr ze skala stopni Celsjusza - miernik temp

70,99 zł
4251285581333 CF11779 12x otwieracz do butelek w ksztalcie rekina jako 

breloczek w jasnych kolorach - upominki na przyjecie
60,99 zł

4251285581340 CF11792 12 otwieraczy do butelek z motywem kobiety jako 
breloczek w jasnych kolorach [rózne kolory] - upominek

60,99 zł
4251285581340 CF11792 12 otwieraczy do butelek z motywem kobiety jako 

breloczek w jasnych kolorach [rózne kolory] - upominek
60,99 zł

4251285581357 CF11780 Otwieracze do butelek 12x we flamingo jako breloki w 
róznych kolorach [kolor inny] - upominki na przyjecia

60,99 zł
4251285581357 CF11780 Otwieracze do butelek 12x we flamingo jako breloki w 

róznych kolorach [kolor inny] - upominki na przyjecia
60,99 zł

4251285593527 CF11761 Knot do lamp naftowych - wymienny knot do pochodni 
ogrodowych, pochodnia bambusowa 650 cm x 20 mm

93,99 zł
4251285581395 CF11646 asystent mycia rak i zebów z zegarem i dioda LED - 

stoper dla dzieci podczas mycia zebów i mycia rak
70,99 zł

4251285581401 CF11707 6-czesciowy zestaw premium cruet stól piknikowy z 
parasolem - dozownik do sosów i shaker do przypraw n

93,99 zł
4251285581418 CF11646 2x asystent mycia rak i czyszczenia zebów z zegarem i 

dioda LED - stoper dla dzieci podczas mycia zebów i my
84,99 zł

4251285581425 CF4219 sztyfty kredowe 96x - Kreda tablicowa do pisania i 
malowania w jasnych kolorach - Kreda uliczna

84,99 zł
4251805445954 CF11766 2x Nasadka do kranu - perlator z przedluzeniem weza i 

oszczedzaczem wody - perlator perelkowy z gwintem w
60,99 zł

4251805445954 CF11766 2x Nasadka do kranu - perlator z przedluzeniem weza i 
oszczedzaczem wody - perlator perelkowy z gwintem w

60,99 zł
4251285581487 CF11785 3x sitko do herbaty wykonane ze stali nierdzewnej - 

zaparzacz do herbaty sypkiej, przypraw, ziól - filtr do he
84,99 zł
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4251285581487 CF11785 3x sitko do herbaty wykonane ze stali nierdzewnej - 
zaparzacz do herbaty sypkiej, przypraw, ziól - filtr do he

84,99 zł
4251285581500 CF11704 2x skakanka dla dzieci - 210 cm, regulowana dlugosc - 

skakanka w jasnych kolorach [wybór jest rózny]
84,99 zł

4251285581517 CF11704 4x skakanka dla dzieci - 210 cm, regulowana dlugosc - 
skakanka w jasnych kolorach [wybór jest zróznicowany]

140,99 zł
4251285581548 CF11760 5x skakanka dla dzieci - 210 cm, regulowana dlugosc - 

skakanka w jasnych kolorach [wybór jest zróznicowany]
93,99 zł

4251285581555 CF11775 48x male patyczki do baniek mydlanych - na wesela z 
raczka w ksztalcie serca - idealne równiez na urodziny, c

93,99 zł
4251285581609 CF11778 6x XL rózdzka do baniek mydlanych - pojemnik na banki 

mydlane - duze banki mydlane na urodziny, przyjecia w 
140,99 zł

4251285581630 CF11783 Miski 8x wykonane z melaminy w swietne wzory - 
idealne jako zastawa stolowa na imprezy, biwaki czy fes

140,99 zł
4251285581647 CF11694 antystresowa pilka 12x do odprezania i do gry w 

jasnych kolorach [wybór zmienia sie]
84,99 zł

4251285581678 CF11626 Pompa do czyszczenia odplywów do toalety, wanny lub 
prysznica - srodek do czyszczenia odplywów z mocnym t

84,92 zł
4251285581685 CF11758 3x pudelko do przechowywania o wygladzie drewna - 

ozdobny karton, karton, pudelko, pudelko z pokrywka i 
163,99 zł

4251285581692 CF11758 3x pudelko do przechowywania o wygladzie drewna - 
ozdobny karton, karton, pudelko, pudelko z pokrywka i 

163,99 zł
4251285581708 CF11758 3x pudelko do przechowywania o wygladzie drewna - 

ozdobny karton, karton, pudelko, pudelko z pokrywka i 
163,99 zł

4251285581715 CF11758 3x pudelko do przechowywania o wygladzie drewna - 
ozdobny karton, karton, pudelko, pudelko z pokrywka i 

163,99 zł
4251285581746 CF11869 naturalna szczotka do wlosów wykonana z bambusa - 

przyjazna dla srodowiska szczotka z naturalnego wlosia 
70,99 zł

4251285581753 CF6205 8x klipsy obrusowe wykonane ze stali nierdzewnej - 
obciazniki obrusowe - odporne na warunki atmosferyczn

70,99 zł
4251285581753 CF6205 8x klipsy obrusowe wykonane ze stali nierdzewnej - 

obciazniki obrusowe - odporne na warunki atmosferyczn
70,99 zł

4251285581753 CF6205 8x klipsy obrusowe wykonane ze stali nierdzewnej - 
obciazniki obrusowe - odporne na warunki atmosferyczn

70,99 zł
4251285581777 CF11042 12x gumki sowa do olówków - gumki w róznych 

kolorach [wybór jest rózny]
70,99 zł

4251285581784 CF9902 2x ogranicznik przeciagów do drzwi - dolna uszczelka 
drzwi z mikrofibry - ogranicznik przeciagów z podwójna 

140,99 zł
4251285581791 CF9999 600x haczyki do ozdób choinkowych - Haczyki podwójne 

do ozdób choinkowych - Idealne do zawieszek ozdobnyc
70,99 zł

4251285581807 CF11030 600x Haczyki do ozdób choinkowych - Haczyki 
podwójne do ozdób choinkowych - Idealne do zawiesze

70,99 zł
4251285581838 CF11209 2x mlotek gumowy jako akcesoria kempingowe, 

namiotowe i zewnetrzne - mlotek kempingowy ze stabil
93,99 zł

4251285581845 CF9113 3x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut wiazkowy 
ocynkowany, nawiniety na drewniany patyczek, grubosc

70,99 zł
4251285581845 CF9113 3x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut wiazkowy 

ocynkowany, nawiniety na drewniany patyczek, grubosc
70,99 zł

4251285581852 CF11873 Nawijak kablowy - pusty plastikowy nawijak kablowy - 
beben kablowy na kable, lampki, wstazki i druty

70,99 zł
4251805401172 CF11874 100x uchwyt na przyssawke do lampek choinkowych - 

przyssawki ze szczelina w kolorze przezroczystym niebie
70,99 zł

4251285581906 CF11875 100x uchwyt na przyssawke z zaciskiem, przezroczysty 
do lampek choinkowych i dekoracji na Boze Narodzenie,

93,99 zł
4251285581913 CF11876 100x haki rynnowe do lampek choinkowych - plastikowe 

haki rynnowe - mocowanie do zewnetrznych lampek cho
70,99 zł

4251285581937 CF10761 60x 10 ml szklane butelki, zestaw z akcesoriami do 
etykietowania i zawieszania, na wesela lub urodziny, na 

163,99 zł
4251285581944 CF10761 Zestawy akcesoriów 100x do napelniania, dekorowania i 

zawieszania sloików z przyprawami za pomoca korków -
60,99 zł

4251285581968 CF11848 pistolet do baniek mydlanych z dioda LED i woda z 
baniek mydlanych - maszyna do baniek mydlanych dla d

84,99 zł
4251285581982 CF11849 pistolet do baniek mydlanych z dioda LED i woda z 

baniek mydlanych - maszyna do baniek mydlanych dla d
84,99 zł

4251285581999 CF11883 popielniczki 4x ze szkla - kolorowe szklane popielniczki 
do papierosów - do uzytku prywatnego i gastronomii - 

84,99 zł
4251285582019 CF10674 2x Balon odstraszajacy ptaki - Odstraszacz golebi w 

formie balonu - Balon do odstraszania golebi, wróbli, dzi
84,99 zł

4251285582026 CF11865 2x pistolet do baniek mydlanych z woda z baniek 
mydlanych - maszyna do baniek mydlanych dla dzieci w

84,99 zł
4251285582033 CF10876 10x szwedzki ogien z knotem zaplonowym i zapachem 

cytronelli, finska pochodnia do romansu przy ognisku, p
467,99 zł

Strona: 169/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285582040 CF10876 5x szwedzki ogien z knotem zaplonowym i zapachem 
cytronelli, finska pochodnia do romansu przy ognisku, p

233,99 zł
4251285582057 CF11871 2x plastikowe obrzeze trawnikowe - obrzeze rabatowe 

do trawników, rabat kwiatowych lub jako krawedz kosza
140,99 zł

4251285582057 CF11871 2x plastikowe obrzeze trawnikowe - obrzeze rabatowe 
do trawników, rabat kwiatowych lub jako krawedz kosza

140,99 zł
4251285582064 CF11872 2x krawedzie trawnika wykonane z tworzywa 

sztucznego - obrzeze rabatowe na trawniki, rabaty kwiat
163,99 zł

4251285582064 CF11872 2x krawedzie trawnika wykonane z tworzywa 
sztucznego - obrzeze rabatowe na trawniki, rabaty kwiat

163,99 zł
4251285582071 CF10877 10x szwedzki ogien z knotem zaplonowym, latarka 

pletwowa do romantycznego ogniska i jako miejsce do g
444,99 zł

4251285582088 CF10877 5x szwedzki ogien z knotem zaplonowym, latarka 
pletwowa do romantycznego ogniska i jako miejsce do g

233,99 zł
4251285582095 CF10506 3x zestaw lapacza stolka 2.0 do próbek kalu w domu - z 

jednorazowym lapaczem stolca, niejalowa rurka na kal, 
70,99 zł

4251285591752 CF10506 3x zestaw lapacza stolka 2.0 do próbek kalu w domu - z 
jednorazowym lapaczem stolca, niejalowa rurka na kal, 

70,99 zł
4251285582101 CF11871 Plastikowe obrzeze trawnikowe - obrzeze rabatowe do 

trawników, rabat kwiatowych lub jako krawedz koszaca 
84,99 zł

4251285582118 CF11872 Plastikowe obrzeze trawnikowe - obrzeze rabatowe do 
trawników, rabat kwiatowych lub jako krawedz koszaca 

93,99 zł
4251285582125 CF11855 6x Masa zalewowa do kompozycji kwiatowych w formie 

walca - pianka zalewowa do swiezych kwiatów - na wes
140,99 zł

4251285582132 CF11854 9x Masa korkowa do kompozycji kwiatowych w ksztalcie 
walca - pianka korkowa do swiezych kwiatów - gabka ko

84,99 zł
4251285582149 CF11856 4x mieszanka wtykowa do kompozycji kwiatowych w 

ksztalcie walca - gabka wtykowa do swiezych kwiatów - 
84,99 zł

4251285582156 CF11858 2x masa zalewowa do kompozycji kwiatowych w 
ksztalcie serca - pianka zalewowa do swiezych kwiatów 

84,99 zł
4251285582163 CF11857 mieszanka wtykowa do kompozycji kwiatowych z 

uchwytem i siatka - pianka wtykowa na swieze kwiaty - 
70,99 zł

4251285582170 CF11857 2x masa wtykowa do kompozycji kwiatowych z 
uchwytem i siatka - kwiatowa pianka na swieze kwiaty -

93,99 zł
4251805434491 CF9299 2x chlodziarka do butelek do podrózy - rekaw chlodzacy 

do chlodzenia piwa, wina i napojów bezalkoholowych - c
70,99 zł

4251285582194 CF5230 6x Popielniczka ze stali nierdzewnej - popielniczka ze 
zdejmowana pokrywa chroniaca przed uciekaniem popio

163,99 zł
4251285582194 CF5230 6x Popielniczka ze stali nierdzewnej - popielniczka ze 

zdejmowana pokrywa chroniaca przed uciekaniem popio
163,99 zł

4251285582217 CF7922 5x szczotka toaletowa z wymienna glówka szczoteczki - 
szlachetna szczotka toaletowa z uchwytem ze stali nierd

140,99 zł
4251285582217 CF7922 5x szczotka toaletowa z wymienna glówka szczoteczki - 

szlachetna szczotka toaletowa z uchwytem ze stali nierd
140,99 zł

4251285582231 CF10293 48x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 
solidne sledzie z plastikowymi uchwytami - kolki do kam

210,99 zł
4251285582248 CF7754 200x klamerki do bielizny w ekonomicznym opakowaniu 

w róznych modnych kolorach [zroznicowany wybor]
140,99 zł

4251285582255 CF11868 6-czesciowa gra w rzucanie z pileczka na rzep i tarcza 
do lapania - zabawa dla dzieci na plazy, w ogrodzie czy 

140,99 zł
4251285582262 CF11850 48-czesciowy zestaw do odstraszania ptaków - 

odstraszanie przed golebiami, mewami lub krukami - str
84,99 zł

4251285582279 CF11501 2x nadmuchiwane gitary w stylu rockowym jako 
zabawny dodatek - gitara powietrzna idealna na karnaw

70,99 zł
4251285582286 CF11862 8x rybka do kapieli - zabawki do plywania dla dzieci w 

róznych kolorach - rybka do kapieli, basen
84,99 zł

4251285582293 CF11319 2x Brelok Aniol Stróz - Prezent dla Dziewczyny - 
Talizman - Prezent Walentynkowy dla Niej i Niego

84,99 zł
4251285582293 CF11319 2x Brelok Aniol Stróz - Prezent dla Dziewczyny - 

Talizman - Prezent Walentynkowy dla Niej i Niego
84,99 zł

4251285582309 CF11893 Kubki do picia 80x z róznymi motywami - idealne na 
kemping, imprezy, urodziny lub uroczystosci

93,99 zł
4251285582316 CF11835 30x gumki z motywami zwierzecymi - gumki w jasnych 

kolorach - idealne jako prezent na urodziny lub do tornis
84,99 zł

4251285582323 CF11836 gumki 36x z motywami zwierzecymi - gumki w jasnych 
kolorach - idealne jako prezent na urodziny lub do tornis

84,99 zł
4251285582330 CF11834 mini gumka 270x w ksztalcie pilki noznej - gumka w 

jasnych kolorach - idealna jako prezent na urodziny lub 
84,99 zł

4251285582347 CF11877 2x skladana torba na zakupy - ulubiona torba - w 
kolorze szaro-bialym, torba na zakupy wielokrotnego uz

70,99 zł
4251285582347 CF11877 2x skladana torba na zakupy - ulubiona torba - w 

kolorze szaro-bialym, torba na zakupy wielokrotnego uz
70,99 zł
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4251285582354 CF11891 12x pilki plazowe w letnich kolorach - mini gumowe pilki 
wodne - do tenisa plazowego, smashballa, gier w pilke 

84,99 zł
4251285582361 CF11842 Brelok do kluczy 2x LED light box z 60 literami i cyframi, 

kazda z bateria
70,99 zł

4251285582408 CF0745 2x USB Stick Mini Adapter Czytnik kart microSD TF 
Czytnik kart Czytnik kart

70,99 zł
4251285582415 CF11859 20x zólte pulapki na muchy na zewnatrz i do wewnatrz - 

Dekoracyjna pulapka klejowa na muchy i mszyce - Pula
84,99 zł

4251285589131 CF10853 Zapalniczka kominkowa i grillowa 12x wykonana z 
drewna - ekologiczna i bezwonna zapalniczka do komink

84,99 zł
4251285582439 CF10853 Zapalniczka do kominków 18x wykonana z drewna - 

ekologiczna i bezzapachowa zapalniczka do kominków - 
140,99 zł

4251285582446 CF10853 Zapalniczka kominkowa i grillowa 24x z drewna - 
ekologiczna i bezwonna zapalniczka do kominków - szyb

140,99 zł
4251285582453 CF11264 2x kamien na klucze "big mountain", kamien z tajnym 

schowkiem, skrytka na klucze o wygladzie kamienia, ka
140,99 zł

4251285582460 CF11157 zapalniczka kominkowa 6x i zapalniczka do grilla 
wykonana z drewna do uzytku w podrózy - ekologiczna i

70,99 zł
4251285582477 CF11157 zapalniczka kominkowa 9x i zapalniczka do grilla 

wykonana z drewna do uzytku w podrózy - ekologiczna i
84,99 zł

4251285582507 CF10853 Zapalniczka kominkowa 6x i zapalniczka grillowa z 
drewna - ekologiczna i bezwonna zapalniczka do komink

70,99 zł
4251285582514 CF11157 3x zapalniczka do kominków i zapalniczka do grilla 

wykonana z drewna do uzytku w podrózy - ekologiczna i
60,99 zł

4251285582507 CF10853 Zapalniczka kominkowa 6x i zapalniczka grillowa z 
drewna - ekologiczna i bezwonna zapalniczka do komink

70,99 zł
4251285582514 CF11157 3x zapalniczka do kominków i zapalniczka do grilla 

wykonana z drewna do uzytku w podrózy - ekologiczna i
60,99 zł

4251285582521 CF11844 40x kadzidelka - kadzidelka o zapachu cytryny - 
kadzidlo o czasie palenia do 50 minut - alternatywa dla 

70,99 zł
4251285582538 CF11844 80x kadzidelka - kadzidelka o zapachu cytryny - 

kadzidlo o czasie palenia do 50 minut - alternatywa dla 
93,99 zł

4251285582569 CF11238 4x szklarnia wewnetrzna, wielodoniczki z pokrywka, 
skrzynka na rosliny z doniczkami na 96 roslin, zestaw do

140,99 zł
4251285582569 CF11238 4x szklarnia wewnetrzna, wielodoniczki z pokrywka, 

skrzynka na rosliny z doniczkami na 96 roslin, zestaw do
140,99 zł

4251285582583 CF11880 6x LED Light Stick z migajacymi swiatlami w jasnych 
kolorach [wybór jest rózny]

93,99 zł
4251285582606 CF11870 4x ceramiczny kubek do kawy - kubek do kawy z 

motywem kotwicy - dzbanek do kawy w kolorze niebies
93,99 zł

4251285582613 CF6996 200g Halloweenowa pajeczyna z 12 pajakami, 
pajeczynami jako dekoracja na Halloween, karnawal i i

70,99 zł
4251285582620 CF6997 26-czesciowy zestaw dekoracji na Halloween z 

pajeczyna, pajakami, kubkami, talerzami, serwetkami i 
140,99 zł

4251285582620 CF6997 26-czesciowy zestaw dekoracji na Halloween z 
pajeczyna, pajakami, kubkami, talerzami, serwetkami i 

140,99 zł
4251285582637 CF11335 2x mini zapalniczka na kemping, na zewnatrz i jako 

brelok - zapalniczka benzynowa wielokrotnego napelnia
93,99 zł

4251285582644 CF11335 mini zapalniczka na kemping, na zewnatrz i jako brelok 
- zapalniczka benzynowa wielokrotnego napelniania z kó

84,99 zł
4251285582651 CF11335 mini zapalniczka na kemping, na zewnatrz i jako brelok 

- zapalniczka benzynowa wielokrotnego napelniania z kó
70,99 zł

4251285582675 CF11498 48-czesciowy zestaw zastawy stolowej na przyjecia - 
talerze, filizanki i serwetki - na imprezy pirackie, urodzin

140,99 zł
4251285582682 CF6998 25-czesciowy zestaw zastawy imprezowej - talerze, 

kubki, serwetki, obrusy - na pirackie imprezy i Hallowee
84,99 zł

4251285582712 CF14040 6x foremki do sufletów - miseczki creme brulee 
wykonane z ceramiki - formy zaroodporne - miseczki de

163,99 zł
4251285582736 CF11336 2x zapalniczka na kemping, na zewnatrz i jako brelok - 

zapalniczka na benzyne wielokrotnego napelniania z kar
140,99 zł

4251285582743 CF11336 Zapalniczka na kemping, na zewnatrz i jako brelok - 
zapalniczka benzynowa wielokrotnego napelniania z kar

84,99 zł
4251285582750 CF11336 Zapalniczka na kemping, na zewnatrz i jako brelok - 

zapalniczka benzynowa wielokrotnego napelniania z kar
70,99 zł

4251285582804 CF11840 2-czesciowy komplet kapeluszy dla kowbojów w kolorze 
rózowym - nakrycie glowy na bal karnawalowy, przebier

140,99 zł
4251285582811 CF11906 6x masa wtykowa do kompozycji kwiatowych - 

kwiatowa pianka do swiezych kwiatów i suszonych kwiat
140,99 zł

4251285582835 CF11833 9-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów piratów - 
idealny na karnawaly, imprezy tematyczne i imprezy kos

163,99 zł
4251285582859 CF11911 50x kotwy gruntowe wykonane ze stali weglowej - 

solidne kolki gruntowe do mocowania wlókniny chwastó
84,99 zł

Strona: 171/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251285582866 CF11911 100x kotwy gruntowe wykonane ze stali weglowej - 
solidne kolki gruntowe do mocowania wlókniny chwastó

140,99 zł
4251285582873 CF11911 250x kotwy gruntowe wykonane ze stali weglowej - 

solidne kolki gruntowe do mocowania wlókniny chwastó
187,99 zł

4251285582880 CF11912 50x kotwy gruntowe wykonane z powlekanej stali - 
solidne kolki gruntowe do mocowania wlókniny chwastó

84,99 zł
4251285582897 CF11912 100x kotwy gruntowe wykonane z powlekanej stali - 

solidne kolki gruntowe do mocowania wlókniny chwastó
140,99 zł

4251805411973 CF11912 200x kotwy gruntowe wykonane z powlekanej stali - 
solidne kolki gruntowe do mocowania wlókniny chwastó

163,99 zł
4251285582910 CF11913 100x kotwy gruntowe wykonane z powlekanej stali - 

solidne kolki gruntowe do mocowania wlókniny chwastó
163,99 zł

4251285582927 CF11913 200x kotwy gruntowe wykonane z powlekanej stali - 
solidne kolki gruntowe do mocowania wlókniny chwastó

257,99 zł
4251285582927 CF11913 200x kotwy gruntowe wykonane z powlekanej stali - 

solidne kolki gruntowe do mocowania wlókniny chwastó
257,99 zł

4251285582934 CF11914 Kotwy gruntowe 1000x ze stali powlekanej - wytrzymale 
kolki do mocowania wlókniny i folii - kotwy gruntowe do

421,99 zł
4251285582941 CF7153 20-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów piratów 

- idealny na karnawal, imprezy tematyczne i imprezy ko
84,99 zł

4251285582958 CF11915 3x Worek ogrodowy z uchwytami - skladany worek na 
odpady ogrodowe L - odporny na rozdarcie skladany ko

163,99 zł
4251285582965 CF11916 3x worek ogrodowy z uchwytami - Skladany worek 

ogrodowy XL - Odporny na rozdarcie skladany kosz na li
140,99 zł

4251285582972 CF11917 2x Worek ogrodowy z uchwytami - skladany worek na 
odpady ogrodowe XXL - odporny na rozdarcie skladany 

163,99 zł
4251285582989 CF11889 2x klódka z litego metalu - zamek bezpieczenstwa z 3 

kluczami - klódka z hartowanym palakiem
70,99 zł

4251285582996 CF11889 Klódka 4x wykonana z litego metalu - zamek 
bezpieczenstwa z 3 kluczami - klódka z hartowanym pal

140,99 zł
4251285583009 CF11341 2x kombinacje nóz-widelec-lyzka ze stali nierdzewnej, 

lyzka w róznych kolorach, lyzki, sztucce kempingowe i p
70,99 zł

4251285583016 CF11803 8x zestaw drewnianych podkladek pod napoje, 
podstawka pod szklanki na palecie, 9,5 x 9,5 cm

140,99 zł
4251285583023 CF11800 8x drewniany zestaw podstawek pod napoje, podstawka 

pod kieliszki z motywem gwiazdy, 10 x 10 x 0,5 cm
84,99 zł

4251285583030 CF11888 Klódka 6x wykonana z litego metalu - klódka z kluczem i 
rózna gruboscia palaka

70,99 zł
4251285583030 CF11888 Klódka 6x wykonana z litego metalu - klódka z kluczem i 

rózna gruboscia palaka
70,99 zł

4251285583047 CF11804 6x zestaw podstawek pod kieliszki okragle ze szklanych 
koralików i poliestru, podstawka pod kieliszki Ø 9,7 cm

84,99 zł
4251285583085 CF11570 4x uchwyt do skrzynek na kwiaty do balustrad 

balkonowych i poreczy - elastyczne metalowe mocowani
140,99 zł

4251285583085 CF11570 4x uchwyt do skrzynek na kwiaty do balustrad 
balkonowych i poreczy - elastyczne metalowe mocowani

140,99 zł
4251285583306 CF11804 12x zestaw okraglych podstawek pod kieliszki z 

koralików szklanych i poliestru, podstawka pod kieliszki 
140,99 zł

4251285583313 CF11890 zaciski sprezynowe 24x, plastikowe zaciski klejowe do 
uniwersalnego zastosowania w gospodarstwie domowy

140,99 zł
4251285583320 CF11802 2x wysokiej jakosci podkladka metalowa "rhombus" - 

podstawka pod garnek, patelnie, naczynie zaroodporne i
141,56 zł

4251805422955 CF11801 4x drewniana podkladka z nadrukiem na kratke - Gruby 
drewniany krazek do dekoracji - Podkladka dekoracyjna 

70,99 zł
4251285583344 CF11807 3x modna torba z odwracanymi cekinami - torba 

hipster, torba na silownie, torba sportowa - plecak z cek
163,99 zł

4251285583351 CF11341 4x zestaw nóz-widelec-lyzka ze stali nierdzewnej, lyzka 
w róznych kolorach, lyzki, sztucce kempingowe i podróz

84,99 zł
4251285583368 CF6993 2-czesciowy zestaw dekoracji morskich - zaglowiec i 

latarnia morska wykonane z drewna w starym wygladzie
93,99 zł

4251285583375 CF11802 wysokiej jakosci podstawka metalowa „rhombus” - 
podstawka pod garnek, patelnie, naczynie zaroodporne i

84,99 zł
4251285583382 CF3609 4x paleczki do baniek mydlanych do duzych i malych 

baniek mydlanych - Miecze do baniek mydlanych w rózn
84,99 zł

4251285583399 CF11908 8x kolorowe wymienne zakretki wykonane z metalu do 
szklanek - pokrywki z otworem na slomki do picia

84,99 zł
4251285583405 CF11886 2x pierscien klejacy do drzewa z tasma mocujaca, 

pulapka klejowa na gasienice, owady i inne szkodniki - 1
70,99 zł

4251285583412 CF11884 16x paski na muchy, paski na przynety do zwalczania 
owadów, pulapka na muchy z zywnoscia jako naklejka n

93,99 zł
4251285583443 CF11235 6x Color Hairspray - po 125 ml kazdy lakier do wlosów 

w kolorach czerwonym, zielonym, zóltym, czarnym, pom
140,99 zł
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4251285583467 CF14041 12x foremki do sufletów - ceramiczne miseczki creme 
brulee - formy zaroodporne - miseczki deserowe i forem

210,99 zł
4251285583474 CF14040 12x foremki do sufletów - ceramiczne naczynia do 

creme brulee - foremki zaroodporne - 200 ml - w róznyc
210,99 zł

4251285583481 CF14041 6x foremki do sufletu - ceramiczne miseczki creme 
brulee - formy zaroodporne - miseczki deserowe i forem

163,99 zł
4251285583498 CF8152 24x haczyki samoprzylepne do karniszy, drazków - 

haczyki samoprzylepne do okien i szyb - brazowe
70,99 zł

4251285583511 CF11898 7-czesciowy zestaw szklanek ze szklana karafka w 
stylowym, nowoczesnym stylu - mozna myc w zmywarc

140,99 zł
4251285583528 CF11852 mini komoda z 4 szufladami - mala sfatygowana 

dekoracyjna szafka drewniana w stylu vintage - 2 fronty
140,99 zł

4251285583535 CF11851 mini komoda z 5 szufladami - mala sfatygowana 
dekoracyjna drewniana szafka w stylu vintage - 1 front 

140,99 zł
4251285583542 CF11866 mini komoda z 4 szufladami - mala sfatygowana 

dekoracyjna drewniana szafka w stylu vintage
140,99 zł

4251285583566 CF11370 Wieszak na ubrania z bambusa z 6 haczykami - wieszak 
scienny do powieszenia na drzwiach

84,99 zł
4251285583573 CF11864 mini komoda z 3 szufladami - mala sfatygowana 

dekoracyjna drewniana szafka w stylu vintage
140,99 zł

4251285583580 CF11846 mini komoda z 6 szufladami - mala sfatygowana 
dekoracyjna drewniana szafka w stylu vintage

140,99 zł
4251285583627 CF11983 24x kolki do namiotu ze stali - solidne, dlugie kolki z 

gwintem do biwakowania i na zewnatrz - idealne do nor
187,99 zł

4251285583634 CF11983 36x sledzie do namiotu wykonane ze stali - solidne, 
dlugie sledzie z gwintem do biwakowania i na zewnatrz 

257,99 zł
4251285583641 CF11983 48x sledzie do namiotu ze stali - solidne, dlugie kolki z 

gwintem do biwakowania i na zewnatrz - idealne do nor
304,99 zł

4251285583658 CF11206 24x kolki do namiotu wykonane ze stali - solidne kolki z 
gwintem do biwakowania i na zewnatrz - idealne do nor

163,99 zł
4251285583665 CF11206 36x kolki do namiotu wykonane ze stali - solidne kolki z 

gwintem do biwakowania i na zewnatrz - idealne do nor
210,99 zł

4251285583672 CF11206 48x kolki do namiotu wykonane ze stali - solidne kolki z 
gwintem do biwakowania i na zewnatrz - idealne do nor

233,99 zł
4251285583689 CF11496 24x kolki do namiotu wykonane ze stali - solidne kolki z 

gwintem do biwakowania i na zewnatrz - idealne do nor
163,99 zł

4251285583696 CF11496 36x kolki do namiotu wykonane ze stali - solidne kolki z 
gwintem do biwakowania i na zewnatrz - idealne do nor

210,99 zł
4251285583702 CF11496 48x kolki do namiotu wykonane ze stali - solidne kolki z 

gwintem do biwakowania i na zewnatrz - idealne do nor
233,99 zł

4251285583719 CF11847 mini komoda z 4 szufladami - mala sfatygowana 
dekoracyjna drewniana szafka w stylu vintage

140,99 zł
4251285583726 CF11845 mini komoda z 3 dlugimi szufladami - mala sfatygowana 

dekoracyjna drewniana szafka w stylu vintage
140,99 zł

4251285583733 CF11194 48x sledzie do namiotu wykonane ze stali - pólokragle, 
wytrzymale sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne n

210,99 zł
4251285583740 CF11194 36x sledzie do namiotu wykonane ze stali - pólokragle, 

wytrzymale sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne d
163,99 zł

4251285583757 CF11195 48x sledzie do namiotu wykonane ze stali - pólokragle, 
wytrzymale sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne n

210,99 zł
4251285583764 CF11894 4x skakanka dla dzieci - 210 cm, regulowana dlugosc - 

skakanka w jasnych kolorach
84,99 zł

4251285583771 CF11892 12x zestaw sloików na przyprawy ze szklana pokrywka, 
sloik do przechowywania, szklana butelka, zestaw sloikó

210,99 zł
4251285589643 CF10322 32x sledzie do namiotu wykonane ze stali - wytrzymale 

sledzie w ksztalcie litery V na kemping i na zewnatrz - id
163,99 zł

4251285583795 CF10322 48x sledzie do namiotu wykonane ze stali - wytrzymale 
sledzie w ksztalcie litery V na kemping i na zewnatrz - id

210,99 zł
4251285583801 CF11207 12x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 

wytrzymale sledzie z profilem T do biwakowania i na ze
233,99 zł

4251285583818 CF11207 20x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 
solidne sledzie z profilem T do biwakowania i na zewnat

350,99 zł
4251285583825 CF11207 28x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 

solidne sledzie z profilem T na kemping i na zewnatrz - i
444,99 zł

4251285583832 CF11207 36x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 
solidne sledzie z profilem T do biwakowania i na zewnat

538,99 zł
4251285583849 CF11208 12x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 

wytrzymale sledzie z profilem T do biwakowania i na ze
233,99 zł

4251285583856 CF11208 20x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 
solidne sledzie z profilem T do biwakowania i na zewnat

350,99 zł
4251285583863 CF11208 28x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 

solidne sledzie z profilem T na kemping i na zewnatrz - i
444,99 zł
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4251285583870 CF11208 36x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 
solidne sledzie z profilem T do biwakowania i na zewnat

561,99 zł
4251285583887 CF11473 Miska ceramiczna w kolorze bialym, salaterka z 

zaokraglonymi rogami, duza miska na owoce ok. 24 x 2
140,99 zł

4251285583894 CF11892 6x zestaw sloików na przyprawy ze szklana pokrywka, 
sloik do przechowywania, szklana butelka, zestaw sloikó

140,99 zł
4251285589094 CF11196 24x sledzie do namiotu ze stali - pólokragle, solidne 

kolki do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do 
163,99 zł

4251285583917 CF11196 36x sledzie do namiotu wykonane ze stali - pólokragle, 
wytrzymale sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne d

210,99 zł
4251285583924 CF11196 48x sledzie do namiotu wykonane ze stali - pólokragle, 

wytrzymale sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne n
187,99 zł

4251285583931 CF11896 3-czesciowy zestaw do przypraw wykonany ze szkla - do 
soli i pieprzu z dopasowanym metalowym uchwytem

84,99 zł
4251285583948 CF11953 dekoracja morska zaglowiec "BEACH" - lódz wykonana z 

drewna o wygladzie uzywanym - drewniany statek do d
163,99 zł

4251285583955 CF11201 72x kolki do namiotu wykonane ze stali - dlugie i solidne 
kolki do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do 

163,99 zł
4251285583979 CF11491 72x kolki do namiotu wykonane ze stali - dlugie i solidne 

kolki do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do 
187,99 zł

4251285583986 CF11950 2x drewniana taca do serwowania - Vintage taca do 
serwowania z pieknym motywem „ulubionej osoby” w r

140,99 zł
4251285584006 CF11951 2x drewniana taca do serwowania - taca vintage do 

serwowania z motywem mandali w róznych rozmiarach 
140,99 zł

4251285584020 CF11900 6-czesciowy zestaw nozy z uchwytem magnetycznym, 
nóz wykonany ze stali nierdzewnej z róznymi niezwykle 

210,99 zł
4251285584044 CF11207 8x kolki do namiotu ze stali - dlugie i solidne kolki z 

profilem T na kemping i na zewnatrz - idealne do norma
187,99 zł

4251285584044 CF11207 8x kolki do namiotu ze stali - dlugie i solidne kolki z 
profilem T na kemping i na zewnatrz - idealne do norma

187,99 zł
4251285584051 CF11207 16x stalowe kolki do namiotu - dlugie i solidne kolki do 

podloza z profilem T na kemping i na zewnatrz - idealne
280,99 zł

4251285584068 CF11208 8x kolki do namiotu ze stali - dlugie i solidne kolki z 
profilem T na kemping i na zewnatrz - idealne do norma

187,99 zł
4251285584068 CF11208 8x kolki do namiotu ze stali - dlugie i solidne kolki z 

profilem T na kemping i na zewnatrz - idealne do norma
187,99 zł

4251285584075 CF11208 16x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 
solidne sledzie z profilem T do biwakowania i na zewnat

304,99 zł
4251285584082 CF11896 Szescioczesciowy zestaw do przypraw wykonany ze 

szkla - soli i pieprzu z dopasowanym metalowym uchwyt
140,99 zł

4251285584129 CF10171 4x sloje mason z uchylna pokrywka, druciany slój 
uchylny z gumowym pierscieniem w róznych kolorach, 6

84,99 zł
4251285584136 CF10575 2x pilka wodna, pilka plazowa z motywami Anny, Elsy i 

Olafa z filmu Disneya „Królowa Lodu”, Ø 50 cm
84,99 zł

4251285584143 CF11935 3x spray bottle - chemoodporny rozpylacz z pompka do 
olejów mineralnych, rozcienczonych kwasów, rozpuszcz

93,99 zł
4251285584167 CF11932 3x butelka z rozpylaczem - chemoodporny rozpylacz z 

pompka do olejów mineralnych, rozcienczonych kwasów
93,99 zł

4251285589421 CF4296 4x jojo z migajacym swiatlem - LED jojo dla dzieci i 
doroslych - dla poczatkujacych jojo do nauki fajnych szt

93,99 zł
4251285584181 CF11930 3x butelka z rozpylaczem ze skala - odporny na 

chemikalia opryskiwacz z pompka z gwintem 28/400 do 
140,99 zł

4251285584198 CF13911 Opryskiwacz do kwiatów 4x - rozpylacz do podlewania 
roslin - rozpylacz do rozpylania wody

140,99 zł
4251285584204 CF11940 3x opryskiwacze "Eco Love" w kolorze szarym, czarnym 

- opryskiwacze do ogrodu, balkonu, tarasu do podlewan
84,99 zł

4251285584211 CF11937 Opryskiwacz do kwiatów 3x - opryskiwacz do roslin 
ogrodowych, balkonowych, tarasowych do podlewania r

93,99 zł
4251285584228 CF11941 Opryskiwacz cisnieniowy z pompa cisnieniowa, butelka z 

rozpylaczem jako przenosny prysznic kempingowy
259,56 zł

4251285584235 CF11720 Premium oslona pod choinke chroniaca przed 
sosnowymi iglami - Okragla oslona pod choinke - Podkla

140,99 zł
4251285584242 CF11720 Premium pokrowiec na choinke do ochrony przed iglami 

sosny - okragly pokrowiec na choinke na jasna choinke -
163,99 zł

4251285584259 CF11994 4x Sciereczka do polerowania szkla 45 x 65 cm - 
Sciereczka do szkla w kolorze niebieskim i szarym - Scie

84,99 zł
4251285584266 CF11853 Opryskiwacz cisnieniowy z pompa cisnieniowa, butelka 

ze wskaznikiem cisnienia, manometrem
140,99 zł

4251805430325 CF11863 Opryskiwacz cisnieniowy z pompka cisnieniowa w wielu 
kolorach - Oszczedzajaca miejsce butelka z torba

93,99 zł
4251285584280 CF11926 spryskiwacz z pompka cisnieniowa, opryskiwacz 

cisnieniowy jako wytwornica piany do samochodu, dom
304,99 zł
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4251285584297 CF11927 Opryskiwacz cisnieniowy z pompa cisnieniowa, butelka 
ze wskaznikiem cisnienia, manometrem

374,99 zł
4251285584303 CF9259 4x teleskopowa packa na muchy - odstraszajaca 

komary, wysuwana raczka - rózne rodzaje ochrony prze
60,99 zł

4251285584372 CF11746 kieliszki 6x z lancuszkiem do powieszenia - akcesoria na 
wieczory kawalerskie - kieliszki na karnawal, Mardi Gras,

84,99 zł
4251285584389 CF11746 12x kieliszki z lancuszkiem do powieszenia - akcesoria 

na wieczory kawalerskie - kieliszki na karnawal, karnaw
140,99 zł

4251285584419 CF11151 4x oslona na muchy - oslona na zywnosc - siatka na 
muchy chroniaca jedzenie - oslona na owady - 43 cm

84,99 zł
4251285584426 CF11151 4x Pokrywa na muchy - Pokrywa na zywnosc - Pokrywa 

na muchy do zywnosci, jedzenia, owoców - Pokrywa & o
84,99 zł

4251285584433 CF12012 16x Premium klipsy do obrusów - klipsy do stolu 
wykonane z lakierowanej na bialo stali nierdzewnej - kli

140,99 zł
4251285584433 CF12012 16x Premium klipsy do obrusów - klipsy do stolu 

wykonane z lakierowanej na bialo stali nierdzewnej - kli
140,99 zł

4251285584440 CF12011 16x klipsy do obrusów ze sprezyna - klipsy do stolu 
wykonane ze stali - klipsy do obrusów do wewnatrz i na 

140,99 zł
4251285584440 CF12011 16x klipsy do obrusów ze sprezyna - klipsy do stolu 

wykonane ze stali - klipsy do obrusów do wewnatrz i na 
140,99 zł

4251285584464 CF8223 8-czesciowy zestaw porcelanowych kubków na jajka - 
biale kubki i lyzki do jajek - akcesoria kuchenne

93,99 zł
4251285584488 CF11998 16x szpikulce z kukurydzy na kolby ze szpilkami ze stali 

nierdzewnej, nierdzewne - szaszlyki kukurydziane wielok
70,99 zł

4251285584488 CF11998 16x szpikulce z kukurydzy na kolby ze szpilkami ze stali 
nierdzewnej, nierdzewne - szaszlyki kukurydziane wielok

70,99 zł
4251285584501 CF12013 16x Premium klipsy do obrusów - klipsy do stolu ze stali 

nierdzewnej - klipsy do obrusów nierdzewne do wnetrz i
93,99 zł

4251285584501 CF12013 16x Premium klipsy do obrusów - klipsy do stolu ze stali 
nierdzewnej - klipsy do obrusów nierdzewne do wnetrz i

93,99 zł
4251285584518 CF12013 8x Zacisk obrusowy Premium - Zaciski stolowe ze stali 

nierdzewnej - Zacisk obrusowy odporny na rdze do wew
84,99 zł

4251285584518 CF12013 8x Zacisk obrusowy Premium - Zaciski stolowe ze stali 
nierdzewnej - Zacisk obrusowy odporny na rdze do wew

84,99 zł
4251285584525 CF12012 8x Premium klipsy do obrusów - klipsy do stolu ze stali 

nierdzewnej - klipsy do obrusów do wnetrz i na zewnatr
70,99 zł

4251805434583 CF12011 8x zacisk do obrusu ze sprezyna - stalowe zaciski 
stolowe - zacisk do obrusu do wewnatrz i na zewnatrz

84,99 zł
4251285584594 CF12015 nawijarka do kabli - plastikowa nawijarka do kabli - 

organizer do kabli jako organizer do lampek choinkowyc
60,99 zł

4251285584600 CF11239 4x klipsy do reczników plazowych - klipsy na reczniki do 
zamocowania - idealne na plaze, w podrózy, na kempin

60,99 zł
4251285584617 CF11239 4x klipsy do reczników plazowych - klipsy na reczniki do 

zamocowania - idealne na plaze, w podrózy, na kempin
60,99 zł

4251285584624 CF11752 Zestaw opasek kablowych 50x Velcro w róznych 
rozmiarach - opaski kablowe wielokrotnego uzytku z zap

70,99 zł
4251285584631 CF8932 4x etui na szczoteczki do zebów, skladane pudelko do 

transportu i przechowywania szczoteczek w kolorze nieb
70,99 zł

4251285584631 CF8932 4x etui na szczoteczki do zebów, skladane pudelko do 
transportu i przechowywania szczoteczek w kolorze nieb

70,99 zł
4251285584648 CF12017 Skrzynia wedzarnicza, kociolka i grilla gazowego - 

skrzynia wedzarnicza zapewniajaca wspanialy aromat p
84,99 zł

4251285584655 CF12008 Wymienne slomki 48x do zakretek w jasnych kolorach, 
bardzo stabilne, 20 cm

84,99 zł
4251285584662 CF12028 3x Parasol na zywnosc z kwiatowym wzorem - oslona 

na zywnosc w zywych kolorach - oslona chroniaca przed
84,99 zł

4251285584679 CF12029 4x Parasol na zywnosc z kwiatowym wzorem - oslona 
na zywnosc w zywych kolorach - oslona chroniaca przed

140,99 zł
4251285585881 CF12016 Dmuchana pilka wodna jako letnia pilka do siatkówki 

plazowej w neonowo zóltym i niebieskim kolorze, zabaw
93,99 zł

4251285584693 CF10876 2x szwedzki ogien z knotem zaplonowym i zapachem 
cytronelli, finska latarka do romansu przy ognisku, poch

163,99 zł
4251285584709 CF10877 3x szwedzki ogien z knotem zaplonowym, finska latarka 

do romantycznego ogniska i jako miejsce do gotowania 
187,99 zł

4251285584716 CF12030 18x szaszlyki ze stali nierdzewnej - szaszlyki miesne o 
dlugosci 37 cm - szaszlyki warzywne premium w zestawi

84,99 zł
4251285584723 CF12022 12x szaszlyki ze stali nierdzewnej - szaszlyki miesne o 

dlugosci 42 cm - szaszlyki warzywne premium w zestawi
93,99 zł

4251285584730 CF12023 12x szaszlyki ze stali nierdzewnej - szaszlyki miesne o 
dlugosci 45 cm - szaszlyki warzywne premium w zestawi

140,99 zł
4251285584761 CF12024 95 metrów zielonego drutu roslinnego - drut ogrodowy 

w oslonie - drut wiazacy do roslin z przecinakiem do dru
163,99 zł
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4251285584815 CF12024 7-czesciowy zestaw nozy premium z drewnianym 
blokiem, 5 róznymi nozami kuchennymi, antyposlizgowy

93,99 zł
4251285584822 CF12024 koc piknikowy - ultralekki koc plazowy, skladany z 

raczka, idealny jako koc kempingowy lub mata plazowa
93,99 zł

4251285584839 CF12021 2x Cool Bag - klasyczna skladana lodówka termiczna - 
torba izolacyjna na pikniki, kemping, plener, plaze, podr

163,99 zł
4251285584853 CF11931 Organizer szuflad 8x, regulowany, do uporzadkowanego 

przechowywania
84,99 zł

4251285584860 CF12021 cool bag - klasyczna skladana lodówka termiczna - torba 
izolacyjna na pikniki, kemping, na zewnatrz [kolor moze

93,99 zł
4251285584877 CF12018 4x Frisbee dla dzieci i doroslych - Dysk do rzucania 

równiez dla psów - Frisbee 22 cm - Dysk latajacy w jasn
84,99 zł

4251285584884 CF12001 6x skakanka dla dzieci - 210 cm, regulowana dlugosc - 
skakanka w jasnych kolorach

140,99 zł
4251285584907 CF11739 2x sztucce kempingowe (lyzka, widelec, nóz) ze stali 

nierdzewnej - skladany zestaw sztucców jako sztucce ke
140,99 zł

4251285584914 CF11737 Jednorazowe pisuary 3x z granulatem do podrózy, 
mobilny worek na mocz unisex toaleta, podrózny pisuar 

84,99 zł
4251285584921 CF6498 6X etui z silikonu na zegarek pielegniarski Zegar 

pielegniarski - w róznych, kolorowych wzorach
60,99 zł

4251285584938 CF11739 Sztucce kempingowe (lyzka, widelec, nóz) ze stali 
nierdzewnej - skladany zestaw sztucców jako sztucce ke

84,99 zł
4251285584945 CF8932 4x etui na szczoteczki do zebów, skladane pudelko do 

transportu i przechowywania szczoteczek do zebów w k
70,99 zł

4251285584952 CF10518 Szescioczesciowy zestaw, drewniane kije plazowe i 
gumowe pilki w róznych kolorach

70,99 zł
4251285584976 CF11998 8x szaszlyki kukurydziane w kolbie ze szpilkami ze stali 

nierdzewnej, nierdzewne, wielokrotnego uzytku, szaszly
84,99 zł

4251285584983 CF11277 drewniana szpatulka 200x do depilacji - do nakladania 
wosku i pasty cukrowej

140,99 zł
4251285584990 CF11995 Statek do dekoracji morskiej wykonany z metalu z 

drewniana podstawa, 12 x 22 x 5 cm
93,99 zł

4251285585003 CF12032 morski statek dekoracyjny wykonany z metalu z 
drewniana podstawa, 10 x 17,5 x 5 cm

93,99 zł
4251285585010 CF6987 2-czesciowy zaglowiec, morski statek ozdobny 

wykonany z metalu z drewnianym stojakiem
163,99 zł

4251285585027 CF12080 16x widelec do ziemniaków w plaszczu z 3 zebami ze 
stali nierdzewnej, nierdzewny, wielokrotnego uzytku jak

140,99 zł
4251285585034 CF12080 8x widelec do kukurydzy z 3 zebami ze stali 

nierdzewnej, nierdzewny - szaszlyki kukurydziane wielok
70,99 zł

4251285585034 CF12080 8x widelec do kukurydzy z 3 zebami ze stali 
nierdzewnej, nierdzewny - szaszlyki kukurydziane wielok

70,99 zł
4251285585041 CF10522 4x ekstra plaska wkladka chlodzaca - zajmujaca malo 

miejsca i idealna do lodówki i torby chlodzacej - duzy el
163,99 zł

4251285585058 CF4755 Chlodziarka do butelek - chlodziarka do szampana - 
chlodziarka do lodu wykonana ze stali nierdzewnej, chlo

140,99 zł
4251805471397 CF0562 camping match, wieczne zapalki, trwale zapalki, 

zapalniczka survivalowa z krzemieniem jako breloczek
46,99 zł

4251285585119 CF0562 2x zapalki kempingowe, zapalki wieczne, zapalki stale, 
zapalniczka survivalowa z krzemieniem jako brelokiem d

84,99 zł
4251285585126 CF1372 2x gabka do oczyszczania twarzy - gabka do glebokiego 

oczyszczania skóry - upiekszajaca gabka do twarzy dla 
70,99 zł

4251285585140 CF6984 2x peg puller - sciagacz haków do latwego usuwania 
kolków, haczyków i kolków - akcesoria do namiotu na k

60,99 zł
4251285585140 CF6984 2x peg puller - sciagacz haków do latwego usuwania 

kolków, haczyków i kolków - akcesoria do namiotu na k
60,99 zł

4251285585140 CF6984 2x peg puller - sciagacz haków do latwego usuwania 
kolków, haczyków i kolków - akcesoria do namiotu na k

60,99 zł
4251285585157 CF11203 sledzie do namiotu 144x wykonane z tworzywa 

sztucznego - sledzie, kotwy gruntowe do wlókniny ogro
163,99 zł

4251805415377 CF12026 2x uchwyt na parasol - stojak na kije do parasola do 20-
35 mm - zatyczki podlogowe do parasoli w róznych kolo

140,99 zł
4251285585195 CF12066 popielniczki 2x wiatrowe wykonane z ceramiki 

dolomitowej w kolorach niebieskim, zóltym, zielonym, cz
93,99 zł

4251285585195 CF12066 popielniczki 2x wiatrowe wykonane z ceramiki 
dolomitowej w kolorach niebieskim, zóltym, zielonym, cz

93,99 zł
4251285585201 CF12067 3x popielniczki wykonane z ceramiki dolomitowej w 

kolorze niebieskim, zóltym, zielonym, czerwonym, kazda
140,99 zł

4251285585218 CF12062 6x male szklane popielniczki - przezroczyste szklane 
popielniczki na papierosy - popielniczki do uzytku prywa

93,99 zł
4251285585225 CF12020 4x haczyki na parasole w róznych kolorach [kolor 

zmienia sie] haczyk do zawieszania na maszty do paras
84,99 zł
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4251285585232 CF12025 Uchwyt do parasola wykonany z litego metalu, szpikulec 
do ziemi, stojak do przykrecenia lub zabetonowania w zi

163,99 zł
4251285585249 CF12059 2x stojak na parasole - uchwyt na parasol na porecze 

balkonu lub stól - stojak na parasole na balkon i taras
93,99 zł

4251285585249 CF12059 2x stojak na parasole - uchwyt na parasol na porecze 
balkonu lub stól - stojak na parasole na balkon i taras

93,99 zł
4251285585256 CF12059 stojak na parasole - uchwyt na parasole do poreczy 

balkonu lub stól - stojak na parasole na balkon i taras
70,99 zł

4251285585256 CF12059 stojak na parasole - uchwyt na parasole do poreczy 
balkonu lub stól - stojak na parasole na balkon i taras

70,99 zł
4251805444360 CF1130 4x szafka i blokada szuflady - blokada szafki do 

przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki dla dzieci bez wierc
60,99 zł

4251805444360 CF1130 4x szafka i blokada szuflady - blokada szafki do 
przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki dla dzieci bez wierc

60,99 zł
4251805444384 CF1130 8x zabezpieczenie szafki i szuflady - zamek szafki do 

przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki z zamkiem dzieciec
70,99 zł

4251805444384 CF1130 8x zabezpieczenie szafki i szuflady - zamek szafki do 
przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki z zamkiem dzieciec

70,99 zł
4251285585294 CF12019 2x wentylator reczny - mini wentylator ze zbiornikiem 

na wode - mini wentylator z korbka z rozpylaczem wody
70,99 zł

4251285585300 CF12019 2x wentylator reczny - mini wentylator ze zbiornikiem 
wody - mini wentylator z korba z rozpylaczem wody jak

84,99 zł
4251285585379 CF11993 Nadmuchiwane zwierze plywajace w ksztalcie wieloryba 

- Niebieskie zwierze do kapieli na plazy i basenie - dmuc
140,99 zł

4251285585386 CF11993 Nadmuchiwane zwierze plywajace w ksztalcie wieloryba 
- Biale zwierze do kapieli na plazy i basenie - dmuchany 

140,99 zł
4251285585393 CF12130 2x termometr plywacki do basenu - analogowy 

wyswietlacz temperatury z tasma do mocowania termo
84,99 zł

4251285585409 CF12131 Ozdoba na choinke ze slomy - Slomiana gwiazda na 
czubek choinki - ozdoba choinkowa - naturalna ozdoba c

84,99 zł
4251285585416 CF12101 Pudelko do transportu pojemników, pojemnik na ciasto i 

pojemnik na zywnosc z 2 poziomami i wkladka do podn
163,99 zł

4251805401196 CF12132 Gwiazda na choinke jako ozdoba choinkowa ze slomy - 
Slomiana gwiazda na choinke - ozdoba choinkowa - nat

70,99 zł
4251805401202 CF12133 Ozdoby choinkowe jako ozdoby choinkowe ze slomy - 

Top slomkowy na choinke - Ozdoby choinkowe - Natural
60,99 zł

4251285585461 CF12134 Wierzcholek na choinke ze slomy - slomiana koronka na 
gwiazdke na choinke - ozdoba choinkowa - naturalne za

70,99 zł
4251285585478 CF12101 Pudelko do transportu pojemników, pojemnik na ciasto i 

pojemnik na zywnosc z 2 poziomami i wkladka do podn
163,99 zł

4251285585485 CF12101 Pudelko do transportu pojemników, pojemnik na ciasto i 
pojemnik na zywnosc z 2 poziomami i wkladka do podn

163,99 zł
4251285585492 CF12135 8x premium wisiorki pixie na choinke, czarujace figurki 

choinkowe wisiorki jako zawieszki na choinke, ozdoby s
93,99 zł

4251285585508 CF12136 8x premium zawieszki krasnale na choinke, urocze 
zawieszki choinkowe jako ozdoby choinkowe, ozdoby sw

140,99 zł
4251285585515 CF12137 6x premium wisiorki Swietego Mikolaja w kolorze 

czerwonym na choinke, czarujace wisiorki z figurkami ch
84,99 zł

4251285585522 CF12138 6x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 
zawieszki z figurkami choinki, ozdoby swiateczne lub za

84,99 zł
4251285585539 CF12139 10x Premium zawieszki Mikolaja na choinke, zawieszki z 

figurkami na choinke, ozdoby swiateczne lub zawieszki 
140,99 zł

4251285585546 CF12140 56-elementowy zestaw slomianych gwiazdek - Ozdoby 
choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Naturalne 

140,99 zł
4251285585553 CF12141 56-elementowy zestaw slomianych gwiazdek - Ozdoby 

choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Naturalne 
93,99 zł

4251285585560 CF12142 56-czesciowy zestaw slomianych gwiazdek - slomiane 
zawieszki na choinke - naturalne ozdoby choinkowe - de

93,99 zł
4251285585577 CF11981 pilka do nurkowania 8x, zestaw do gry w nurkowanie z 

pilek w róznych kolorach - zestaw do nurkowania dla dzi
140,99 zł

4251285585584 CF12143 56-elementowy zestaw slomianych gwiazdek - Ozdoby 
choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Naturalne 

93,99 zł
4251285585591 CF12144 56-elementowy zestaw slomianych gwiazdek - Ozdoby 

choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Naturalne 
140,99 zł

4251285585607 CF12145 56-czesciowy zestaw ozdób choinkowych - Ozdoby 
choinkowe ze slomy - Slomkowe gwiazdki w róznych wz

93,99 zł
4251285585638 CF12148 56-elementowy zestaw slomianych gwiazdek - Ozdoby 

choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Naturalne 
140,99 zł

4251285585645 CF12149 56-elementowy zestaw slomianych gwiazdek - Ozdoby 
choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Naturalne 

93,99 zł
4251285585652 CF12150 duza slomkowa gwiazda - zawieszka na choinke - 

naturalna ozdoba choinkowa - ozdoba swiateczna
84,99 zł
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4251285585669 CF12151 duza slomkowa gwiazda - zawieszka na choinke - 
naturalna ozdoba choinkowa - ozdoba swiateczna

84,99 zł
4251285585683 CF12031 Miski 2x 3,5 i 2 litry z blokada, wylewka i 

antyposlizgowym uchwytem
84,99 zł

4251285585690 CF12031 2x Miski do mieszania o pojemnosci 3,5 i 2 litrów, z 
dnem typu stop, wylewka i antyposlizgowym uchwytem

84,99 zł
4251285585706 CF12031 Miski 2x 3,5 i 2 litry z blokada, wylewka i 

antyposlizgowym uchwytem
84,99 zł

4251285585713 CF12003 zestaw misek na platki 4x z tworzywa sztucznego - 
designerska miska na platki, miska na deser, przekaski l

93,99 zł
4251285585720 CF6936 zestaw 2 rekawic ogrodowych dla kobiet, motyw 

kwiatowy, wykonany z lateksu, powloka antyposlizgowa,
60,99 zł

4251285585737 CF6936 zestaw 2 wysokiej jakosci rekawic ogrodniczych i 
roboczych dla kobiet - motyw kwiatowy, wykonany z lat

60,99 zł
4251285585751 CF1687 2x dozownik leków 7 dni - opakowanie na lek (morgens, 

mittags, abends, nachts) - pudelko na pigulki - pudelko 
140,99 zł

4251285585768 CF10602 Dozownik przysmaków dla szczeniat - klikany pistolet 
zabawkowy do zabawy i treningu - Clicker dozownik kar

84,99 zł
4251285585782 CF6986 18x kubek, miska, talerz akcesoria piknikowe i grillowe 

w kolorach teczy, zastawa podrózna, oszczednosc miejs
140,99 zł

4251285585799 CF11584 2x filtr do kawy w rozmiarze 4 - filtr wielokrotnego 
uzytku z odpornego na wysoka temperature tworzywa s

84,99 zł
4251285585805 CF11111 drewniana szpatulka 200x do depilacji - do nakladania 

wosku i pasty cukrowej
84,99 zł

4251285598164 CF11773 2x termometry wewnetrzne i zewnetrzne - 
termohigrometr ze skala stopni Celsjusza - miernik temp

70,99 zł
4251285585829 CF12079 2x zelowe poduszki zapewniajace komfortowy sen, 

wielofunkcyjna mata chlodzaca z zelem chlodzacym - w
140,99 zł

4251285585836 CF11277 drewniana szpatulka 400x do depilacji - do nakladania 
wosku i pasty cukrowej

163,99 zł
4251285585843 CF12152 4x automatyczne nawadnianie roslin w pomieszczeniach 

- dystrybutor wody do roslin - gliniane stozki do podlew
93,99 zł

4251285585850 CF12079 poduszka zelowa do wygodnego zasypiania - 
wielofunkcyjna mata chlodzaca z zelem chlodzacym - w

84,99 zł
4251285585881 CF12016 Dmuchana pilka wodna jako letnia pilka do siatkówki 

plazowej w neonowo zóltym i niebieskim kolorze, zabaw
93,99 zł

4251285585881 CF12016 Dmuchana pilka wodna jako letnia pilka do siatkówki 
plazowej w neonowo zóltym i niebieskim kolorze, zabaw

93,99 zł
4251285585881 CF12016 Dmuchana pilka wodna jako letnia pilka do siatkówki 

plazowej w neonowo zóltym i niebieskim kolorze, zabaw
93,99 zł

4251285585911 CF12058 Uchwyt na sztucce do grilla z 4 haczykami, zawies 
akcesoria do grilla bezposrednio na grillu dla wszystkich 

84,99 zł
4251285585928 CF12058 2x uchwyt na sztucce do grilla z 4 haczykami, zawies 

akcesoria do grilla bezposrednio na grillu dla wszystkich 
93,99 zł

4251285585881 CF12016 Dmuchana pilka wodna jako letnia pilka do siatkówki 
plazowej w neonowo zóltym i niebieskim kolorze, zabaw

93,99 zł
4251285585942 CF11975 1x 30m uniwersalna lina, uniwersalny sznurek 

mocujacy, sznur do bielizny, lina polipropylenowa, pleci
70,99 zł

4251285585959 CF11975 1x 30m uniwersalna lina, uniwersalny sznurek 
mocujacy, sznur do bielizny, lina polipropylenowa, pleci

70,99 zł
4251285585966 CF11975 1x 30m uniwersalna lina, uniwersalny sznurek 

mocujacy, sznur do bielizny, lina polipropylenowa, pleci
70,99 zł

4251285585973 CF12036 podkladki 8x z filcem w róznych kolorach do wazonów, 
donic - filcowa slizgacz chroni parkiet, laminat i plytki pr

84,99 zł
4251285585980 CF12034 3x 20m uniwersalna lina, uniwersalny sznurek 

mocujacy, sznur do bielizny i sznurek murarski, plecionk
84,99 zł

4251285586017 CF12064 2x zestaw tapicerowanych poduszek na siedzisko, 
poduszki na krzesla na krzesla i lawki - okragla poduszk

140,99 zł
4251285586024 CF12064 2x zestaw tapicerowanych poduszek na siedzisko, 

poduszki na krzesla na krzesla i lawki - okragla poduszk
140,99 zł

4251285586031 CF12064 4x wyscielane poduszki do siedzenia - poduszki na 
krzesla i lawki - zestaw poduszek do siedzenia z filcu - o

163,99 zł
4251285586031 CF12064 4x wyscielane poduszki do siedzenia - poduszki na 

krzesla i lawki - zestaw poduszek do siedzenia z filcu - o
163,99 zł

4251285586048 CF12064 2x zestaw tapicerowanych poduszek na siedzisko, 
poduszki na krzesla na krzesla i lawki - okragla poduszk

140,99 zł
4251285586055 CF12046 2x foremka do kostek lodu Ø 4,5 cm - silikonowa 

kostkarka do 4 duzych kostek lodu - tacka do kostek lod
93,99 zł

4251285586062 CF12063 2x zestaw tapicerowanych poduszek na siedzisko, 
poduchy na krzesla na krzesla i lawki - katowa poduszka

140,99 zł
4251285586079 CF12063 2x zestaw tapicerowanych poduszek na siedzisko, 

poduchy na krzesla na krzesla i lawki - katowa poduszka
140,99 zł
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4251285586086 CF12063 4x wyscielane poduszki do siedzenia - poduszki na 
krzesla i lawki - zestaw poduszek na siedzisko z filcu - k

163,99 zł
4251285586086 CF12063 4x wyscielane poduszki do siedzenia - poduszki na 

krzesla i lawki - zestaw poduszek na siedzisko z filcu - k
163,99 zł

4251285586093 CF12063 2x zestaw tapicerowanych poduszek na siedzisko, 
poduchy na krzesla na krzesla i lawki - katowa poduszka

140,99 zł
4251285586109 CF12046 Forma na kostki lodu na 4 duze, okragle kostki lodu - 

forma na kostki lodu wykonana z silikonu [w róznych kol
84,99 zł

4251285586116 CF12043 Nadmuchiwany bufet do chlodzenia - chlodziarka do 
napojów na grilla lub impreze na plazy, piknik, urodziny 

84,99 zł
4251285586123 CF12044 Nadmuchiwane uchwyty na kubki 4x do nadmuchania w 

fajnym stylu syreny [wybór kolorów rózni sie]
70,99 zł

4251285586130 CF12050 markery na szkle 24x wykonane z silikonu - 
identyfikacja kolorowego szkla - latwa identyfikacja szkl

70,99 zł
4251285586147 CF12084 zestaw kubków 12x zestaw akcesoriów piknikowych i 

grillowych w kolorach teczy, naczynia kempingowe, nac
84,99 zł

4251285586154 CF12085 zestaw 12x zestaw akcesoriów piknikowych i grillowych 
w kolorach teczy, naczynia kempingowe, naczynia podró

140,99 zł
4251285586161 CF12083 miska 12x zestaw akcesoriów piknikowych w kolorach 

teczy z tworzywa sztucznego, naczynia kempingowe, na
93,99 zł

4251285586178 CF12054 Plastikowe obrzeza trawnikowe - obrzeze zagonów do 
trawników, rabat kwiatowych lub jako krawedz koszaca 

70,99 zł
4251285586185 CF12054 2x krawedzie trawnika wykonane z tworzywa 

sztucznego - obrzeze rabatowe do trawników, rabat kwi
140,99 zł

4251805433241 CF12041 Zraszacz wezowy - zraszacz natryskowy do nawadniania 
wydluzonych, waskich stref - gotowy do podlaczenia wa

140,99 zł
4251285586208 CF12047 4x widelec teleskopowy z dlugim, wysuwanym 

uchwytem - widelec do grilla, obiadu, deseru, kielbasek,
84,99 zł

4251285586222 CF12055 siatka ochronna 4x do ogrodu - pokrowiec ochronny na 
rabaty, krzewy, drzewa owocowe - siatka ochronna na p

84,99 zł
4251285586239 CF12056 2x siatka ochronna do ogrodu - pokrowiec ochronny na 

rabaty, krzewy, drzewa owocowe - siatka ochronna na p
93,99 zł

4251805425338 CF12057 2x odporny polar przeciw chwastom - okrywajacy polar 
do ogrodu i budownictwa - skuteczna ochrona przed ch

84,99 zł
4251285586253 CF12053 2x uniwersalna nasadka rozpylajaca do butelek - 

nasadka z pompka z tworzywa sztucznego - opryskiwac
84,99 zł

4251285586260 CF8621 stojak na bizuterie "Topmodel" wykonany z polyresinu, 
pojemnik na bizuterie na uchwycie w róznych wzorach, 

70,99 zł
4251285586277 CF12159 2x Silikonowy skladany koszyk na zakupy - skrzynka 

skladana - koszyk biwakowy - silikonowa skrzynka na za
187,99 zł

4251285586284 CF12159 skladany kosz na zakupy wykonany z silikonu - pudelko 
transportowe - pudelko skladane - kosz kempingowy - p

140,99 zł
4251285586307 CF11933 2x uchwyt narzedziowy do warsztatu, ogrodu i 

gospodarstwa domowego - listwa narzedziowa na miotly
84,99 zł

4251285586314 CF7755 Kubek ze stali nierdzewnej - kubek ze stali nierdzewnej 
- kufel ze stali nierdzewnej - kubek kempingowy o podw

140,99 zł
4251285586321 CF12156 60x kadzidelka - kadzidelka o zapachu cytryny - 

kadzidelka z uchwytem na kadzidelka - alternatywa dla 
84,99 zł

4251285586338 CF12051 2x uchwyt narzedziowy do warsztatu, ogrodu i 
gospodarstwa domowego - listwa narzedziowa na miotly

60,99 zł
4251285586345 CF12052 2x uchwyt narzedziowy do warsztatu, ogrodu i 

gospodarstwa domowego - listwa narzedziowa na miotly
93,99 zł

4251285586352 CF12157 Karabinczyk 6x z przegubem obrotowym i kólkiem na 
klucze - brelok na klucze z zatrzaskiem w 3 rozmiarach

60,99 zł
4251285586369 CF12042 2x tasma miernicza z klipsem do paska do uzytku 

domowego i warsztatowego - 5-metrowa tasma miernic
60,99 zł

4251285586383 CF11936 17-czesciowy zestaw do pisania z kompasem, linijka, 
notatnikiem, pilnikiem, olówkiem automatycznym i gum

84,92 zł
4251285586390 CF11955 15x pedzle artystyczne z mieszana paleta - zestaw 

przyborów szkolnych ze specjalistycznym pedzelkiem, o
70,99 zł

4251285586444 CF11997 2x worek do ochrony roslin wykonany z polaru 
ogrodowego - oslona z polaru chroniacego przed warun

84,99 zł
4251285586482 CF11997 worek do ochrony roslin 4x wykonany z polaru 

ogrodowego - oslona z polaru chroniacego przed warun
140,99 zł

4251285586499 CF12070 3x Doniczka do zawieszenia na balkon - wiszaca 
doniczka na rosliny i ziola - doniczka z haczykiem do ogr

93,99 zł
4251285586505 CF12069 3x donica do zawieszenia na balkonie - wiszaca donica 

na rosliny i ziola - doniczka z haczykiem do ogrodu
93,99 zł

4251285586512 CF11980 20-czesciowy zestaw opasek zaciskowych, opasek 
zaciskowych w róznych rozmiarach, maksymalna szerok

84,99 zł
4251285586529 CF11980 10-czesciowy zestaw opasek zaciskowych, opasek 

zaciskowych w róznych rozmiarach z kluczem do toczeni
70,99 zł
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4251285599543 CF8646 75-czesciowy zestaw akcesoriów do wlosów dla 
dziewczynek - opaska na glowe, spinka do wlosów i gu

84,99 zł
4251285586543 CF12060 20-czesciowy zestaw obejm do wezy, opasek do wezy w 

róznych rozmiarach, rozpietosc 14 - 35 mm, szerokosc o
70,99 zł

4251285586550 CF12108 48x clothespins XL - Duze kolki z mocnymi sprezynami 
do zawieszania poscieli - Kolorowe spinacze do bielizny 

84,99 zł
4251285586567 CF12082 Pojemnik 4x z pokrywa - Pojemnik do przechowywania 

materialów rekodzielniczych do ukladania w stosy - Poje
140,99 zł

4251285586574 CF12060 10-czesciowy zestaw obejm do wezy, opasek do wezy w 
róznych rozmiarach z kluczem do latwego obracania, sz

60,99 zł
4251285586581 CF12004 4x pudelko na lunch do podrózy - kolorowe pudelko na 

lunch dla dzieci z fajnymi motywami zwierzecymi
84,99 zł

4251285586598 CF12004 na wynos - kolorowe pudelko na drugie sniadanie dla 
dzieci z fajnym motywem zwierzecym

60,99 zł
4251285586604 CF12004 na wynos - kolorowe pudelko na drugie sniadanie dla 

dzieci z fajnym motywem zwierzecym
60,99 zł

4251285586611 CF12004 na wynos - kolorowe pudelko na drugie sniadanie dla 
dzieci z fajnym motywem zwierzecym

60,99 zł
4251285586628 CF12004 na wynos - kolorowe pudelko na drugie sniadanie dla 

dzieci z fajnym motywem zwierzecym
60,99 zł

4251285586635 CF11982 21-czesciowy zestaw opasek zaciskowych, opaski 
zaciskowe w róznych rozmiarach, rozpietosc 12 - 70 mm

60,99 zł
4251285586659 CF7559 4x zabezpieczenie rynien do rur spustowych, 

zabezpieczenie rury spustowej do lisci, lisci, galezi - idea
84,99 zł

4251285586659 CF7559 4x zabezpieczenie rynien do rur spustowych, 
zabezpieczenie rury spustowej do lisci, lisci, galezi - idea

84,99 zł
4251285586666 CF12110 3x automatyczne nawadnianie roslin domowych - 

dozownik wody do roslin - gliniane szyszki do podlewani
140,99 zł

4251285586680 CF12078 2x nadmuchiwana poduszka pod szyje - wygodna 
poduszka do samochodu, pociagu i samolotu - poduszka

140,99 zł
4251285586697 CF12082 Pojemnik z pokrywa - Pojemnik do przechowywania 

materialów rekodziela z mozliwoscia ukladania w stosy -
70,99 zł

4251285586703 CF12082 Pojemnik z pokrywa - Pojemnik do przechowywania 
materialów rekodziela z mozliwoscia ukladania w stosy -

70,99 zł
4251285586710 CF12082 Pojemnik z pokrywa - Pojemnik do przechowywania 

materialów rekodziela z mozliwoscia ukladania w stosy -
70,99 zł

4251285586727 CF12082 Pojemnik z pokrywa - Pojemnik do przechowywania 
materialów rekodziela z mozliwoscia ukladania w stosy -

70,99 zł
4251285586734 CF12077 aksamitnie miekka poduszka na szyje do podrózy 

pociagiem, samolotem, samochodem, autobusem - mie
93,99 zł

4251285586741 CF12077 miekka poduszka na szyje do podrózy pociagiem, 
samolotem, samochodem, autobusem - miekka poduszk

93,99 zł
4251285586765 CF11967 3-czesciowy zestaw do czyszczenia rowerów odpowiedni 

do rowerów, skuterów, motocykli i samochodów, zestaw
70,99 zł

4251285586772 CF11966 mini pompka rowerowa, mala pompka z 3 adapterami 
zaworów - pompka do ramy równiez jako pompka do pil

70,99 zł
4251285586772 CF11966 mini pompka rowerowa, mala pompka z 3 adapterami 

zaworów - pompka do ramy równiez jako pompka do pil
70,99 zł

4251285586789 CF11987 4-czesciowy komplet uchwytów rowerowych na 
kierownice, uniwersalny i antyposlizgowy uchwyt do kier

70,99 zł
4251285586796 CF6989 3-czesciowy zestaw rowerowy z uchwytami i dzwonkiem 

na kierownice, uniwersalny i antyposlizgowy - ergonomi
70,99 zł

4251285586802 CF11987 Chwyty rowerowe na kierownice, uniwersalny i 
antyposlizgowy uchwyt do kierownicy roweru - ergonom

84,99 zł
4251285586802 CF11987 Chwyty rowerowe na kierownice, uniwersalny i 

antyposlizgowy uchwyt do kierownicy roweru - ergonom
84,99 zł

4251805471533 CF11991 3x klasyczny dzwonek rowerowy w kilku kolorach - 
dzwiek "ring-ring" - dzwonek rowerowy na kierownice o 

84,99 zł
4251285586826 CF12076 2x filizanki do kawy na wynos - kubki do picia 

wielokrotnego uzytku - kubki do kawy z kolorowymi mot
84,99 zł

4251805471533 CF11991 3x klasyczny dzwonek rowerowy w kilku kolorach - 
dzwiek "ring-ring" - dzwonek rowerowy na kierownice o 

84,99 zł
4251285586840 CF12076 2x filizanki do kawy na wynos - kubki do picia 

wielokrotnego uzytku - kubki do kawy z kolorowymi mot
84,99 zł

4251285586871 CF6492 Koszyk 6x wykonany z silikonu w róznych kolorach z 
karabinczykiem i kólkiem na klucze

60,99 zł
4251285586895 CF11986 Stojak rowerowy na rowery 16-28 cali - uniwersalny 

stojak boczny, regulowana wysokosc i antyposlizgowy d
84,99 zł

4251285586901 CF11988 Stojak na dwójnóg, podwójny stojak na rowery 26-28 
cali - uniwersalny stojak boczny, antyposlizgowy dzieki a

140,99 zł
4251285586949 CF12092 ceramiczny kubek do kawy 4x - kubek o nowoczesnym 

designie - dzbanek do napojów zimnych i goracych - 34
140,99 zł
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4251285586956 CF12092 ceramiczny kubek do kawy 4x - kubek o nowoczesnym 
designie - dzbanek do napojów zimnych i goracych - 34

140,99 zł
4251285586963 CF12092 ceramiczny kubek do kawy 4x - kubek o nowoczesnym 

designie - dzbanek do napojów zimnych i goracych - 34
140,99 zł

4251285586970 CF12092 ceramiczny kubek do kawy 4x - kubek o nowoczesnym 
designie - dzbanek do napojów zimnych i goracych - 34

140,99 zł
4251285586987 CF11945 2x minutnik do jajek - budzik do jajek - wskaznik 

zmiany koloru - latwa obsluga - dla idealnie ugotowaneg
70,99 zł

4251285587007 CF11985 Podnosnik rowerowy, e-rowery, rowery górskie w 
piwnicy lub garazu - uchwyt rowerowy, zawieszenie row

140,99 zł
4251285587014 CF11449 kubki wielokrotnego uzytku 6x wykonane z melaminy w 

róznych kolorach, idealne jako zastawa stolowa na impr
140,99 zł

4251285587021 CF11885 4x ceramiczny kubek do kawy - kubek do kawy z 
róznymi motywami serca - dzbanek do kawy z miloscia [

140,99 zł
4251285587038 CF11959 Uchwyt narzedziowy do warsztatu, ogrodu i 

gospodarstwa domowego - listwa narzedziowa do miote
70,99 zł

4251285587045 CF10521 2x Termometr - Drewniany termometr do wnetrz - 
wskaznik temperatury z podzialka w stopniach Celsjusza

60,99 zł
4251285587052 CF11996 8x druciane sloiki zatrzaskowe z zatrzaskiem - Sloiki na 

przetwory z gumowymi pierscieniami - Sloiki Mason rów
140,99 zł

4251285587069 CF11976 10x Kolce przeciw ptakom 3 rzedy razem 5 metrów - 
kolce na balkon, okno i dach - kolce przeciw golebiom - 

140,99 zł
4251285587076 CF12093 Drewniane pudelko z pokrywka i metalowym zamkiem - 

rustykalne drewniane pudelko do przechowywania - rec
93,99 zł

4251285587083 CF12104 2x tarka ze zbiornikiem - tarka do galki muszkatolowej 
do twojej kuchni - nadaje sie równiez do imbiru, parmez

70,99 zł
4251285587090 CF12167 2x nadmuchiwana poduszka - Wygodna poduszka 

podrózna na wycieczki samochodem, pociagiem i autob
84,99 zł

4251285587120 CF12096 Klódka 2x wykonana z litego metalu - klódka z 
hartowanym palakiem i 3 kluczami

70,99 zł
4251285587168 CF12099 2x uniwersalna oslona przeciwrozbryzgowa do mis 

miksujacych - idealna do pieczenia i przecierania - zapo
84,99 zł

4251285587175 CF12112 4x ceramiczne kubki do kawy - filizanki w róznych 
kolorach - dzbanek do napojów zimnych i goracych - 34

163,99 zł
4251285587182 CF12072 2x termometr analogowy - termometr metalowy do 

wewnatrz i na zewnatrz - projektowy miernik temperatu
70,99 zł

4251285587205 CF11984 3x uniwersalna oslona chroniaca przed rozpryskami do 
mis miksujacych - idealna do pieczenia i przecierania - z

84,99 zł
4251285587212 CF12111 8x szczotka do mycia rak w jasnych kolorach - 

szczoteczka do czyszczenia rak i paznokci
84,99 zł

4251285587229 CF12038 narzedzie wielofunkcyjne 16 w 1, wielofunkcyjne 
narzedzie do podrózy, na zewnatrz i na kemping [wybór

93,99 zł
4251285587236 CF12037 narzedzie wielofunkcyjne 25 w 1, wielofunkcyjne 

narzedzie do podrózy, na zewnatrz i na kemping ze stali
140,99 zł

4251285587243 CF12168 Drewniany zaglowiec deco z ratanowym zaglem - 
dekoracyjna drewniana lódz w sródziemnomorskim klim

140,99 zł
4251285587267 CF12040 2x pas napinajacy z grzechotka i hakiem - pas mocujacy 

- pas z mechanizmem zapadkowym do zabezpieczania l
140,99 zł

4251285587274 CF12074 3x sztuczne rosliny [wybór rózny], pozornie prawdziwe 
rosliny ozdobne w papierowych wazonach, sztuczne rosl

93,99 zł
4251285587281 CF10004 Miska metalowa o podwójnych sciankach - miska do 

serwowania dipów, przekasek, przystawek lub deserów 
140,99 zł

4251285587601 CF12075 2x sztuczne rosliny [wybór zróznicowany], pozornie 
prawdziwe rosliny ozdobne w papierowych wazonach, s

93,99 zł
4251285587304 CF12176 3x sztuczne rosliny [wybór jest rózny], pozornie 

prawdziwe rosliny ozdobne z metalowymi doniczkami, s
93,99 zł

4251285587311 CF12089 miska deserowa 4x wykonana ze stali nierdzewnej - 
miski do serwowania dipów, przekasek, lodów i przysta

84,99 zł
4251285587328 CF12073 6x sztuczne rosliny [wybór zróznicowany], pozornie 

prawdziwe rosliny ozdobne z doniczka w kolorze czarny
84,99 zł

4251285587335 CF12073 6x sztuczne rosliny [wybór zróznicowany], pozornie 
prawdziwe rosliny ozdobne z doniczka w kolorze bialym,

93,99 zł
4251285587342 CF12103 2x szczotka do mycia naczyn - uniwersalna szczotka do 

mycia naczyn kuchennych i domowych - szczotka do my
84,99 zł

4251285587359 CF12073 6x sztuczne rosliny [wybór zróznicowany], pozornie 
prawdziwe rosliny ozdobne z doniczka w kolorze czarno-

84,99 zł
4251285587366 CF12102 zestaw do zamiatania - zestaw do zamiatania skladajacy 

sie ze szczotki recznej i szufelki - miotla z drewniana rac
84,99 zł

4251285597471 CF12086 3x ramki do zdjec 13 x 18 cm na najpiekniejsze zdjecia 
- stylowa ramka na zdjecia - ramka na ulubione zdjecia i

84,99 zł
4251285587380 CF12033 olówki stolarskie 18x, owalne drewniane olówki o 

szerokosci linii 1-2 mm, nieostrzone - dlugosc 175 mm
93,99 zł
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4251285587380 CF12033 olówki stolarskie 18x, owalne drewniane olówki o 
szerokosci linii 1-2 mm, nieostrzone - dlugosc 175 mm

93,99 zł
4251285587403 CF12100 4x metalowy motylek do zawieszenia w jasnych 

kolorach - dekoracja do ogrodu [wybór jest rózny]
84,99 zł

4251285587427 CF11973 4x otwieracz do butelek wykonany ze stali nierdzewnej - 
z ergonomicznym uchwytem z drewna bukowego - otwi

70,99 zł
4251285587427 CF11973 4x otwieracz do butelek wykonany ze stali nierdzewnej - 

z ergonomicznym uchwytem z drewna bukowego - otwi
70,99 zł

4251285587434 CF11964 teleskopowa sciagaczka do okien 2 w 1 z gabka do 
czyszczenia i warga sciagaczki - wysuwana sciagaczka d

84,99 zł
4251285587458 CF6990 4-czesciowy zestaw lapacze snów na dobry sen - breloki 

na pozytywne mysli - ozdobne zawieszenie scienne do T
84,99 zł

4251285587465 CF11969 4x lapacz snów brelok na dobre mysli - lapacz snów w 
kieszeni - talizman

60,99 zł
4251285587472 CF6992 12-czesciowy zestaw metalowych uchwytów do szafek i 

szuflad do szafek kuchennych lub szaf o wymiarach 120
70,99 zł

4251285587489 CF11968 4x Dreamcatcher 8cm - spij lepiej dzieki Dreamcatcher - 
dekoracyjna zawieszka scienna z pieknymi piórami do T

84,99 zł
4251285587496 CF12169 6-czesciowy zestaw do mocowania hamaka - zestaw do 

zawieszania na hamaku i hustawce - akcesoria montazo
140,99 zł

4251285587519 CF9621 skrobak 3x wykonany z wytrzymalego tworzywa 
sztucznego - karta ciasta szpatulka do przyozdabiania, o

84,99 zł
4251285587526 CF12002 skladany stolek drewniany - kompaktowe krzeslo 

skladane - skladany stolek - idealny do ogrodu, biwako
210,99 zł

4251285587533 CF11929 4x wazon grobowy ze stojakiem - wazon cmentarny z 
wtykowym stojakiem - wazon na kwiaty jako dekoracja 

93,99 zł
4251285587557 CF12160 2x Garnek do topienia w kapieli wodnej - Misa do 

topienia z 2 wylewkami - Trwala misa do topienia w kap
84,99 zł

4251285587557 CF12160 2x Garnek do topienia w kapieli wodnej - Misa do 
topienia z 2 wylewkami - Trwala misa do topienia w kap

84,99 zł
4251285587564 CF12160 Miska do roztapiania - Miska do roztapiania z 2 

wylewkami - Trwala miska do roztapiania w kapieli wod
70,99 zł

4251285587564 CF12160 Miska do roztapiania - Miska do roztapiania z 2 
wylewkami - Trwala miska do roztapiania w kapieli wod

70,99 zł
4251285587571 CF9861 2x dynia z oswietleniem LED - latarnia na Halloween i 

jesien - dekoracyjna dynia z przerazajaca buzia
210,99 zł

4251285587588 CF12091 sloiki do przechowywania 3x w stylu vintage, okragle 
sloiki na kawe z metalu z zamknieciem na aromat, nosta

163,99 zł
4251285587601 CF12075 2x sztuczne rosliny [wybór zróznicowany], pozornie 

prawdziwe rosliny ozdobne w papierowych wazonach, s
93,99 zł

4251805458213 CF12184 2x tasma miernicza z klipsem do paska do uzytku 
domowego i warsztatowego - tasma miernicza z automa

70,99 zł
4251285587632 CF11943 4-czesciowy pisuar damski w podrózy z torba - mobilny 

silikonowy przyrzad do oddawania moczu - oddawanie 
84,99 zł

4251285587656 CF11952 8x szklane podstawki pod napoje - podstawki pod 
napoje na kazdy stól - szklane podstawki w stylu record 

84,92 zł
4251285587670 CF12197 melaminowe kubki do picia 8x - plastikowe kubki z 

melaminy - wielofunkcyjne kubki z róznymi motywami - 
140,99 zł

4251285587687 CF12199 melaminowe kubki 8x - plastikowe kubki z melaminy - 
wielofunkcyjne kubki z drewnianymi motywami na impr

140,99 zł
4251285587694 CF12198 kubki melaminowe 6x - kubki plastikowe z melaminy - 

kubki wielofunkcyjne z róznymi wzorami nadruku - nietl
140,99 zł

4251285587700 CF12171 plastikowe kubki wielokrotnego uzytku 8x - plastikowe 
kubki w róznych kolorach - nielamliwe kubki wielokrotne

140,99 zł
4251285587717 CF12172 8x plastikowe talerze - plastikowe talerze w róznych 

kolorach - odporne na pekniecia talerze wielokrotnego u
163,99 zł

4251285587724 CF10008 zaciski klejowe 12x wykonane z wytrzymalego tworzywa 
sztucznego - zaciski sprezynowe do uzytku domowego, 

84,99 zł
4251285587731 CF12165 2x miotelka do kurzu z uchwytem teleskopowym - 

miotla do kurzu do wysokich sufitów - wyciagany mop d
93,99 zł

4251285587748 CF12195 melaminowe kubki do picia 8x - plastikowe kubki z 
melaminy - wielofunkcyjne kubki w róznych kolorach - n

140,99 zł
4251285587755 CF12196 melaminowe kubki do kawy 7x - plastikowe kubki z 

melaminy - nietlukace sie na kemping i pikniki w róznyc
140,99 zł

4251285587762 CF12091 sloiki do przechowywania 3x w stylu vintage, okragle 
sloiki na kawe z metalu z zamknieciem na aromat, nosta

163,99 zł
4251285587779 CF12091 sloiki do przechowywania 3x w stylu vintage, okragle 

sloiki na kawe z metalu z zamknieciem na aromat, nosta
163,99 zł

4251285587786 CF12166 Nóz 4x z wymiennymi ostrzami - Nóz do dywanów z 
gumowanym aluminiowym uchwytem - Ostry nóz tnacy 

70,99 zł
4251285587847 CF6725 Skarbonka, czaszka z mistycznymi ornamentami, 12 x 

11 cm, wzór 2
70,99 zł
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4251285587816 CF12194 9x mini opakowanie na lód do lodówki - element 
chlodzacy do pudelka na drugie sniadanie i chlodzacej t

84,99 zł
4251285587823 CF12166 2x nóz tnacy z wymiennymi ostrzami - Nóz do dywanów 

z gumowanym aluminiowym uchwytem - Ostry nóz tnac
60,99 zł

4251285587830 CF12192 8x ice pack w ksztalcie sztyftu - element chlodzacy do 
zimnych napojów - patyczek chlodzacy do karafki [wybó

93,99 zł
4251285587847 CF6725 Skarbonka, czaszka z mistycznymi ornamentami, 12 x 

11 cm, wzór 2
70,99 zł

4251285587854 CF12193 3x opakowanie chlodzace na torbe chlodzaca lub 
pudelko chlodzace - element chlodzacy w róznych moty

84,99 zł
4251285587861 CF11198 12x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 

wytrzymale sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne n
70,99 zł

4251285587878 CF11491 12x sledzie do namiotu ze stali - dlugie i solidne sledzie 
na kemping i na aktywnosci outdoorowe - idealne na no

70,99 zł
4251285587885 CF6985 12x sledzie do namiotu wykonane ze stali - bardzo 

grube sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne na nor
93,99 zł

4251285587922 CF12245 Kolki do namiotu 100x z tworzywa sztucznego - Kolki do 
wlókniny ogrodowej i wlókniny chwastowej - Kotwa gru

84,99 zł
4251285587939 CF12247 Kolki do namiotu 100x z tworzywa sztucznego - Kolki do 

wlókniny ogrodowej i wlókniny chwastowej - Kotwa gru
140,99 zł

4251285587946 CF6983 40-czesciowy zestaw zastawy stolowej bagasse - 
przyjazna dla srodowiska zastawa stolowa z trzciny cukr

84,99 zł
4251285587953 CF6983 80x zestaw zastawy stolowej z trzciny cukrowej - 

przyjazna dla srodowiska jednorazowa zastawa stolowa 
163,99 zł

4251285587960 CF12181 16x Kubki - przyjazne dla srodowiska kubki do kawy 
wykonane z trzciny cukrowej - solidna, wytrzymala, nad

60,99 zł
4251285587977 CF12164 16x miska bagassa - stabilne, solidne, kompostowalne 

miski wykonane z trzciny cukrowej - zrównowazone dani
70,99 zł

4251285587984 CF12162 16x talerze bagasse - stabilne, wytrzymale, 
kompostowalne talerze do ciast z trzciny cukrowej - zró

46,99 zł
4251285587991 CF12253 16x sledzie do namiotu wykonane ze stali - wytrzymale 

sledzie w ksztalcie litery V do biwakowania i na zewnatr
93,99 zł

4251285588004 CF12254 16x kolki do namiotu ze stali - solidne kolki w ksztalcie 
litery V na kemping i na zewnatrz - idealne do normalne

140,99 zł
4251285588011 CF12255 16x sledzie do namiotu wykonane ze stali - wytrzymale 

sledzie w ksztalcie litery V do biwakowania i na zewnatr
163,99 zł

4251285588028 CF12182 16x talerze bagassowe z podzialami - stabilne, 
wytrzymale, kompostowalne talerze z trzciny cukrowej -

84,99 zł
4251285588073 CF11201 12x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 

solidne sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne na n
60,99 zł

4251285588080 CF12163 16x talerze bagassy - Stabilne, wytrzymale, 
kompostowalne jednorazowe talerze wykonane z trzciny

84,99 zł
4251285588097 CF11204 1x Sciagacz do sledzi ze stali nierdzewnej - sciagacz 

ulatwiajacy usuwanie sledzi namiotowych i haków - akc
46,99 zł

4251285588097 CF11204 1x Sciagacz do sledzi ze stali nierdzewnej - sciagacz 
ulatwiajacy usuwanie sledzi namiotowych i haków - akc

46,99 zł
4251285588103 CF12258 26-czesciowy zestaw kolków ze sciagaczem do kolków - 

kolki do wlókniny ogrodowej i wlókniny chwastowej - ko
84,99 zł

4251285588110 CF12259 4x sledzie do mocowania trampoliny i smyczy - sledzie 
gruntowe - stabilne sruby do wkrecenia w ziemie

140,99 zł
4251285588127 CF12187 18x doniczki na 12 roslin kazda - talerz doniczkowy na 

kwiaty - talerz do uprawy w ogrodzie
93,99 zł

4251285588134 CF12260 12x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 
wytrzymale sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne n

187,99 zł
4251285588141 CF12261 12x sledzie do namiotu wykonane ze stali - Dlugie i 

solidne sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne na n
187,99 zł

4251285588158 CF12262 12x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 
wytrzymale sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne n

187,99 zł
4251285588165 CF12263 12x sledzie do namiotu wykonane ze stali - Dlugie i 

solidne sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne na n
187,99 zł

4251285588172 CF12264 4x kolki do namiotu ze stali - pólokragle, solidne kolki 
do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do norm

84,99 zł
4251285588189 CF12265 4x duze kolki do namiotu ze stali z profilem V i 

pierscieniem - solidne kolki do ochrony przed burza - ko
140,99 zł

4251285588196 CF12266 Mlotek kempingowy ze sciagaczem do kolków - mlotek 
do namiotu z paskiem na reke - mlotek do kolków wyko

84,99 zł
4251285588202 CF12267 Mlotek kempingowy ze sciagaczem do kolków - mlotek 

do namiotu z paskiem na reke - mlotek do kolków wyko
140,99 zł

4251285588219 CF12268 Uchwyt na latarnie na kemping i do ogrodu - hak na 
latarnie - hak do masztów namiotowych - zawieszenie n

70,99 zł
4251285588226 CF12190 drewniany domek dla ptaków - budka legowa dla 

malych ptaków - ozdobny karmnik do zawieszenia - bud
140,99 zł
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4251285588233 CF12190 drewniany domek dla ptaków - budka legowa dla 
malych ptaków - ozdobny karmnik do zawieszenia - bud

140,99 zł
4251285588240 CF12186 drewniany domek dla ptaków - budka legowa dla 

malych ptaków - ozdobny karmnik do zawieszenia - och
84,99 zł

4251285588271 CF12203 2x katownik oporowy z poziomica - katownik stolarski 
wykonany z aluminium - solidna miarka kwadratowa - k

84,99 zł
4251285588288 CF6436 2-czesciowy zestaw do czyszczenia samochodu - gabka 

samochodowa 2 w 1 i gabka do polerowania - gabka do
70,99 zł

4251285588295 CF11496 12x kolki do namiotu wykonane ze stali - solidne kolki 
do podloza z gwintem w pudelku transportowym na ke

140,99 zł
4251285588301 CF11958 2x gabka samochodowa z mikrofibry - pielegnacja 

samochodu z chlonna gabka do mycia - myjnia samocho
60,99 zł

4251285588318 CF12188 60x doniczki do roslin - doniczki do uprawy - doniczki do 
roslin

93,99 zł
4251285588325 CF12170 2x szklanki do latte macchiato - szklanki do latte 

macchiato z lyzeczkami - szklanki do kawy z uchwytami 
93,99 zł

4251285588332 CF12189 40x doniczki do uprawy - doniczki do uprawy - doniczki 
do uprawy roslin

84,99 zł
4251285588349 CF6314 23-czesciowy zestaw doniczek do uprawy - doniczki do 

uprawy sadzonek i sadzonek - doniczki do uprawy roslin
84,99 zł

4251285588356 CF12200 4x XXL serpentyny, ekstra dlugie jako dekoracja 
urodzinowa - papierowe weze na Sylwestra - 15 m, 9 rol

84,99 zł
4251285588387 CF12161 6-czesciowy zestaw miska na przekaski z miska do 

dipów - miska na frytki do serwowania przekasek i prze
93,99 zł

4251285588400 CF12282 komora na listy - pólka na listy wykonana z MDF - 
system do przechowywania biurka - kosz do przechowy

93,99 zł
4251285588417 CF12273 komoda mini z 3 szufladami - mala sfatygowana 

dekoracyjna szafka z drewna w stylu vintage z frontami 
93,99 zł

4251285588424 CF12274 komoda mini z 3 szufladami - mala sfatygowana 
dekoracyjna szafka z drewna w stylu vintage z frontami 

93,99 zł
4251285588455 CF12178 Zarówka LED ze szkla - dekoracyjne swiatlo w kolorach 

teczy do zawieszenia - lampa wiszaca na baterie z lancu
84,99 zł

4251285588479 CF12282 komora na listy - pólka na listy wykonana z MDF - 
system do przechowywania biurka - kosz do przechowy

93,99 zł
4251285588486 CF1521 8x szczotki do mycia rak w jasnych kolorach - szczotki 

do czyszczenia rak i paznokci i roznych powierzchni
84,99 zł

4251285588493 CF12281 termometr analogowy - morski termometr scienny do 
wnetrz - miernik temperatury ze skala w stopniach Celsj

61,32 zł
4251285588509 CF12202 2x swiecznik o klasycznym wygladzie - swiecznik z 

okragla podstawa - swiecznik do swiec paleczkowych
84,99 zł

4251285588516 CF12202 2x swiecznik o klasycznym wygladzie - swiecznik z 
osmiokatna podstawa - swiecznik na swieczke

84,99 zł
4251285588523 CF11949 3x swiecacy jednorozec z czujnikiem drgan - jednorozec 

z oswietleniem LED - swiecace zabawki dla dzieci
46,99 zł

4251285588561 CF11841 Gwizdek 5x premium z brelokiem - gwizdek 
sygnalizacyjny dla bezpieczenstwa - gwizdek pilkarski, g

70,99 zł
4251285588578 CF12285 plastikowe kubki wielokrotnego uzytku 18x w jasnych 

kolorach - nielamliwe kubki na imprezy i kemping [wybó
93,99 zł

4251285588585 CF11841 Gwizdek 10x premium z brelokiem - gwizdek 
sygnalizacyjny dla bezpieczenstwa - gwizdek pilkarski, g

84,99 zł
4251285588608 CF12278 2x zabawki do kapieli dla chlopców i dziewczynek, 

wodne zabawki do podciagania, idealne do wanny lub b
84,99 zł

4251285588615 CF12278 2x zabawki do kapieli dla chlopców i dziewczynek, 
wodne zabawki do podciagania, idealne do wanny lub b

84,99 zł
4251285588639 CF6982 4-czesciowy zestaw lejków plastikowych - lejek do 

napelniania sloików wekowych - lejek do dzemu z szyjka
84,99 zł

4251285588646 CF12275 2x Pokrywa do mikrofalówki z regulowana wentylacja w 
pokrywie, pokrywa do mikrofalówki z plastikowym uchw

84,99 zł
4251285588660 CF12109 gumka 4x dla dzieci - skakanka wykonana z gumy - 

skaczaca guma w róznych kolorach [kolor inny]
93,99 zł

4251285588677 CF12105 2x wieszaki scienne, podwójne wieszaki scienne z 
metalu do lazienki, kuchni, sypialni lub garderoby (9,5 x

84,99 zł
4251285588684 CF12107 Wieszaki scienne w stylu baterii, wieszaki metalowe w 

stylu vintage do ogrodu, tarasu, balkonu lub lazienki i pr
93,99 zł

4251285588691 CF12106 potrójny wieszak na ubrania, wieszaki na ubrania, 
podwójne wieszaki scienne z litego metalu do przedpok

140,99 zł
4251285588707 CF8510 12x Torebka na prezenty na Boze Narodzenie i Adwent - 

Torebka XXL z motywem swiatecznym - Torebka na pre
187,99 zł

4251285588714 CF5632 Lampa wiszaca LED na Halloween z 64 zarówkami - 
lampa wiszaca - nastrojowe swiatlo w cieplej bieli - bajk

140,99 zł
4251285588721 CF8390 Wieszak gwiazda 2x LED o wygladzie rattanu - Wieszak 

swiateczny na jedwabnej wstazce - dekoracja okna na B
140,99 zł
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4251285588738 CF9959 4x Swiateczne czapki na krzeslo, balwanek jako 
pokrowiec na krzeslo w róznych kolorach, 50 x 49 cm

93,99 zł
4251285588745 CF9954 LED Swiateczna figurka sniezna - balwanek 22 cm 

wykonana z ceramiki - dekoracyjna figura ze swiatlem L
93,99 zł

4251285588769 CF6438 2-czesciowy zestaw lejków wykonanych ze stali 
nierdzewnej - lejek do napelniania z sitkiem do sloików 

93,99 zł
4251285588769 CF6438 2-czesciowy zestaw lejków wykonanych ze stali 

nierdzewnej - lejek do napelniania z sitkiem do sloików 
93,99 zł

4251285588790 CF11225 5-czesciowy zestaw do czyszczenia, skladajacy sie ze 
szczotki i lopaty, szczotek i sciagaczki do szyb

93,99 zł
4251285588806 CF12271 narozna pólka kuchenna ze stali nierdzewnej - 2-

poziomowa pólka na przyprawy z antyposlizgowymi nóz
163,99 zł

4251285588813 CF12270 pólka kuchenna ze stali nierdzewnej - okragla pólka na 
przyprawy z 2 pólkami - okragla szafka - obrotowa uniw

140,99 zł
4251285588820 CF12177 28-czesciowy zestaw babeczek - zestaw do pieczenia z 

babeczkami, pedzelkiem, szpatulka i woreczkiem do wyc
84,99 zł

4251285588837 CF11946 16-czesciowy zestaw do stylizacji wlosów - zestaw do 
pielegnacji wlosów z róznymi szczotkami, opaskami i spi

140,99 zł
4251285588844 CF6437 6-czesciowy zestaw fryzjerski - sprzet fryzjerski z 

nozyczkami do wlosów i peleryna - zestaw nozyczek fryz
84,99 zł

4251285588851 CF10850 12x przezroczyste haczyki scienne - mini cudowne 
haczyki na samoprzylepnej podkladce - samoprzylepne 

84,99 zł
4251285588868 CF11948 8-czesciowy zestaw fryzjerski - zestaw do strzyzenia 

wlosów z nozyczkami, grzebieniem i klipsami - sprzet fry
70,99 zł

4251285588875 CF1860 5-czesciowy zestaw pisaków do paznokci do nakladania 
zelu UV, pisak do paznokci do zdobienia paznokci, narze

46,99 zł
4251285588882 CF8056 2x DHT22 / AM2302 cyfrowy czujnik wilgotnosci i 

temperatury z plytka drukowana i przewodem
93,99 zł

4251285588905 CF6427 zestaw podróznych butelek 6x z tworzywa sztucznego, 
puste butelki na bagaz podreczny w rozmiarze podrózny

70,99 zł
4251285588943 CF12178 zarówka 2x LED ze szkla - dekoracyjne swiatlo w 

kolorach teczy do zawieszenia - lampa wiszaca na bateri
140,99 zł

4251285588974 CF2343 adapter 10x Zlacze ISO Zlacze antenowe, zlacze 
antenowe do lutowania 50 Ohm

70,99 zł
4251285589001 CF2294 10-czesciowy zestaw do stylizacji paznokci ze 

szczoteczkami do paznokci, idealny do paznokci natural
70,99 zł

4251285589018 CF12299 2x worek jutowy do ochrony roslin - kaptur zimowy do 
roslin - pokrowiec z juty jako ochrona przed czynnikami 

140,99 zł
4251285589025 CF12300 jutowy worek ochronny na rosliny - zimowy kaptur 

ochronny do roslin - pokrowiec z juty do ochrony przed 
140,99 zł

4251285589049 CF12155 48x pileczki do skakania dla dzieci do zabawy - pilki do 
skakania jednorozca jako drobny prezent - pilki do skak

93,99 zł
4251285589056 CF0235 2x zestaw adapterów katowych USB 3.0 Super-Speed, 

adapter wtyk do gniazda pod katem prostym w kolorze 
70,99 zł

4251285589063 CF0236 2x zestaw adapterów katowych USB 3.0 Super-Speed, 
adapter wtyk do gniazda lewy katowy w kolorze niebies

60,99 zł
4251285589070 CF11490 12x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 

solidne sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne na n
187,99 zł

4251285589087 CF11490 36x kolki do namiotu wykonane ze stali - bardzo grube 
kolki na kemping i na zewnatrz - idealne do normalnego

210,99 zł
4251285589087 CF11490 36x kolki do namiotu wykonane ze stali - bardzo grube 

kolki na kemping i na zewnatrz - idealne do normalnego
210,99 zł

4251285589094 CF11196 24x sledzie do namiotu ze stali - pólokragle, solidne 
kolki do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do 

163,99 zł
4251285589100 CF11972 2x spray do przebijania opon - zestaw do przebijania 

opon samochodowych równiez do opon motocyklowych 
93,99 zł

4251285589117 CF11196 48x sledzie do namiotu wykonane ze stali - pólokragle, 
wytrzymale sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne n

210,99 zł
4251285589124 CF10614 8x Noble mata stolowa „King of the Grill” o wygladzie 

drewna - Podkladka Premium - Zmywalne podkladki stol
93,99 zł

4251285589131 CF10853 Zapalniczka kominkowa i grillowa 12x wykonana z 
drewna - ekologiczna i bezwonna zapalniczka do komink

84,99 zł
4251285589148 CF8114 20x plaski pilnik DIN A4 - segregator z paskami do 

opisywania - segregator plastikowy do szkoly, biura i do
84,99 zł

4251285589162 CF9610 5x metalowy uchwyt na torebke na herbate, uchwyt na 
torebke na herbate w optyce czajnika, idealny do serwo

70,99 zł
4251285589179 CF12063 4x tapicerowane poduszki na krzesla - poduszki na 

siedziska na krzesla i lawki - kanciaste obicie siedziska d
187,99 zł

4251285589186 CF12064 4x tapicerowane poduszki na krzesla - poduszki na 
krzesla i lawki - okragla poduszka na siedzisko do jadaln

187,99 zł
4251285589209 CF10748 6x latarnia z kolorowymi motywami zwierzecymi - 

papierowa latarnia na sw. Marcina i Halloween - latarnia
84,99 zł
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4251285589216 CF12337 40x przyssawka do lampek choinkowych i dekoracji - 
mocowanie okna na Boze Narodzenie, Wielkanoc, jesien

93,99 zł
4251285589223 CF12337 60x przyssawka do lampek choinkowych i dekoracji - 

mocowanie okna na Boze Narodzenie, Wielkanoc, jesien
140,99 zł

4251285589230 CF12337 Przyssawka 80x do lampek choinkowych i dekoracji - 
mocowanie okna na Boze Narodzenie, Wielkanoc, jesien

163,99 zł
4251285589261 CF12337 20x przyssawka do lampek choinkowych i dekoracji - 

montaz okien na Boze Narodzenie, Wielkanoc, jesien, N
93,99 zł

4251285589322 CF12127 20x Uchwyt na przyssawke z plastikowym haczykiem - 
uniwersalny haczyk do lampek i innych dekoracji - haczy

60,99 zł
4251285589322 CF12127 20x Uchwyt na przyssawke z plastikowym haczykiem - 

uniwersalny haczyk do lampek i innych dekoracji - haczy
60,99 zł

4251285589339 CF9054 Rezystory metalizowane 1200x, asortyment rezystorów 
1/4 W w 30 róznych wartosciach

84,99 zł
4251285589346 CF8052 2-czesciowy zestaw - nauszniki sluchawek i 1 para 

rekawic dotykowych do obslugi ekranu dotykowego w zi
70,99 zł

4251805466935 CF8052 4-czesciowy zestaw sluchawek z rekawiczkami do 
ekranów dotykowych, we wspanialych kolorach rózowy

84,99 zł
4251805408133 CF11225 5-czesciowy zestaw do czyszczenia, szczotka reczna, 

szufelka, szczotka reczna, szczotka do naczyn i sciagacz
84,99 zł

4251285589384 CF3083 4x LED latarnia ze swiecaca gwiazda - elektryczny 
lampion na parady z latarniami, Halloween i sw.

93,99 zł
4251805415940 CF6228 2x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - szczypce do 

herbaty dla milosników herbaty - kuleczka do filizanek - 
70,99 zł

4251285589414 CF5098 20x przyssawka do lampek choinkowych i dekoracji - 
montaz okien na Boze Narodzenie, Wielkanoc, jesien, N

84,99 zł
4251285589421 CF4296 4x jojo z migajacym swiatlem - LED jojo dla dzieci i 

doroslych - dla poczatkujacych jojo do nauki fajnych szt
93,99 zł

4251285589438 CF12127 40x uchwyt na przyssawke z plastikowym haczykiem - 
wielofunkcyjne haczyki na lampki i inne dekoracje - hacz

70,99 zł
4251285589445 CF9466 112-czesciowy zestaw slizgaczy do mebli - 

samoprzylepne slizgacze do krzesel wykonane z korka - 
70,99 zł

4251285589452 CF9732 szczotki do mycia naczyn 6x w róznych kolorach - 
uniwersalna szczotka do mycia naczyn kuchennych z wi

84,99 zł
4251285589476 CF10805 2x Wysokiej jakosci zestaw do drazenia dyni z lyzka do 

dyni i upiornymi szablonami do rzezbienia w Halloween
70,99 zł

4251285589490 CF12346 7-czesciowy zestaw rzezbiarski do wydrazania dyni za 
pomoca lyzki do dyni, przerazajacych szablonów rzezbie

93,99 zł
4251285589506 CF7266 szczotki do mycia naczyn 6x w kilku kolorach - 

uniwersalna szczotka do mycia naczyn kuchennych z wi
93,99 zł

4251285589513 CF8888 Opaski kablowe 16x Velcro do prowadzenia kabli - 
Opaski kablowe wielokrotnego uzytku z rzepem 20,5 x 1

70,99 zł
4251285589520 CF11222 2x tacka ociekowa na buty - stojak na buty z kanalami 

odwadniajacymi - mata na buty z podniesiona krawedzi
140,99 zł

4251285589537 CF11752 Zestaw opasek kablowych 100x Velcro w róznych 
rozmiarach - opaski kablowe wielokrotnego uzytku z zap

84,99 zł
4251285589551 CF9716 8x klipsy obrusowe wykonane ze stali nierdzewnej - 

waga obrusu - uchwyt na obrus odporny na warunki at
93,99 zł

4251285589568 CF5950 4x podkladki na Boze Narodzenie - podkladki do kuchni 
- podkladki z róznymi motywami - maty stolowe

84,99 zł
4251285589575 CF5950 8x podkladki na Boze Narodzenie - podkladki do kuchni 

- podkladki z róznymi motywami - maty stolowe
140,99 zł

4251285589582 CF12279 300x szaszlyki wykonane z drewna bambusowego - 
drewniane szaszlyki z szeroka powierzchnia uchwytu - s

84,99 zł
4251285589599 CF7850 zestaw 8 pasywnych radiatorów aluminiowych 15x13 

mm przystosowanych do Raspberry Pi model A + B i chl
46,99 zł

4251285589605 CF9282 Patera ze stali nierdzewnej - patera z 3 poziomami - 
patera na ciasta, czekoladki lub owoce

140,99 zł
4251285589612 CF9281 Patera ze stali nierdzewnej - Patera na 2 poziomy - 

Patera na wypieki, czekoladki lub owoce
84,99 zł

4251285589629 CF5957 Przegroda do jablek wykonana ze stali nierdzewnej 70,99 zł
4251805418644 CF12320 50x drewniane klocki w wiaderku - drewniane zabawki 

dla malych dzieci - drewniane klocki w róznych kolorach
93,99 zł

4251285589643 CF10322 32x sledzie do namiotu wykonane ze stali - wytrzymale 
sledzie w ksztalcie litery V na kemping i na zewnatrz - id

163,99 zł
4251285589650 CF12206 1000-elementowy zestaw do rekodziela - rekodzielo dla 

dzieci - etui do rekodziela dla dziewczynek i chlopców - 
140,99 zł

4251285589674 CF12323 torba do biegania 3x w róznych kolorach na telefony 
komórkowe do 6,8 "- regulowany pas do biegania w roz

140,99 zł
4251285589681 CF12323 torba do biegania rózowa na telefony komórkowe do 

6,8 cala - regulowany pas do biegania w rozmiarze 51-7
70,99 zł
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4251285589704 CF12323 torba do biegania zólta na telefony komórkowe do 6,8 
cala - regulowany pas do biegania w rozmiarze 51-71 c

70,99 zł
4251805430530 CF11691 20x bombki, bombki choinkowe nietlukace z tworzywa 

sztucznego na Boze Narodzenie, ozdoby choinkowe na c
140,99 zł

4251285579293 CF11689 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z

140,99 zł
4251285579248 CF11684 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z
93,99 zł

4251285579224 CF11682 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z

93,99 zł
4251285579323 CF11692 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z
140,99 zł

4251285579231 CF11683 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z

140,99 zł
4251285579262 CF11686 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z
93,99 zł

4251285579279 CF11687 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z

93,99 zł
4251285579286 CF11688 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z
93,99 zł

4251285579255 CF11685 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z

93,99 zł
4251285579330 CF11693 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z
140,99 zł

4251285579309 CF11690 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z

140,99 zł
4251285589834 CF4784 zestaw 2 tasm odblaskowych, bransoletki na zatrzaski 

idealne dla biegaczy i rowerzystów!
46,99 zł

4251285589834 CF4784 zestaw 2 tasm odblaskowych, bransoletki na zatrzaski 
idealne dla biegaczy i rowerzystów!

46,99 zł
4251285589919 CF12295 100x kartki z zyczeniami na Boze Narodzenie - Kartki 

swiateczne z róznymi motywami - Kartki z kopertami
187,99 zł

4251285589926 CF12296 100x kartki z zyczeniami na Boze Narodzenie - Kartki 
swiateczne z róznymi motywami - Kartki z kopertami

187,99 zł
4251285589933 CF12298 100x kartki z zyczeniami na Boze Narodzenie - Kartki 

swiateczne z róznymi motywami - Kartki z kopertami
187,99 zł

4251285589940 CF12297 100x kartki z zyczeniami na Boze Narodzenie - Kartki 
swiateczne z róznymi motywami - Kartki z kopertami

187,99 zł
4251285589957 CF6421 4-czesciowy zestaw styropianowy do rekodziela - 

styropian w róznych ksztaltach - zestaw do rekodziela z
93,99 zł

4251285589964 CF12294 100x Kartki okolicznosciowe na Boze Narodzenie - kartki 
swiateczne z róznymi motywami - kartki z kopertami

187,99 zł
4251285589971 CF12348 4x talerze bozonarodzeniowe z metalu, talerze 

bozonarodzeniowe lub mikolajkowe z róznymi motywam
140,99 zł

4251285589988 CF12312 Styropianowa ramka 2x do rekodziela - zestaw do 
rekodziela ze styropianu w oprawie - material dekoracyj

70,99 zł
4251285589995 CF12312 2x pierscien styropianowy do rekodziela - zestaw do 

rekodziela ze styropianu w ksztalcie pierscienia - materi
84,99 zł

4251285590007 CF12313 2x styropianowe serce do rekodziela - zestaw do 
rekodziela ze styropianu w ksztalcie serca - material dek

70,99 zł
4251285590014 CF12313 2x styropianowe serce do rekodziela - zestaw do 

rekodziela ze styropianu w ksztalcie serca - material do 
84,99 zł

4251285590038 CF5062 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 
ogrzewacz do rak z motywem sowy dla dzieci - ogrzewa

70,99 zł
4251805403329 CF8345 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 

ogrzewacz do rak z motywem gwiazdek dla dzieci - Ogrz
84,99 zł

4251285590052 CF8346 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 
ogrzewacz do rak z malymi gwiazdkami - podkladka grz

84,99 zł
4251285590076 CF12310 Tasma klejaca 8x do rekodziela - kolorowe paski 

samoprzylepne do dekoracji - ozdobne tasmy samoprzyl
84,99 zł

4251285590083 CF9499 metalowa skarbonka 4x - skarbonka w ksztalcie 
jednorozca - kasa oszczednosciowa z róznymi motywam

93,99 zł
4251285590090 CF12397 4x grobowe wazony - maly wazon cmentarny z kolcem - 

wtykany wazon jako dekoracja grobu
84,99 zł

4251285590106 CF11691 40x bombki choinkowe, nietlukace sie plastikowe 
bombki choinkowe, ozdoby choinkowe na choinke z zaw

210,99 zł
4251285590113 CF15651 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
163,99 zł

4251285590120 CF15602 51x bombki choinkowe, bombki choinkowe nietlukace z 
tworzywa sztucznego na Boze Narodzenie, ozdoby choin

187,99 zł
4251285590137 CF15649 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
163,99 zł
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4251285590144 CF11692 40x bombki choinkowe, nietlukace sie plastikowe 
bombki choinkowe, ozdoby choinkowe na choinke z zaw

187,99 zł
4251285590151 CF15651 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
163,99 zł

4251285590168 CF15627 12x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

93,99 zł
4251285590175 CF15651 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
163,99 zł

4251285590182 CF11688 40x bombki choinkowe, nietlukace sie plastikowe 
bombki choinkowe, ozdoby choinkowe na choinke z zaw

187,99 zł
4251285590199 CF12396 3x sadzarka z wyjmowanym spodkiem w 3 kolorach - 

doniczka do pokoju, balkonu i ogrodu - doniczka na kwi
93,99 zł

4251285590212 CF15645 3x zawieszka na choinke zoladz z brokatem-szlachetna 
ozdoba choinkowa do zamocowania-ozdoba choinkowa 

70,99 zł
4251285590229 CF15609 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
70,99 zł

4251285590236 CF12309 Tasma klejaca 9x do rekodziela - Kolorowe paski 
samoprzylepne do dekoracji - Tasma Washi - Dekoracyj

70,99 zł
4251285597549 CF12393 Trzyczesciowy zestaw szczotek skladajacy sie ze 

szczotki do butelek, szczotki do kubków i drucianej szcz
61,32 zł

4251285579330 CF11693 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z

140,99 zł
4251285579262 CF11686 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z
93,99 zł

4251285590274 CF6420 brokatowa tasma klejaca 6x do rekodziela - kolorowe 
paski samoprzylepne do dekoracji - ozdobne tasmy kleja

84,99 zł
4251285579255 CF11685 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na swieta, ozdoby choinkowe na choinke z z
93,99 zł

4251285590298 CF12451 16x filcowe podstawki pod napoje - okragle podstawki 
stolowe - szklane podstawki z filcu - podstawki pod nap

70,99 zł
4251285590304 CF12453 16x podstawki filcowe do napojów - podstawki pod stól 

"Kwiatek" - podstawki szklane z filcu - podstawki pod na
70,99 zł

4251285590328 CF12455 4x Filcowe podstawki pod doniczki - okragle podstawki 
na stól - podstawki pod doniczki, szklanki, miski i wazon

84,99 zł
4251285590328 CF12455 4x Filcowe podstawki pod doniczki - okragle podstawki 

na stól - podstawki pod doniczki, szklanki, miski i wazon
84,99 zł

4251285590335 CF12456 Podkladki filcowe 4x - Okragle podkladki stolowe - 
Podkladki pod garnki, szklanki, miski i wazony

84,99 zł
4251285590342 CF12311 18x mini buteleczki z ozdobnym brokatem - zestaw 

rzemieslniczy z brokatem - ozdobne kulki, kamienie ozd
84,99 zł

4251285590359 CF12472 Szlachetny aksamitny worek swiateczny XXL ze 
sznurkiem w kolorze zlotym z bialymi pomponami - wor

140,99 zł
4251285590366 CF12460 2x Halloween bag - wyskakujaca torba do zbierania 

slodyczy - worek na Halloween z raczka
70,99 zł

4251285590373 CF12462 2x Halloween bag - wyskakujaca torba do zbierania 
slodyczy - torba na Halloween z motywem zombie i dyni

70,99 zł
4251285590380 CF12461 2x Halloween bag - wyskakujaca torba do zbierania 

slodyczy - torba kolekcjonerska z motywem dyni na Hall
70,99 zł

4251285590397 CF12465 Halloween bag - worek do zbierania slodyczy na 
Halloween - worek do zbierania z motywem dyni

84,99 zł
4251285590403 CF12466 Halloween bag - worek do zbierania slodyczy na 

Halloween - worek do zbierania z motywem czaszki
84,99 zł

4251285590410 CF12467 Halloween bag - worek do zbierania slodyczy na 
Halloween - worek kolekcjonerski z motywem sowy

70,99 zł
4251285590427 CF12468 Halloween bag - worek do zbierania slodyczy na 

Halloween - worek do zbierania z motywem kota
70,99 zł

4251285590434 CF12507 2x Halloween bag - worek do zbierania slodyczy na 
Halloween - worek na kolekcjonowanie z motywem czar

84,99 zł
4251285590441 CF12473 2x zestaw opasek na glowe Halloween - opaska i kij w 

ksztalcie czaszki - kostium na Halloween i karnawal
84,99 zł

4251285590458 CF12508 2x Opaska na glowe Halloween - opaska z motywem 
nietoperza i dyni - kostium na Halloween i karnawal

70,99 zł
4251285590465 CF12471 2x Opaska na Halloween - czarna opaska z motywem 

oczu - kostium na Halloween i karnawal
84,99 zł

4251285590472 CF12314 12x mini buteleczki z krysztalkami - zestaw rekodziela z 
ozdobnymi kamieniami - brokatowe kamienie w róznych

84,99 zł
4251285590489 CF12375 13-czesciowy zestaw papieru do pakowania na Boze 

Narodzenie - zestaw do pakowania prezentów z wstazka
140,99 zł

4251285590519 CF12378 12-czesciowy zestaw papieru do pakowania na Boze 
Narodzenie - zestaw do pakowania prezentów z wstazka

140,99 zł
4251285590540 CF12378 12-czesciowy zestaw papieru do pakowania na Boze 

Narodzenie - zestaw do pakowania prezentów z wstazka
84,99 zł
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4251285590557 CF12376 13-czesciowy zestaw papieru do pakowania na Boze 
Narodzenie - zestaw do pakowania prezentów z wstazka

140,99 zł
4251285590564 CF12377 24-czesciowy zestaw papieru do pakowania na Boze 

Narodzenie - zestaw do pakowania prezentów z wstazka
84,99 zł

4251285590571 CF12375 13-czesciowy zestaw papieru do pakowania prezentów 
na Boze Narodzenie - zestaw do pakowania prezentów z

140,99 zł
4251285590595 CF12479 49-czesciowy zestaw filizanek, talerzyków, serwetek, 

proporczyków, balonów i spiral, zastawa stolowa i zesta
140,99 zł

4251285590618 CF12570 2x pajaki w kolorze czarnym z przerazajacymi 
czerwonymi oczami, duzy i wlochaty pajak mozna model

84,99 zł
4251285590632 CF12571 2x gigantyczny pajak w kolorze czarnym z 

przerazajacymi czerwonymi oczami, pajak XL moze byc 
140,99 zł

4251285590649 CF12572 Olbrzymi pajak w kolorze czarnym z przerazajacymi 
czerwonymi oczami, pajak XXL moze byc modelowany n

84,99 zł
4251285590656 CF12542 3x Halloweenowa tiara dla dzieci i doroslych - opaska na 

karnawal i Halloween - przebranie [wybór inny]
84,99 zł

4251285590663 CF5871 24-czesciowy zestaw kubków i talerzy, jednorazowa 
zastawa stolowa na Halloween, urodziny, impreze temat

93,99 zł
4251285590670 CF12544 4x Halloweenowy diadem z róznymi motywami dla 

dzieci i doroslych - opaska na glowe na karnawal, karna
84,99 zł

4251285590687 CF12436 LED do butelek - korkowy lancuch swietlny do butelek 
wina - projekcja swiatla z motywem bozonarodzeniowy

46,99 zł
4251285590694 CF5564 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 

ogrzewacz do rak w ksztalcie telefonu komórkowego - o
84,99 zł

4251285590717 CF12568 4x ozdobny szkielet w kolorze bialo-czarnym, wiszacy 
duch na Halloween, Mardi Gras, karnawal i inne imprezy

93,99 zł
4251285590724 CF12519 3x dynia z oswietleniem LED - latarnia na Halloween i 

jesien - dekoracyjna dynia slychac, widziec, nic nie mów
140,99 zł

4251285590731 CF12520 3x dynia z oswietleniem LED - latarnia na Halloween i 
jesien - dekoracyjna dynia slychac, widziec, nic nie mów

140,99 zł
4251285590755 CF12569 4x Halloweenowy diadem „kapelusz czarownicy” dla 

dzieci i doroslych - opaska na glowe na karnawal, karna
84,99 zł

4251285590762 CF12567 6x Halloweenowy diadem z róznymi motywami dla 
dzieci i doroslych - opaska na glowe na karnawal, karna

84,99 zł
4251285590779 CF8118 luk swiecy LED z zegarem jako lampki swiateczne - 

most swiecy z 21 diodami LED - piramida swietlna - kink
84,99 zł

4251285590786 CF5134 10x wymienne zarówki do lampek choinkowych z 10 
lampkami, 24V / 1,2W, z zielonym gniazdem

93,99 zł
4251285590793 CF5872 15-czesciowy zestaw dekoracji na Halloween z duzym 

szkieletem, balonami i girlandami z horroru, takimi jak n
93,99 zł

4251285590809 CF12497 4x ogrzewacze kieszeniowe - ogrzewacze do rak w stylu 
swetra - kieszeniowe poduszki grzewcze z zabawnymi m

84,99 zł
4251285590816 CF12491 4x Kieszonkowy ogrzewacz - ogrzewacz do rak w 

ksztalcie butelki z goraca woda - kieszonkowy ogrzewac
84,99 zł

4251285590823 CF12498 kieszonkowy ocieplacz 4x - ogrzewacz dloni w wersji 
zimowej - kieszonkowa poduszka grzewcza z róznymi m

70,99 zł
4251285590830 CF12574 2x LED znicz z bateria sloneczna - znicz LED "Eternal 

light" w kolorze czerwonym - solarny znicz z czujnikiem 
84,99 zł

4251285590861 CF12318 Termofor z uroczym motywem - podgrzewana poduszka 
z dzianinowym pokrowcem i golfem - termofor dla dzieci

70,76 zł
4251285590878 CF12318 Termofor z uroczym motywem - podgrzewana poduszka 

z dzianinowym pokrowcem i golfem - termofor dla dzieci
93,99 zł

4251285590885 CF12318 Termofor z uroczym motywem - podgrzewana poduszka 
z dzianinowym pokrowcem i golfem - termofor dla dzieci

93,99 zł
4251285590892 CF12418 60x kokardki na prezenty w róznych kolorach [kolory sie 

róznia] - samoprzylepne kokardki dekoracyjne na Boze 
93,99 zł

4251285590908 CF12540 2x pary rekawiczek szkieletowych w kolorze czarnym - 
przerazajace rekawiczki z kosci w jednym rozmiarze na 

70,99 zł
4251285590922 CF12422 100x kokardki prezentowe w swietnych kolorach - 

samoprzylepne ozdobne kokardki ze wzorem platków sn
70,99 zł

4251285590939 CF12422 100x prezentowe kokardki w swietnych kolorach - 
samoprzylepne ozdobne kokardki z wzorami na Boze Na

70,99 zł
4251285590946 CF12425 45-czesciowy zestaw prezentowy na Boze Narodzenie i 

urodziny - kokardy prezentowe i wstazki prezentowe w r
84,99 zł

4251285590953 CF12543 3x Chinese lanterns - lampion z przerazajacymi 
motywami na Halloween - papierowa lampion na Saint 

93,99 zł
4251285590977 CF10615 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 

ogrzewacz do rak z motywem gwiazdek - poduszka ciepl
84,99 zł

4251285590984 CF12536 4X kapelusz czarownicy - kapelusz maga idealny na 
karnawal, karnawal, Halloween - spiczasty kapelusz ma

84,99 zł
4251285590991 CF12428 2x perlowa girlanda na choinke - wstazka perlowa do 

dekoracji choinki - dekoracja swiateczna - dekoracja slu
93,99 zł
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4251285591004 CF12422 100x prezentowe kokardki w swietnych kolorach - 
samoprzylepne ozdobne kokardki z wzorami na Boze Na

84,99 zł
4251285591011 CF12423 2x girlanda perlowa na choinke - wstazka perlowa do 

dekoracji choinki - dekoracja swiateczna - dekoracja slu
70,99 zł

4251285591028 CF12579 2x Opaska na Halloween - Opaska z motywem czaszki i 
ducha w kolorze zielonym i rózowym - Kostium na Hallo

70,99 zł
4251285591028 CF12579 2x Opaska na Halloween - Opaska z motywem czaszki i 

ducha w kolorze zielonym i rózowym - Kostium na Hallo
70,99 zł

4251285591035 CF12579 2x Opaska na Halloween - Opaska z motywem dyni i 
wiedzmy - Kostium na Halloween i Karnawal

70,99 zł
4251285591035 CF12579 2x Opaska na Halloween - Opaska z motywem dyni i 

wiedzmy - Kostium na Halloween i Karnawal
70,99 zł

4251285591042 CF12599 naszyjnik "czaszka" na Halloween - naszyjnik z 
wisiorkiem z czaszka i koscia - akcesoria do kostiumów -

70,99 zł
4251285591059 CF5873 2-czesciowy zestaw na Halloween skladajacy sie z 

czapki z plamami krwi i okularów ze sztuczna krwia, odp
140,99 zł

4251285591066 CF5874 2-czesciowy zestaw maczeta i topór z poplamionym 
krwia ostrzem (60 cm) do rozszerzenia kostiumu, odpo

140,99 zł
4251285591073 CF5876 9-czesciowy zestaw sztucznej krwi - Kropla krwi i 

kapsulki z krwia na Halloween - Przebranie wampira i zo
84,99 zł

4251285591073 CF5876 9-czesciowy zestaw sztucznej krwi - Kropla krwi i 
kapsulki z krwia na Halloween - Przebranie wampira i zo

84,99 zł
4251285591080 CF12580 przerazajace dlonie zombie, rekawiczki lateksowe, 

realistyczne dlonie potwora z horroru jako rozszerzenie 
84,92 zł

4251285591097 CF11206 12x kolki do namiotu wykonane ze stali - solidne kolki 
do podloza z gwintem w pudelku transportowym na ke

163,99 zł
4251285591110 CF6995 72x sledzie do namiotu wykonane ze stali - bardzo 

grube sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne na nor
187,99 zł

4251285591127 CF6985 24x sledzie do namiotu wykonane ze stali - bardzo 
grube sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne na nor

140,99 zł
4251285591134 CF6985 36x sledzie do namiotu wykonane ze stali - bardzo 

grube sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne na nor
187,99 zł

4251285591134 CF6985 36x sledzie do namiotu wykonane ze stali - bardzo 
grube sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne na nor

187,99 zł
4251285591141 CF11202 25x kolki do namiotu wykonane ze stali - dlugie i solidne 

kolki do podloza na kemping i na zewnatrz - idealne do 
163,99 zł

4251285591158 CF12254 32x sledzie do namiotu wykonane ze stali - wytrzymale 
sledzie w ksztalcie litery V na kemping i na zewnatrz - id

187,99 zł
4251285591165 CF12254 48x sledzie do namiotu wykonane ze stali - wytrzymale 

sledzie w ksztalcie litery V na kemping i na zewnatrz - id
233,99 zł

4251285591189 CF12603 Bizuteria na Halloween "Dia de los Muertos" - kolczyki i 
bransoletka La Catrina jako dodatek - akcesoria kostium

70,99 zł
4251285591196 CF12598 3x naszyjnik na Halloween - naszyjnik z róznymi 

przerazajacymi motywami - akcesoria do kostiumów - a
70,99 zł

4251285591196 CF12598 3x naszyjnik na Halloween - naszyjnik z róznymi 
przerazajacymi motywami - akcesoria do kostiumów - a

70,99 zł
4251285591219 CF12605 Bizuteria na Halloween "Dia de los Muertos" - Naszyjnik 

i pierscionek La Catrina jako dodatek - dodatek kostium
70,99 zł

4251285591240 CF6310 15x wymienne zarówki do lampek choinkowych z 35 
lampkami, 7V / 0,98W, z zielonym gniazdem

93,99 zł
4251285591264 CF12592 Naszyjnik „krwawe narzedzie” na Halloween, karnawal i 

Mardi Gras - naszyjnik krwi i horroru
70,99 zł

4251285591295 CF12426 18x wstazka pierscieniowa w blyszczacych kolorach - 10 
m na rolce - zestaw wysokiej jakosci wstazek prezentow

70,99 zł
4251805402889 CF2049 7-czesciowy zestaw do sztucznej krwi - spray z krwia i 

kapsulki z krwia na Halloween - makijaz na przebranie 
84,99 zł

4251285591318 CF12431 9x Galazka brokatu - aranzacja brokatowa do dekoracji 
swiatecznej - ozdoba na wieniec adwentowy, choinke it

93,99 zł
4251285591325 CF12421 Kokardki prezentowe 60x w róznych kolorach - 

samoprzylepne kokardki ozdobne na Boze Narodzenie i 
84,99 zł

4251285591332 CF12380 Latarnia LED z uchwytem do przenoszenia - Swiatlo 
burzowe LED jako oswietlenie dekoracyjne w kolorze cz

140,99 zł
4251285591349 CF12423 2x girlanda perlowa na choinke - wstazka perlowa do 

dekoracji choinki - dekoracja swiateczna - dekoracja slu
70,99 zł

4251285591356 CF12428 2x perlowa girlanda na choinke - wstazka perlowa do 
dekoracji choinki - dekoracja swiateczna - dekoracja slu

84,99 zł
4251285591356 CF12428 2x perlowa girlanda na choinke - wstazka perlowa do 

dekoracji choinki - dekoracja swiateczna - dekoracja slu
84,99 zł

4251285591394 CF12403 bombki choinkowe ze szkla prawdziwego jako ozdoby 
choinkowe, ozdoby choinkowe, auto do 15 cm dlugosci 

140,99 zł
4251285591400 CF12427 12x zestaw wstazek prezentowych w róznych kolorach - 

elegancka, blyszczaca ozdobna wstazka - kokardka na B
84,99 zł
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4251285591417 CF8719 2x Wklad do zlewu - Okragla mata do zlewu - Wklad do 
zlewu chroni powierzchnie zlewu i naczynia

93,99 zł
4251285591424 CF12469 4x latarnia z kolorowymi motywami - papierowa latarnia 

na Swietego Marcina i Halloween - latarnia jako latarnia 
84,99 zł

4251285591431 CF12410 3x Bombki choinkowe z terakoty jako ozdoby 
choinkowe, dekoracje choinkowe w ksztalcie samochodu

140,99 zł
4251285591448 CF11346 100x wieszaki na ozdoby choinkowe i wielkanocne - 

wieszaki na kulki na bombki i pisanki
70,99 zł

4251285591455 CF11346 200x wieszak na ozdoby choinkowe i wielkanocne - 
wieszak kulkowy na bombki i pisanki

84,99 zł
4251285591462 CF12459 16-czesciowy zestaw do pakowania prezentów z 

kokardkami prezentowymi, wstazkami prezentowymi i k
93,99 zł

4251285591479 CF12430 16-czesciowy zestaw do pakowania prezentów z 
kokardkami prezentowymi, wstazkami prezentowymi i k

93,99 zł
4251285591486 CF12412 2x bombki choinkowe, blyszczace bombki choinkowe z 

tworzywa sztucznego jako ozdoby choinkowe, ozdoby c
93,99 zł

4251285591493 CF12412 2x bombki choinkowe, blyszczace bombki choinkowe z 
tworzywa sztucznego jako ozdoby choinkowe, ozdoby c

60,99 zł
4251285591509 CF12419 rózdzka 4x LED w ksztalcie jednorozca - paleczka 

swietlna z 3 trybami swiecenia - paleczka swietlna jedno
84,99 zł

4251285591523 CF9985 8x duza kokarda na prezent do dekoracji i pakowania - 
gotowa kokarda w kolorze czerwonym i zlotym - rozmiar

93,99 zł
4251285591547 CF12396 4x donica w jasnych kolorach - donica na kwiaty i ziola - 

donica do ogrodu, balkonu i mieszkania
93,99 zł

4251285591554 CF12538 3x dekoracyjna zarówka z lancuchem swietlnym LED - 
kolorowe dekoracyjne swiatlo LED do zawieszenia i odlo

94,36 zł
4251285591561 CF12350 anielskie wlosy, drobno skrecony swiecidelko, srebrny 

na choinke, dekoracja swiateczna - 40 g
70,99 zł

4251285591585 CF12365 8x Zawieszki drewniane na Boze Narodzenie - 
Drewniane ozdoby swiateczne - drewniana ozdoba Deko

84,99 zł
4251285591592 CF12370 4x drewniane zawieszki na choinke 13 x 12 cm - ozdoby 

choinkowe z drewna - ozdoby drewniane ozdoby swiate
70,99 zł

4251285591608 CF12368 6x drewniane zawieszki na choinke 14 x 8 cm - Ozdoby 
choinkowe z drewna - Ozdoby drewniane Ozdoby choink

84,99 zł
4251285591615 CF12366 3x drewniane zawieszki na choinke 10 x 10 cm - ozdoby 

choinkowe z drewna - ozdoby drewniane ozdoby choink
84,99 zł

4251285591622 CF12371 3x drewniane wisiorki z lampkami LED na choinke - 
ozdoby choinkowe z drewna - ozdoby drewniane ozdoby

60,99 zł
4251285591639 CF12372 3x drewniane wisiorki z lampkami LED na choinke - 

ozdoby choinkowe z drewna - ozdoby drewniane ozdoby
93,99 zł

4251285591646 CF12353 czubek choinki na choinke - odpowiedni do kazdego 
czubka choinki - wytrzymaly i niezniszczalny - blyszczac

70,99 zł
4251285591653 CF15662 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Gwiazdka na 

wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow
84,99 zł

4251285591660 CF12353 Nakladka na choinke na choinke - wytrzymala i 
niezniszczalna - odpowiednia na kazdy wierzcholek choi

70,99 zł
4251285591684 CF12406 12x brokatowe zawieszki na choinke - blyszczace 

ozdoby choinkowe - ozdoby swiateczne z róznymi moty
70,99 zł

4251285591721 CF5924 8x Ozdoby choinkowe w dwóch kolorach - Swiateczna 
dekoracja sniezynka - Wisiorek na Boze Narodzenie w k

84,99 zł
4251285591745 CF10506 6x zestaw do pobierania próbek stolca w domu 2.0 - z 

jednorazowa nakladka, niesterylna rurka do pobierania, 
84,99 zł

4251285591752 CF10506 3x zestaw lapacza stolka 2.0 do próbek kalu w domu - z 
jednorazowym lapaczem stolca, niejalowa rurka na kal, 

70,99 zł
4251285591752 CF10506 3x zestaw lapacza stolka 2.0 do próbek kalu w domu - z 

jednorazowym lapaczem stolca, niejalowa rurka na kal, 
70,99 zł

4251285591769 CF5924 16x Ozdoby choinkowe w dwóch kolorach - Platek 
sniegu - Wisiorek na Boze Narodzenie w kolorze brazu i 

93,99 zł
4251285591776 CF5925 16x Ozdoby choinkowe w dwóch kolorach - Swiateczna 

dekoracja sniezynka - Wisiorek na Boze Narodzenie w k
93,99 zł

4251285598287 CF5931 9x Ozdoby choinkowe w trzech kolorach - Platek sniegu 
- Wisiorek na Boze Narodzenie w kolorze bialym, przezr

84,99 zł
4251285591790 CF5932 9x Ozdoby choinkowe w trzech kolorach - Ozdoby 

choinkowe z róznymi motywami - Zawieszki na Boze Nar
140,99 zł

4251285591806 CF12411 4x Wieszaki swiateczne - zawieszki ze wzorem platka 
sniegu [wybór jest rózny] - Ozdoby choinkowe na okna i

84,99 zł
4251285591837 CF12385 16x foremki do ciastek ze stali nierdzewnej - foremki do 

ciastek w 3D ze swiatecznymi motywami - foremki do ci
70,99 zł

4251285591844 CF9929 2x Zloty lakier w sprayu do dekoracji i rekodziela - 
Lakier w sprayu w kolorze zlotym do dekoracji swiateczn

84,99 zł
4251285591851 CF12355 czubek choinki w rózowym polysku, czubek choinki z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, czubek choinki 
163,99 zł
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4251285591868 CF12251 Czubek choinki w kolorze bialym, blyszczace srebro, 
czubek choinki z prawdziwego szkla na Boze Narodzenie

163,99 zł
4251285591875 CF12250 czubek choinkowy w kolorze czerwonym, zloty, matowy, 

czubek choinki z prawdziwego szkla na Boze Narodzenie
163,99 zł

4251285591882 CF12249 Wierzcholek choinki w kolorze czerwonym, zlotym, 
matowym, czubek na choinke z prawdziwego szkla na B

163,99 zł
4251285591899 CF12500 10 woreczków prezentowych w jasnych kolorach - torba 

prezentowa na butelki wina i szampana - woreczek na b
93,99 zł

4251285591905 CF12384 15x Foremki do ciastek ze stali nierdzewnej - foremki z 
motywami bozonarodzeniowymi - foremki do ciastek na 

93,99 zł
4251285591912 CF5933 15x Drewniana zawieszka na choinke 10 x 7 cm - 

Ozdoba choinkowa - Drewniana ozdoba swiateczna z m
60,99 zł

4251805471403 CF12225 4x Ozdoby choinkowe z metalu - Dekoracja swiateczna 
platek sniegu - zawieszka na Boze Narodzenie w kolorze

70,99 zł
4251285591936 CF12382 2x foremka do ciastek - wielofunkcyjny nóz na 50 

swiatecznych ciastek - plastikowy nóz
70,99 zł

4251285591943 CF15704 Gwiazdka dekoracyjna LED na Boze Narodzenie - 
Gwiazdka dekoracji z dioda LED i zegarem - Stojak na g

140,99 zł
4251285591967 CF3916 6x torba na prezent z motywami jelenia - torba na 

prezent na butelki wina i szampana - torba na butelki na
93,99 zł

4251285591974 CF12499 6x torebek na prezenty z motywami swiatecznymi - 
torebka prezentowa na butelki wina i szampana - torebk

70,99 zł
4251285591981 CF6257 6x Torba prezentowa z motywami swiatecznymi - 

brokatowa torba na wino i szampana - torba z motywa
84,99 zł

4251285592018 CF12208 3x drewniane zawieszki z klamrami 13 x 10 cm - 
Ozdoby choinkowe z drewna - Wieszak na kalendarz i z

84,99 zł
4251285592025 CF15629 Gwiazda ozdobna Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe 

wykonane z metalu - Dekoracja swiateczna do odlozenia
60,99 zł

4251285592032 CF12391 2x Formy silikonowe do pralin - Formy do pralin na Boze 
Narodzenie - Silikonowa forma do pralin, cukierków lub 

70,99 zł
4251285592049 CF6152 10x torebka prezentowa z motywami swiatecznymi - 

torebka prezentowa na butelki wina i szampana - torebk
84,99 zł

4251285592100 CF12236 8x zawieszka choinkowa cukierek - bombka na prezent 
cukierek - ozdoby choinkowe w ksztalcie cukierków do d

93,99 zł
4251285592117 CF15644 6x wisiorki choinkowe sople ze sniegiem - szlachetne 

ozdoby choinkowe do mocowania - ozdoby choinkowe - 
60,99 zł

4251285592124 CF12513 8x torba prezentowa na Boze Narodzenie, Swietego 
Mikolaja i Adwent - brokatowa torebka prezentowa z mo

93,99 zł
4251285592131 CF12252 2x pila lancuchowa choinkowa wykonana ze szkla w 

kolorze srebrnym, bialym, czarnym, ozdoby choinkowe 
84,99 zł

4251285592148 CF12236 4x zawieszka choinkowa cukierek - bombka na prezent 
cukierek - ozdoby choinkowe w ksztalcie cukierków do d

70,99 zł
4251805425475 CF9055 3x tacki na kostki lodu z pokrywkami - foremka na 

kostki lodu z otworem wlotowym w pokrywie - kostkark
84,99 zł

4251285592162 CF12237 6x zestaw zawieszek choinkowych Szyszki jodly w 
kolorze srebrnym, niezniszczalna biel, ozdoby choinkow

70,99 zł
4251285592179 CF12239 9x bombki choinkowe - bombki choinkowe z 

nietlukacego plastiku na choinke - ozdoby choinkowe na
84,99 zł

4251805471281 CF12238 9x bombki choinkowe, bombki choinkowe wykonane z 
nietlukacego plastiku na swieta, ozdoby choinkowe na c

84,99 zł
4251285592193 CF12248 9x bombki choinkowe - bombki choinkowe z 

nietlukacego plastiku na choinke - ozdoby choinkowe na
93,99 zł

4251285592209 CF12243 6x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 
nietlukacego sie tworzywa na Boze Narodzenie, gwiazdk

84,99 zł
4251285592216 CF12448 Choinka LED jako oswietlenie dekoracyjne - Choinka 

swietlna z funkcja timera jako dekoracja na Boze Narod
187,99 zł

4251285592230 CF12367 Choinka LED jako oswietlenie dekoracyjne - choinka 
lekka jako dekoracja swiateczna - choinka dekoracyjna 

140,99 zł
4251805421798 CF3329 18x gotowa kokardka na choinke - blyszczaca kokardka 

prezentowa w róznych kolorach - ozdoby choinkowe - o
140,99 zł

4251805403343 CF12452 Luk swiecowy LED jako oswietlenie swiateczne - mostek 
swiecowy z 33 diodami LED - piramida luku swietlnego -

210,99 zł
4251285592292 CF3608 9-czesciowy zestaw gotowych kokardek - blyszczaca 

kokardka prezentowa w róznych rozmiarach - ozdoby ch
140,99 zł

4251285592339 CF12441 2x drewniane wisiorki 12x12 cm z lampka LED na 
choinke - ozdoby choinkowe z drewna - ozdoby choinko

84,99 zł
4251285592346 CF12442 2x drewniane wisiorki z lampkami LED na choinke - 

ozdoby choinkowe z drewna - ozdoby drewniane ozdoby
84,99 zł

4251285592353 CF12241 6x bombki choinkowe - bombki choinkowe z 
nietlukacego plastiku na choinke - ozdoby choinkowe na

93,99 zł
4251285592360 CF12240 6x bombki choinkowe - bombki choinkowe z 

nietlukacego plastiku na choinke - ozdoby choinkowe na
93,99 zł
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4251285592377 CF12242 6x bombki choinkowe - bombki choinkowe z 
nietlukacego plastiku na choinke - ozdoby choinkowe na

84,99 zł
4251285592384 CF12576 6x talerze swiateczne wykonane z melaminy - talerze 

swiateczne w ksztalcie gwiazdy - talerze na ciasteczka n
140,99 zł

4251285592391 CF12575 6x talerze swiateczne z melaminy - talerze okragle na 
Boze Narodzenie - talerze na ciastka na Mikolaja i Boze 

140,99 zł
4251285592438 CF12381 3x nawilzacz powietrza wykonany z ceramiki - parownik 

grzejnikowy do nawilzania powietrza w pomieszczeniu - 
140,99 zł

4251285592438 CF12381 3x nawilzacz powietrza wykonany z ceramiki - parownik 
grzejnikowy do nawilzania powietrza w pomieszczeniu - 

140,99 zł
4251285592445 CF3917 3x sznurek jutowy - sznurek jutowy do pakowania 

prezentów - sznurek do paczek w kolorze szarym, natur
84,99 zł

4251285592452 CF3918 3x Jutowa wstazka prezentowa - sznurek jutowy do 
pakowania prezentów - sznurek do paczek w kolorze sz

84,99 zł
4251285592469 CF3948 3x wstazka prezentowa ze sznurka jutowego - sznurek 

jutowy do pakowania prezentów - sznurek w kolorze sza
84,99 zł

4251285592476 CF9968 36x Wieszak na bombki na ozdoby choinkowe - Wieszak 
na bombki - Idealny na bombki

70,99 zł
4251285592490 CF12534 Swiateczna dekoracja Miniaturowa choinka z 

oswietleniem LED - Sztuczna choinka z lampkami
93,99 zł

4251285592506 CF12518 2x dyniowy lampion - ceramiczny swiecznik - 
dekoracyjna dynia na jesien i Halloween [wybór jest zró

140,99 zł
4251285592513 CF12533 2x Swiateczna dekoracja miniaturowa choinka z 

oswietleniem LED - sztuczny stojak na choinke z lancuc
70,99 zł

4251285592520 CF11291 18x brokatowa wstazka pierscionkowa w jasnych 
kolorach - 20 m na rolke - swietny zestaw wstazek prez

84,99 zł
4251285592537 CF12402 4x Talerz swiateczny z metalu - Talerz okragly na Boze 

Narodzenie - Talerz na ciasteczka na Mikolaja i Boze Nar
93,99 zł

4251285592544 CF12449 Luk swiecowy LED jako oswietlenie swiateczne - mostek 
swiecowy z 20 diodami LED - piramida luku swietlnego -

163,99 zł
4251285592551 CF3955 6x Talerze swiateczne wykonane z metalu - Talerz 

okragly na Boze Narodzenie - Talerze na ciastka dla Mik
140,99 zł

4251285592568 CF12450 Luk swiecy LED jako lampki choinkowe - mostek ze 
swieca z 9 diodami LED - mala piramida z lukiem swietl

140,99 zł
4251285592575 CF12484 4x podkladki w kolorze czerwonym - spodki jako 

dekoracje stolu - ozdobne talerze na wesela, uroczystos
140,99 zł

4251285592575 CF12484 4x podkladki w kolorze czerwonym - spodki jako 
dekoracje stolu - ozdobne talerze na wesela, uroczystos

140,99 zł
4251285592582 CF12485 4x podkladki w kolorze srebrnym - spodki wielokrotnego 

uzytku jako dekoracja stolu - ozdobne talerze na wesela
140,99 zł

4251285592582 CF12485 4x podkladki w kolorze srebrnym - spodki wielokrotnego 
uzytku jako dekoracja stolu - ozdobne talerze na wesela

140,99 zł
4251285592605 CF12457 Luk swiecowy LED jako oswietlenie swiateczne - mostek 

swiecowy z 7 diodami LED - piramida lukowa z drewna, 
163,99 zł

4251285592612 CF7594 nóz do melona do wszystkich rodzajów melona - nóz do 
melona do arbuza lub ananasa - Ø 28 cm

140,99 zł
4251285592629 CF8788 drapak, drapak dla kotów wykonany z naturalnego 

sizalu z pluszem i mocowaniem do sciany, 53x25cm
140,99 zł

4251285592636 CF12234 4x underplate zloto-czarny - spodek jako dekoracja 
stolu - ozdobny talerz na slub, uroczystosc rodzinna lub 

163,99 zł
4251285592711 CF12514 Ozdoba swiateczna do odkladania swiatlem LED - 

dekoracja drewniana, dom podswietlany - dekoracja stol
187,99 zł

4251285592728 CF15700 Gwiazdka dekoracyjna LED na Boze Narodzenie - 
Gwiazda dekoracji swiatecznej z dioda LED i zegarem - 

140,99 zł
4251285592735 CF12505 4-czesciowa podkladka „Star” - Nowoczesna podkladka 

w stylu vintage - Podkladka Premium do wycierania
84,99 zł

4251285592742 CF12505 8-czesciowa podkladka „gwiazda” - nowoczesna 
podkladka w stylu vintage - podkladka premium do wyci

93,99 zł
4251285592766 CF12506 4-czesciowa podkladka jelonek - nowoczesna podkladka 

filcowa w stylu vintage - podkladka filcowa premium - p
84,99 zł

4251285592780 CF12503 8-czesciowa swiateczna podkladka - podkladka do 
jadalni i kuchni - podkladki z 2 róznymi motywami renife

140,99 zł
4251285592797 CF12504 4-czesciowa podkladka w gwiazdki na Boze Narodzenie 

- podkladka do jadalni i kuchni - podkladki z motywem g
84,99 zł

4251285592803 CF12504 8-czesciowa podkladka w gwiazdki na Boze Narodzenie 
- podkladka do jadalni i kuchni - podkladki z motywem g

140,99 zł
4251285592803 CF12504 8-czesciowa podkladka w gwiazdki na Boze Narodzenie 

- podkladka do jadalni i kuchni - podkladki z motywem g
140,99 zł

4251285592810 CF11265 2x talerze do fondue z porcelany, plyta grillowa z 4 
wglebieniami na naczynia i dipy

163,99 zł
4251285592827 CF12458 Kocyk choinkowy Ø 100 cm - Podstawa choinkowa z 

motywem swiatecznym - Okragly dywan choinkowy - Sp
93,99 zł
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4251285593084 CF12356 Torba prezentowa XXL na Boze Narodzenie z motywem 
Swietego Mikolaja - Torba Swietego Mikolaja do wypelni

84,99 zł
4251285592841 CF12458 Kocyk choinkowy Ø 100 cm - Podstawa choinkowa z 

motywem swiatecznym - Okragly dywan choinkowy - Sp
140,99 zł

4251285592858 CF12458 Kocyk choinkowy Ø 100 cm - Podstawa choinkowa z 
motywem swiatecznym - Okragly dywan choinkowy - Sp

140,99 zł
4251285592865 CF12413 Bialy pokrowiec na choinke premium do ochrony przed 

iglami sosny - okragly pokrowiec na choinke na jasna ch
140,99 zł

4251285593077 CF12356 Torba prezentowa XXL na Boze Narodzenie z motywem 
renifera - Torba Swietego Mikolaja do wypelnienia - Tor

84,99 zł
4251285592889 CF12356 XXL torba prezentowa na Boze Narodzenie z motywem 

balwanka - Torba Swietego Mikolaja do wypelnienia - T
84,99 zł

4251285593114 CF12535 XL Worek na prezenty na Boze Narodzenie z motywem 
Mikolaja - Worek swiateczny do wypelnienia - Swiateczn

84,99 zł
4251285598492 CF12373 4x Pokrowce na krzesla premium, ozdoba w ksztalcie 

czapki Mikolaja, ozdoba do umieszczenia na krzesle na 
93,99 zł

4251285593138 CF12535 XL Torba na prezenty na Boze Narodzenie z motywem 
renifera - Torba Swietego Mikolaja do wypelnienia - Swi

84,99 zł
4251285592926 CF12398 2x premium pokrowiec na krzeslo Swiety Mikolaj, 

szczególowa dekoracja do nalozenia na krzeslo na Boze 
163,99 zł

4251285592933 CF12435 4x pokrowce na krzesla Swiateczna kokardka organza, 
kokardka na krzeslo jako dekoracja na Boze Narodzenie,

140,99 zł
4251285598256 CF12415 3x Sztuczny snieg - Puszka z dekoracyjnym sniegiem w 

sprayu - Spray do dekoracji na Boze Narodzenie
140,99 zł

4251285592971 CF12416 3x Sztuczny snieg - Puszka z dekoracyjnym sniegiem w 
sprayu - Snieg w sprayu do dekoracji na Boze Narodzeni

140,99 zł
4251285592988 CF12694 3x Frost Spray do dekoracji okien - puszka sprayu z 

efektem szronu do kwiatów lodowych - sztuczny snieg d
93,99 zł

4251285593008 CF12405 3x Premium skarpety Swietego Mikolaja XL - Swiateczne 
skarpetki do zawieszenia - Aksamitne skarpety Mikolaja 

93,99 zł
4251805455939 CF9939 3x sztuczny snieg - puszka ze sniegiem dekoracyjnym - 

spray sniezny do dekoracji na Boze Narodzenie
84,99 zł

4251285593039 CF12698 3x ramki na zdjecia 10 x 15 cm na najpiekniejsze 
zdjecia - stylowa ramka na zdjecia - ramka na ulubione 

84,99 zł
4251285593046 CF12695 Obraz bozonarodzeniowy na drewnianym znaku z 

oswietleniem LED na Boze Narodzenie, swiateczny znak 
163,99 zł

4251285593060 CF12695 Swiateczny obrazek na drewnianym znaku ze swiatlami 
LED na Boze Narodzenie, swiateczny znak swietlny z 6 d

140,99 zł
4251285593077 CF12356 Torba prezentowa XXL na Boze Narodzenie z motywem 

renifera - Torba Swietego Mikolaja do wypelnienia - Tor
84,99 zł

4251285593084 CF12356 Torba prezentowa XXL na Boze Narodzenie z motywem 
Swietego Mikolaja - Torba Swietego Mikolaja do wypelni

84,99 zł
4251285593138 CF12535 XL Torba na prezenty na Boze Narodzenie z motywem 

renifera - Torba Swietego Mikolaja do wypelnienia - Swi
84,99 zł

4251285593107 CF12693 6x woreczki prezentowe w róznych kolorach - torba 
prezentowa na butelki wina i szampana - woreczek na b

61,32 zł
4251285593114 CF12535 XL Worek na prezenty na Boze Narodzenie z motywem 

Mikolaja - Worek swiateczny do wypelnienia - Swiateczn
84,99 zł

4251285593121 CF12693 12 woreczków prezentowych w róznych kolorach - 
woreczek na butelki na wino i szampana - woreczek na 

140,99 zł
4251285593138 CF12535 XL Torba na prezenty na Boze Narodzenie z motywem 

renifera - Torba Swietego Mikolaja do wypelnienia - Swi
84,99 zł

4251285593145 CF12524 2x zestaw opasek na glowe Boze Narodzenie - opaska w 
stylu renifera - kostium na Boze Narodzenie i Mardi Gras

84,99 zł
4251285593152 CF11763 2x sloiki do przechowywania na kempingu, pikniku iw 

domu - miska do serwowania owoców, warzyw i przeka
93,99 zł

4251285593176 CF12224 2x Czapka swiateczna X-Mas Czapka Swietego Mikolaja 
Pluszowa czapka Swietego Mikolaja

70,99 zł
4251285593183 CF12404 3x Swiateczna czapka X-Mas Czapka Swietego Mikolaja 

Pluszowa swiateczna czapka Swietego Mikolaja
93,99 zł

4251285593190 CF8640 Sled lina wykonana z wytrzymalej liny z zóltym, 
ergonomicznie uksztaltowanym uchwytem

60,99 zł
4251285593206 CF8640 Ersatzleine f. Snowboard 2x 70,99 zł
4251285593213 CF11328 3x szczoteczka do rak - drewniana szczoteczka do 

paznokci - dwustronna szczoteczka do mycia rak - szczo
70,99 zł

4251285593220 CF3994 3x czerwone swiece LED - ozdobne swiece ze swiatlem - 
swiece LED zasilane bateryjnie - swiece z realistycznym 

163,99 zł
4251285593244 CF12521 4x czerwone swiece LED - ozdobne swiece ze swiatlem - 

swiece LED zasilane bateryjnie - swiece z realistycznym 
163,99 zł

4251285593251 CF12629 47-elementowy zestaw ozdób choinkowych w 
odcieniach szarosci - bombki + top choinkowy w róznyc

187,99 zł
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4251285593268 CF12628 47-elementowy zestaw ozdób choinkowych w 
odcieniach fioletu - bombki + top choinkowy w róznych 

187,99 zł
4251285593275 CF12626 47-elementowy zestaw ozdób choinkowych w kolorze 

czerwonym - bombki + top choinkowy w róznych rozmia
187,99 zł

4251285593282 CF15607 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

70,99 zł
4251285593305 CF12414 2x metalowy dzwonek stolowy - dzwonek reczny jako 

dekoracja swiateczna - dzwonek recepcyjny w róznych 
140,99 zł

4251285593312 CF12349 popielniczka 2x ze stali nierdzewnej - popielniczka z 
pokrywa - popielniczka wiatrowa z zabezpieczeniem prz

93,99 zł
4251285593336 CF12207 5x swiecidelko na Boze Narodzenie - girlanda ze 

swiecidelkami w kolorze bialym - Ozdoby choinkowe na 
70,99 zł

4251285593343 CF12209 3x swiateczna girlanda - jodlowa girlanda do idealnej 
dekoracji swiatecznej - swiateczna dekoracja w kolorze 

93,99 zł
4251285593350 CF11104 2x Gwiazda swiateczna zawieszka Gwiazda 3D na 

choinke - ozdoby choinkowe z metalu - ozdoby, Ozdoby 
84,99 zł

4251285593367 CF11087 3x Zawieszki z gwiazdkami brokat Gwiazda 3D na 
choinke - Ozdoby choinkowe Ozdoby choinkowe do dek

60,99 zł
4251285593381 CF12207 10x swiecidelko na Boze Narodzenie - girlanda ze 

swiecidelkami w kolorze bialym - Ozdoby choinkowe na 
84,99 zł

4251285593398 CF12623 5x falisty swiecidelko - girlanda ze swiecidelkami w 
kolorze srebrnym - Ozdoby choinkowe na choinke - 50 c

70,99 zł
4251285593404 CF12623 10x falisty swiecidelko - girlanda ze swiecidelkami w 

kolorze srebrnym - ozdoby choinkowe na choinke - 50 c
93,99 zł

4251285593411 CF12512 2x anielskie wlosy biale - Delikatny blichtr na choinke i 
wieniec adwentowy - Bajkowe wlosy do dekoracji na Bo

70,99 zł
4251285593411 CF12512 2x anielskie wlosy biale - Delikatny blichtr na choinke i 

wieniec adwentowy - Bajkowe wlosy do dekoracji na Bo
70,99 zł

4251285593428 CF12322 Bandaz kolanowy rozmiar S - nakolanniki z kompresja - 
elastyczna, antyposlizgowa orteza kolan, stabilizujace i 

47,16 zł
4251285593428 CF12322 Bandaz kolanowy rozmiar S - nakolanniki z kompresja - 

elastyczna, antyposlizgowa orteza kolan, stabilizujace i 
47,16 zł

4251285593435 CF12322 Bandaz kolanowy rozmiar M - nakolanniki z kompresja - 
elastyczna, antyposlizgowa orteza kolana, stabilizujaca i

47,16 zł
4251285593435 CF12322 Bandaz kolanowy rozmiar M - nakolanniki z kompresja - 

elastyczna, antyposlizgowa orteza kolana, stabilizujaca i
47,16 zł

4251285593442 CF12322 Bandaz na kolana rozmiar L - Nakolannik z kompresja - 
Elastyczna, antyposlizgowa orteza kolana, stabilizujace i

60,99 zł
4251285593442 CF12322 Bandaz na kolana rozmiar L - Nakolannik z kompresja - 

Elastyczna, antyposlizgowa orteza kolana, stabilizujace i
60,99 zł

4251285593459 CF12322 orteza kolana rozmiar XL - nakolanniki z kompresja - 
elastyczna, antyposlizgowa orteza kolana, stabilizujace i

47,16 zł
4251285593459 CF12322 orteza kolana rozmiar XL - nakolanniki z kompresja - 

elastyczna, antyposlizgowa orteza kolana, stabilizujace i
47,16 zł

4251285593466 CF12621 5 metrów girlandy w ksztalcie sopli jako dekoracja 
swiateczna - bozonarodzeniowe dekoracje okienne - zim

70,99 zł
4251285593473 CF12511 5 metrów girlandy sopli jako dekoracja swiateczna - 

obrazy okienne na Boze Narodzenie - zimowa dekoracja
93,99 zł

4251285593480 CF12433 2x 500g sztuczny snieg jako dekoracja swiateczna - 
ozdobny snieg do rozsypywania i rekodziela - zimowa d

140,99 zł
4251285593497 CF12433 1x 500g Sztuczny snieg jako dekoracja swiateczna - 

Snieg dekoracyjny do rozsypywania i rekodziela - Dekor
84,99 zł

4251285593503 CF10987 kalendarz adwentowy do powieszenia i wypelnienia, 
filcowy kalendarz adwentowy z butami w róznych kolora

93,99 zł
4251285593527 CF11761 Knot do lamp naftowych - wymienny knot do pochodni 

ogrodowych, pochodnia bambusowa 650 cm x 20 mm
93,99 zł

4251285593534 CF3996 Trzyczesciowa dekoracja na Boze Narodzenie - Sztuczny 
wieniec adwentowy i swiateczna girlanda z oswietleniem

257,99 zł
4251285593589 CF12440 Gasnica do swiec 3X wykonana z metalu z ruchomym 

dzwonkiem gasniczym - gasnica knotowa z róznymi mot
93,99 zł

4251285593558 CF12620 2000 ml krysztalowy snieg do dekoracji i rekodziela - 
sztuczny snieg jako dekoracja swiateczna - dekoracja zi

84,99 zł
4251285593565 CF12618 2x 1 litr krysztalowego sniegu do dekoracji i rekodziela - 

sztuczny snieg jako dekoracja swiateczna - dekoracja zi
84,99 zł

4251285593572 CF12390 2x sztuczna girlanda bozonarodzeniowa z oswietleniem 
LED - girlanda jodlowa na baterie - girlanda dekoracyjna

257,99 zł
4251285593589 CF12440 Gasnica do swiec 3X wykonana z metalu z ruchomym 

dzwonkiem gasniczym - gasnica knotowa z róznymi mot
93,99 zł

4251285593596 CF12627 47-elementowy zestaw ozdób choinkowych w kolorze 
rózowym - bombki + top choinkowy w róznych rozmiara

163,99 zł
4251285593619 CF12447 Gwiazda swiateczna z funkcja wylacznika czasowego - 

Gwiazda LED jako oswietlenie dekoracyjne na Boze Nar
163,99 zł
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4251285593626 CF12434 mata sniezna do ozdób choinkowych - sztuczny snieg do 
dekoracji i rekodziela - wata sniezna jako snieg dekorac

140,99 zł
4251285593633 CF12531 Dom LED jako dekoracja swiateczna - Maly drewniany 

domek z oswietleniem LED - Swiateczna dekoracja na b
140,99 zł

4251285593640 CF12531 Dom LED jako dekoracja swiateczna - Maly drewniany 
domek z oswietleniem LED - Swiateczna dekoracja na b

140,99 zł
4251285593657 CF12443 Lancuch swietlny LED "Kula" - oswietlenie z 10 diodami 

LED w wystroju skandynawskim - na Boze Narodzenie, 
70,99 zł

4251285548640 CF5630 Gwiazda LED z efektem 3D dzieki folii z efektami i 
zintegrowanym lancuchem swietlnym, efekt holograficzn

140,99 zł
4251285593671 CF12444 Lancuch swietlny LED "Kula" - oswietlenie z 10 diodami 

LED w skandynawskim stylu - dekoracja na Boze Narodz
70,99 zł

4251285593725 CF15608 8x zawieszka na choinke z odpornego na pekniecia 
tworzywa sztucznego, ozdoby swiateczne na choinke

70,99 zł
4251285593732 CF15693 ozdobny dzwonek bozonarodzeniowy - blyszczacy 

dzwonek bozonarodzeniowy do zawieszenia - ozdoba ad
46,99 zł

4251285593756 CF4047 2x pila lancuchowa na choinke i wiertlo wykonane ze 
szkla w jasnych kolorach, ozdoby choinkowe do dekorac

93,99 zł
4251285593763 CF12616 Ozdobny kocyk pod choinke - wysokiej jakosci kocyk 

pod choinke - swiateczny podklad pod choinke
187,99 zł

4251285579132 CF11673 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 
ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 

84,99 zł
4251285593787 CF4093 16x zawieszki elf premium na choinke, czarujace figurki 

jako zawieszki na choinke, ozdoby swiateczne lub zawie
163,99 zł

4251285593794 CF11717 2x szlachetny worek swiateczny XXL wykonany z 
aksamitu z czerwonym sznurkiem i bialymi pomponami -

163,99 zł
4251285593800 CF11679 60x bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 

na choinke - Ozdoby choinkowe wykonane ze szkla
257,99 zł

4251285579200 CF11680 60x bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 
na choinke - Ozdoby choinkowe wykonane ze szkla

233,99 zł
4251805430509 CF11676 44x bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 

na choinke - Ozdoby choinkowe wykonane ze szkla
187,99 zł

4251285579156 CF11675 44x Bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 
na choinke - Ozdoby choinkowe ze szkla

187,99 zł
4251285593848 CF11677 44x bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 

na choinke - Ozdoby choinkowe wykonane ze szkla
210,99 zł

4251285579187 CF11678 44x Bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 
na choinke - Ozdoby choinkowe ze szkla

163,99 zł
4251285579736 CF11720 Premium pokrowiec na choinke do ochrony przed iglami 

sosny - okragly pokrowiec na choinke na jasna choinke -
140,99 zł

4251285593251 CF12629 47-elementowy zestaw ozdób choinkowych w 
odcieniach szarosci - bombki + top choinkowy w róznyc

187,99 zł
4251285578937 CF11657 2x wysokiej jakosci ozdoby choinkowe, duzy swiateczny 

ogórek z prawdziwego szkla - Zawieszka choinkowa w k
93,99 zł

4251285579132 CF11673 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 
ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 

84,99 zł
4251285593916 CF12764 47-elementowy zestaw ozdób choinkowych w kolorze 

bialym - bombki + top choinkowy w róznych rozmiarach
187,99 zł

4251285593923 CF12763 47-elementowy zloty zestaw ozdób choinkowych - 
bombki + top choinkowy w róznych rozmiarach i kolorac

187,99 zł
4251285593961 CF4108 2x top choinkowy jako ozdoby choinkowe ze slomy - 

Top slomkowy na choinke - Ozdoby choinkowe - Natural
93,99 zł

4251285593985 CF4109 70-elementowy zestaw ozdób choinkowych - ozdoby 
choinkowe ze slomy - slomiane gwiazdki w róznych wzo

140,99 zł
4251285593985 CF4109 70-elementowy zestaw ozdób choinkowych - ozdoby 

choinkowe ze slomy - slomiane gwiazdki w róznych wzo
140,99 zł

4251285593985 CF4109 70-elementowy zestaw ozdób choinkowych - ozdoby 
choinkowe ze slomy - slomiane gwiazdki w róznych wzo

140,99 zł
4251285593985 CF4109 70-elementowy zestaw ozdób choinkowych - ozdoby 

choinkowe ze slomy - slomiane gwiazdki w róznych wzo
140,99 zł

4251805401226 CF11874 200x uchwyt na przyssawke do lampek choinkowych - 
przyssawki ze szczelina w przezroczystym kolorze niebie

140,99 zł
4251285594005 CF10702 4x duze slomkowe gwiazdki - Dekoracja okienna XXL ze 

slomy - slomkowe gwiazdki w róznych wzorach - 26cm/
140,99 zł

4251285594005 CF10702 4x duze slomkowe gwiazdki - Dekoracja okienna XXL ze 
slomy - slomkowe gwiazdki w róznych wzorach - 26cm/

140,99 zł
4251285594036 CF4110 112-elementowy zestaw slomianych gwiazdek - Ozdoby 

choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Naturalne 
140,99 zł

4251285594043 CF4187 112-elementowy zestaw slomianych gwiazdek - Ozdoby 
choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Naturalne 

163,99 zł
4251285594050 CF4188 112-elementowy zestaw slomianych gwiazdek - Ozdoby 

choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Naturalne 
163,99 zł
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4251285594067 CF4221 112-elementowy zestaw slomianych gwiazdek - Ozdoby 
choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Naturalne 

163,99 zł
4251285594074 CF11673 40x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 

ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 
140,99 zł

4251285594081 CF15616 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

70,99 zł
4251285594104 CF15615 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
70,99 zł

4251285594111 CF15612 6x bombek, nielamliwe plastikowe bombki na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

70,99 zł
4251285594128 CF12728 3x swiecaca gwiazda w 3D z oswietleniem LED w cieplej 

bieli do zawieszenia, wytrzymala papierowa gwiazda, ws
210,99 zł

4251285594128 CF12728 3x swiecaca gwiazda w 3D z oswietleniem LED w cieplej 
bieli do zawieszenia, wytrzymala papierowa gwiazda, ws

210,99 zł
4251285594135 CF12691 "Lama" pudelko na lunch do podrózy - Pudelko na lunch 

z 3 przegrodami - Pudelko sniadaniowe 22 x 15,5 x 6,5 
84,99 zł

4251285594142 CF12692 pudelko na lunch "Lama" do podrózy - pudelko na lunch 
z 3 przegrodami - pudelko sniadaniowe przezroczyste 2

84,99 zł
4251285594159 CF12758 Sniezynka na czubek choinki - Sniezynka na choinke - 

Sniezynka do postawienia na Boze Narodzenie
140,99 zł

4251285594166 CF12759 Platek sniegu w górnej czesci choinki - wierzcholek 
choinki na choinke - platek sniegu do odlozenia na Boze

140,99 zł
4251285594173 CF12749 5x falisty swiecidelko - girlanda ze swiecidelkami w 

kolorze zlotym - ozdoby choinkowe na choinke - 50 cm
70,99 zł

4251285594180 CF12749 10x falisty swiecidelko - girlanda ze swiecidelkami w 
kolorze zlotym - ozdoby choinkowe na choinke - 50 cm

93,99 zł
4251285594197 CF12765 Gwiazda z brokatem na szczycie choinki - Gwiazda na 

choinke - Wierzcholek na kazda choinke - Gwiazda bozo
70,99 zł

4251285594203 CF12766 Choinka brokatowa gwiazda - gwiazdka na choinke - 
choinka na kazda choinke wierzcholek - poinsecja nietlu

70,99 zł
4251285594210 CF12767 Wierzcholek choinki w matowo-szarym i blyszczacym 

kolorze, czubek choinki z prawdziwego szkla na Boze Na
140,99 zł

4251285594227 CF12768 czubek choinkowy w matowej bieli i srebrze, czubek 
choinkowy z prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, cz

187,99 zł
4251285594234 CF12721 Nawilzacz powietrza 3X wykonany z ceramiki - parownik 

radiatorowy do nawilzania powietrza w pomieszczeniu - 
140,99 zł

4251285594241 CF12781 Waz swietlny LED do wewnatrz i na zewnatrz - 
elastyczny lancuch swietlny z cieplobialymi diodami LED 

93,99 zł
4251285594258 CF12733 Waz swietlny LED do wewnatrz i na zewnatrz - 

elastyczny lancuch swietlny z cieplobialymi diodami LED 
140,99 zł

4251285594265 CF12732 Waz swietlny LED do wewnatrz i na zewnatrz - 
elastyczny lancuch swietlny z cieplobialymi diodami LED 

187,99 zł
4251285594272 CF12729 5-czesciowy zestaw kominkowy kompaktowych 

rozmiarów wykonany ze stali nierdzewnej i stali w kolorz
210,99 zł

4251285594289 CF12731 Oswietlenie linowe LED do wnetrz i na zewnatrz - 
elastyczny lancuch swietlny z cieplobialymi diodami LED

187,99 zł
4251285594296 CF12347 4x czekoladowe widelce do fondue z plastikowymi 

uchwytami - na przytulne wieczory
84,99 zł

4251285594302 CF12610 4x Ocieplacze kieszonkowe z materialowym pokrowcem 
- Ocieplacze do rak wielokrotnego uzytku ze wspanialym

84,99 zł
4251285594302 CF12610 4x Ocieplacze kieszonkowe z materialowym pokrowcem 

- Ocieplacze do rak wielokrotnego uzytku ze wspanialym
84,99 zł

4251285594326 CF12615 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 
ogrzewacz do rak z motywem lamy dla dzieci - poduszk

84,99 zł
4251285594340 CF12614 4x ocieplacze w ksztalcie serca - ocieplacze do rak 

wielokrotnego uzytku na zime - poduszka rozgrzewajaca
84,99 zł

4251285594364 CF12751 2x talerz dolny w kolorze srebrnym - spodek jako 
dekoracja stolu - talerz dekoracyjny na slub, uroczystosc

93,99 zł
4251285594371 CF12751 4x srebrny talerz - spodek jako dekoracja stolu - 

ozdobny talerz na slub, uroczystosc rodzinna lub Boze N
163,99 zł

4251285594388 CF12750 2x zloty podklad - spodek jako dekoracja stolu - 
ozdobny talerz na slub, uroczystosc rodzinna lub Boze N

93,99 zł
4251285594395 CF12750 4x podkladka w kolorze zlota - spodek jako dekoracja 

stolu - talerz dekoracyjny na slub, uroczystosc rodzinna 
163,99 zł

4251285594401 CF12752 2x podkladka w kolorze czerwonym - spodek jako 
dekoracja stolu - ozdobny talerz na slub, uroczystosc ro

93,99 zł
4251285594418 CF12752 4x spodek w kolorze czerwonym - spodek jako 

dekoracja stolu - ozdobny talerz na slub, uroczystosc ro
163,99 zł

4251285594425 CF12756 2x podkladka w kolorze zlotym-czarnym - spodek jako 
dekoracja stolu - talerz dekoracyjny na slub, uroczystosc

140,99 zł
4251285594432 CF12756 4x underplate zloto-czarny - spodek jako dekoracja 

stolu - ozdobny talerz na slub, uroczystosc rodzinna lub 
163,99 zł
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4251285594449 CF12755 2x podkladka w stylu antycznym - spodek jako 
dekoracja stolu - ozdobny talerz na slub, uroczystosc ro

140,99 zł
4251285594456 CF12753 2x zloty podklad w kolorze antycznym - spodek jako 

dekoracja stolu - ozdobny talerz na slub, uroczystosc ro
140,99 zł

4251285594463 CF12754 2x talerze prezentacyjne w stylu antycznym - spodki 
jako dekoracja stolu - talerze ozdobne na wesela, urocz

140,99 zł
4251285594470 CF12446 3x latarnia LED z funkcja timera - Oswietlenie LED na 

Boze Narodzenie - Latarnia elektryczna na baterie jako 
163,99 zł

4251285594487 CF12446 3x latarnia LED z funkcja timera - Oswietlenie LED na 
Boze Narodzenie - Latarnia elektryczna na baterie jako 

163,99 zł
4251285594494 CF12446 3x latarnia LED z funkcja timera - Oswietlenie LED na 

Boze Narodzenie - Latarnia elektryczna na baterie jako 
163,99 zł

4251285594500 CF12445 3x latarnia LED z funkcja timera - Oswietlenie LED na 
Boze Narodzenie - Latarnia elektryczna na baterie jako 

163,99 zł
4251285594517 CF12445 3x latarnia LED z funkcja timera - Oswietlenie LED na 

Boze Narodzenie - Latarnia elektryczna na baterie jako 
163,99 zł

4251285594524 CF12445 3x latarnia LED z funkcja timera - Oswietlenie LED na 
Boze Narodzenie - Latarnia elektryczna na baterie jako 

163,99 zł
4251285594531 CF12770 Ozdoby choinkowe "London Bus" - Bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla - Bombki choinkowe
140,99 zł

4251285594623 CF12608 120x kadzidelka o róznych zapachach - kadzidelka ze 
swiatecznym uchwytem

93,99 zł
4251285594630 CF12608 120x kadzidelka o róznych zapachach - kadzidelka ze 

swiatecznym uchwytem
93,99 zł

4251285594647 CF12609 72x kadzidelka o owocowych zapachach - kadzidelka na 
lato - kadzidelka

93,99 zł
4251285594654 CF12609 72x kadzidelka o owocowych zapachach - kadzidelka na 

lato - kadzidelka
93,99 zł

4251285594661 CF12727 pokrowiec na choinke z uchwytem do przenoszenia - 
torba do przechowywania z petlami do przenoszenia od

140,99 zł
4251285594678 CF12726 Pokrowiec na choinke z uchwytem do przenoszenia - 

Torba na choinke z paskami do przenoszenia na wyjmo
84,99 zł

4251285594685 CF12790 3x Ceramiczny nawilzacz - parownik do nawilzania 
powietrza w pomieszczeniu - parownik wodny - parowni

163,99 zł
4251285594685 CF12790 3x Ceramiczny nawilzacz - parownik do nawilzania 

powietrza w pomieszczeniu - parownik wodny - parowni
163,99 zł

4251285594692 CF12392 4x pary wysokiej jakosci kapci goscinnych w zestawie - 
kapcie dla gosci w ozdobnym pojemniku - cieple filcowe

93,99 zł
4251285594708 CF12392 4x pary wysokiej jakosci kapci goscinnych w zestawie - 

kapcie dla gosci w ozdobnym pojemniku - cieple filcowe
93,99 zł

4251285594715 CF12760 8x Zawieszki choinkowe "Tannenbaum" - Zawieszki 
choinkowe w kolorze bialym i srebrnym - nielamliwe ozd

84,99 zł
4251285594722 CF12546 11-czesciowy zestaw upominkowy zapachowy z 

podgrzewaczem - ceramiczna lampa zapachowa - zesta
93,99 zł

4251285594739 CF12227 2x papierowa girlanda na ozdoby swiateczne - Girlanda 
swiateczna - Ozdoby choinkowe - Ozdoby okienne [wyb

93,99 zł
4251285594746 CF12226 2x papierowa girlanda na ozdoby swiateczne - Girlanda 

swiateczna - Ozdoby choinkowe - Ozdoby okienne [wyb
84,99 zł

4251285594746 CF12226 2x papierowa girlanda na ozdoby swiateczne - Girlanda 
swiateczna - Ozdoby choinkowe - Ozdoby okienne [wyb

84,99 zł
4251285594753 CF12777 Ozdoby choinkowe „Czaszka” - Zawieszki na choinke - 

Szklane ozdoby choinkowe - Dia De Los Muertos
84,99 zł

4251285594760 CF12777 Ozdoby choinkowe „Czaszka” - Zawieszki na choinke - 
Szklane ozdoby choinkowe - Dia De Los Muertos

140,99 zł
4251285594777 CF12777 Ozdoby choinkowe „Czaszka” - Zawieszki na choinke - 

Szklane ozdoby choinkowe - Dia De Los Muertos
84,99 zł

4251285594784 CF12777 Ozdoby choinkowe „Czaszka” - Zawieszki na choinke - 
Szklane ozdoby choinkowe - Dia De Los Muertos

84,99 zł
4251285594791 CF12777 Ozdoba choinkowa "Czaszka" - zawieszka na choinke - 

ozdoba choinkowa ze szkla - Dia De Los Muertos
140,99 zł

4251285594807 CF12777 Ozdoby choinkowe „Czaszka” - Zawieszki na choinke - 
Szklane ozdoby choinkowe - Dia De Los Muertos

93,99 zł
4251285594814 CF12395 Potrojna doniczka na ziola z podstawka - doniczka na 

kwiaty i ziola - dekoracyjna doniczka do ogrodu, balkon
140,99 zł

4251285594821 CF12395 3 doniczka ze spodkiem - doniczka na kwiaty i ziola - 
ozdobna doniczka do ogrodu, balkonu i mieszkania

93,99 zł
4251285594838 CF12509 pluszowy mis - pluszowy mis w kraciastej czapce i 

szaliku - zabawki do przytulania i zabawy
163,99 zł

4251285594852 CF12395 3x Doniczka na ziól z podstawka - doniczka na kwiaty i 
ziola - dekoracyjna doniczka do ogrodu, balkonu i domu

93,99 zł
4251285594869 CF12557 Ekspres do kawy z systemem French press - prasa do 

kawy sluzy równiez jako zaparzacz do herbaty - zaparza
140,99 zł
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4251285594876 CF12557 Ekspres do kawy z systemem French press - prasa do 
kawy sluzy równiez jako zaparzacz do herbaty - zaparza

93,99 zł
4251285594883 CF12557 Ekspres do kawy z systemem French press - prasa do 

kawy sluzy równiez jako zaparzacz do herbaty - zaparza
70,99 zł

4251285594890 CF12557 Ekspres do kawy z systemem French press - prasa do 
kawy sluzy równiez jako zaparzacz do herbaty - zaparza

140,99 zł
4251285594906 CF11010 3x Girlanda swiateczna - Girlanda jodlowa do idealnej 

dekoracji swiatecznej - Ozdoba swiateczna na choinke - 
93,99 zł

4251285594944 CF12510 pluszowy mis - brazowy pluszowy mis z czerwona 
kokardka - zabawki do przytulania i zabawy

140,99 zł
4251285594951 CF12546 11-czesciowy zestaw upominkowy zapachowy z 

podgrzewaczem - ceramiczna lampa zapachowa - zesta
93,99 zł

4251285594968 CF12546 11-czesciowy zestaw upominkowy zapachowy z 
podgrzewaczem - ceramiczna lampa zapachowa - zesta

93,99 zł
4251285594975 CF12546 11-czesciowy zestaw upominkowy zapachowy z 

podgrzewaczem - ceramiczna lampa zapachowa - zesta
93,99 zł

4251285594982 CF12546 11-czesciowy zestaw upominkowy zapachowy z 
podgrzewaczem - ceramiczna lampa zapachowa - zesta

93,99 zł
4251285594999 CF12635 Uchwyt na kapsulki do przechowywania od 30 do 60 

kapsulek na stojaku - antywibracyjna, antyposlizgowa p
140,99 zł

4251285595002 CF12546 11-czesciowy zestaw upominkowy zapachowy z 
podgrzewaczem - ceramiczna lampa zapachowa - zesta

93,99 zł
4251285595019 CF12306 4-czesciowy zestaw zapachowy z podgrzewaczem do 

czajniczka - ceramiczna lampa zapachowa - zestaw aro
84,99 zł

4251285595026 CF12699 2x Monster Trucks - Monster Jam z wolnym kolem i 
zawieszeniem - samochodzik dla dzieci z róznymi motyw

93,99 zł
4251285595033 CF12354 9x zawieszki choinkowe - Kolorowe zawieszki choinkowe 

z brokatem - Niezniszczalne ozdoby choinkowe
93,99 zł

4251285595040 CF12317 2x LED imprezowe jasnoniebieskie swiatlo z 
obracajacym sie o 360 ° odblysnikiem dookólne swiatlo 

140,99 zł
4251285595057 CF12316 2x LED oswietlenie imprezowe krysztalowa kula 

dyskotekowa z kopula obrotowa 360 °, oswietlenie deko
93,99 zł

4251285595064 CF8563 3x snow racers do saneczkarstwa - zjezdzalnie dla calej 
rodziny - sanki w róznych kolorach [wybór jest zróznico

163,99 zł
4251285595071 CF8562 2x sniezna hulajnoga do saneczkarstwa - zjezdzalnie dla 

calej rodziny - sanki w kolorze szarym
163,99 zł

4251285595088 CF4521 10-czesciowy zestaw do tapas z zeliwna patelnia do 
tapas i podstawka korkowa - mala patelnia do serwowa

233,99 zł
4251285595101 CF12660 2x oslona na przednia szybe w zimie, oslona na 

przednia szybe chroniaca przed promieniowaniem UV, sl
140,99 zł

4251285595118 CF12661 2x oslona przedniej szyby zima i latem, samochodowa 
oslona przeciwmrozowa na przednia szybe przed promie

163,99 zł
4251805449167 CF12432 Sokowirówka do cytrusów ze stali nierdzewnej - 

Sokowirówka do cytryn, pomaranczy, limonek - Reczna 
70,99 zł

4251285595149 CF12302 Osuszacz pokojowy 6x - osuszacz bez pradu - 
wewnetrzny osuszacz przed para, plesnia i kondensacja

140,99 zł
4251285595156 CF12677 400x Elastyczne slomki do picia w paski, zagiete slomki 

w róznych jasnych kolorach
84,99 zł

4251285595163 CF12676 Slomki do picia 500x - czarne - bezpieczne dla zywnosci 140,99 zł
4251285597372 CF4698 Folien Ballon Paw Patrol 2x 60,99 zł
4251285595194 CF12655 apple corer - krajalnica do jablek ze stali nierdzewnej - 

gadzety kuchenne na owoce i warzywa - nierdzewne i m
84,99 zł

4251285595200 CF12672 Kadzidelka 144x o róznych zapachach - zapach 
swiateczny

140,99 zł
4251285595217 CF12716 6x gigantyczny zestaw XXL shooter party popper 40cm, 

armata konfetti do obracania na sylwestra, imprezy, uro
187,99 zł

4251285595224 CF12711 6x XXL konfetti 40cm, armatka z konfetti na sylwestra, 
imprezy, urodziny, konfetti wystrzeliwane na wysokosc 

187,99 zł
4251285595231 CF12714 6x giant XL shooter party popper zestaw 30cm, armatka 

konfetti do zmiany na sylwestra, imprezy, urodziny, bo
163,99 zł

4251285595248 CF12715 10x shooter party popper zestaw 20cm, armata konfetti 
do obracania na sylwestra, imprezy, urodziny, bomba ko

163,99 zł
4251285595255 CF12712 10x shooter party popper zestaw 11cm, armata konfetti 

do obracania na sylwestra, imprezy, urodziny, bomba ko
140,99 zł

4251285595262 CF12713 10x shooter party popper zestaw 20cm, armata konfetti 
do obracania na sylwestra, imprezy, urodziny, bomba ko

187,99 zł
4251285595286 CF12664 2x nóz tnacy z wymiennymi ostrzami - Nóz do dywanów 

- Ostry nóz tnacy w 2 rozmiarach
60,99 zł

4251285595293 CF12669 Zestaw szczypiec do dziurkowania ze szczypcami do 
dziurkowania, dziurkaczami i oczkami - Szczypce rewolw

84,99 zł
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4251285595316 CF6068 2x klejacy szlam do zabawy - zielony sluz swieci w 
ciemnosci - prezenty dla dziewczynek i chlopców

84,99 zł
4251285595330 CF12633 Reczna szczotka druciana 3x - szczotka stalowa z 

drewniana raczka - szczotka druciana do obróbki metalu
84,99 zł

4251285595347 CF12739 3x reczna szczotka druciana - szczotka stalowa - 
szczotka druciana do obróbki metalu, drewna i stali

70,99 zł
4251285595354 CF12319 ramka na zdjecia „Family” - ramka na zdjecia w róznych 

rozmiarach - ramka na 2 zdjecia do zawieszenia
70,99 zł

4251285595361 CF12319 ramka na zdjecia „Together” - ramka na zdjecia w 
róznych rozmiarach - ramka na 2 zdjecia do zawieszenia

70,99 zł
4251285595378 CF12319 ramka na zdjecia "Love" - ramka na zdjecia w róznych 

rozmiarach - ramka na 2 zdjecia do zawieszenia
70,99 zł

4251285595385 CF12724 Pomoc w parkowaniu w garazu - Mata parkingowa do 
garazu - Pomoc w parkowaniu na parkingu i na miejscu 

163,99 zł
4251285595392 CF11672 40x Bombki choinkowe szklane - Bombki choinkowe na 

ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkowe na choinke
140,99 zł

4251285595408 CF12632 3-drozny zszywacz reczny do zszywek w róznych 
rozmiarach i gwozdzi - zszywacz do mocowania - pistole

140,99 zł
4251285595422 CF9952 8x pokrowce na krzesla premium - Dekoracja 

swiateczna na krzesla - pokrowce ochronne w swiateczn
257,99 zł

4251285595439 CF11668 48x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko

210,99 zł
4251285595453 CF11665 3x bombki, plastikowe bombki na choinke, ozdoby 

choinkowe na choinke, Ø 10 cm
84,99 zł

4251285595460 CF15600 72x bombki choinkowe, plastikowe bombki choinkowe 
na Boze Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z za

163,99 zł
4251285595477 CF15606 128x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
187,99 zł

4251285595477 CF15606 128x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

187,99 zł
4251805435054 CF15597 51x bombki, nietlukace plastikowe bombki na choinke, 

ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
93,99 zł

4251805435054 CF15597 51x bombki, nietlukace plastikowe bombki na choinke, 
ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

93,99 zł
4251285595491 CF11669 48x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
210,99 zł

4251285595507 CF11681 36x bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 
na choinke - Ozdoby choinkowe wykonane ze szkla

210,99 zł
4251285595521 CF4700 4x ceramiczny kubek do kawy - kubek do kawy z 

motywem swiatecznym - dzbanek do grzanego wina w k
93,99 zł

4251285595538 CF12747 porcelanowy kubek do kawy 4x - kubek o prostym 
designie - dzbanek na herbate i grzane wino - 300 ml n

140,99 zł
4251285595545 CF12015 2x nawijarka do kabli - plastikowa nawijarka do kabli - 

organizer do kabli jako organizer do lampek choinkowyc
84,99 zł

4251285595552 CF4701 6x mini torebki filcowe Boze Narodzenie - woreczki 
filcowe z uchwytami i 3 motywami - woreczki prezentow

84,99 zł
4251285595569 CF12747 8x kubki do kawy z porcelany - filizanka o prostym 

designie - dzbanek na herbate i grzane wino - 300 ml n
187,99 zł

4251285595576 CF12116 31-czesciowy stempel gumowy w rustykalnym 
drewnianym pudelku z literami (alfabetem) i znakami sp

84,99 zł
4251285595583 CF12374 Rustic premium teakowy stolik - teak design - blat 

wykonany z litego krazka drzewnego - unikalny stolik ka
421,99 zł

4251285595590 CF11038 czubek choinki w blyszczacym zlocie, czubek choinki z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, czubek choinki 

140,99 zł
4251285595606 CF12117 10x mini drewniany zestaw tablic na ziola i rosliny 

domowe, drewniana sztaluga na plakietki, ekspozytor ce
70,99 zł

4251285595613 CF12118 10x mini drewniany zestaw tablic na ziola i rosliny 
domowe, drewniana sztaluga na plakietki, ekspozytor ce

70,99 zł
4251285595620 CF12119 15x mini drewniany zestaw tablic na ziola i rosliny 

domowe, drewniana sztaluga na plakietki, ekspozytor ce
70,99 zł

4251285595637 CF4704 20x mini drewniany zestaw tablic do ziól i roslin 
domowych, drewniany stojak na plakietki, ekspozytor ce

70,99 zł
4251285595644 CF12121 20x mini drewniany zestaw tablic do ziól i roslin 

domowych, drewniany stojak na plakietki, ekspozytor ce
70,99 zł

4251285595651 CF12122 10x mini drewniany zestaw tablic na ziola i rosliny 
domowe, drewniany stojak na plakietki, ekspozytor ceno

70,99 zł
4251285595675 CF2421 20x mini drewniany zestaw tablic do ziól i roslin 

domowych, drewniany stojak na plakietki, ekspozytor ce
70,99 zł

4251805458251 CF12125 20x mini zestaw desek do ziól i roslin domowych, 
drewniane przywieszki z kreda do pisania po doniczkach

84,99 zł
4251285595699 CF12124 100x mini serduszka posypane dekoracja do 

znakowania doniczek na nasiona i nasiona, ziola i rosliny
70,99 zł
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4251285595743 CF12232 4x dekoracja drewniana Gwiazda 3D do zawieszenia i 
odlozenia - Ozdoby choinkowe z drewna - Ozdoba swiat

70,99 zł
4251285595750 CF5948 Tarka do warzyw i surowej zywnosci ze stali 

nierdzewnej, uniwersalna tarka o róznych powierzchniac
60,99 zł

4251805432930 CF5948 2x Tarka do warzyw - krajalnica do warzyw ze stali 
nierdzewnej - uniwersalna tarka z róznymi powierzchnia

70,99 zł
4251285595774 CF12201 torba filcowa xxl na zakupy, stojaki na gazety, zabawki 

lub piknik na plazy, wytrzymala z grubego filcu, idealna 
84,92 zł

4251285595781 CF12201 torba filcowa xxl na zakupy, stojaki na gazety, zabawki 
lub piknik na plazy, wytrzymala z grubego filcu, idealna 

84,92 zł
4251285595798 CF12658 4x drewniane podstawki „Palette” - podstawki pod 

szklanki w wersji paletowej - drewniane podstawki na zi
84,99 zł

4251285595804 CF12658 8x drewniane podstawki "Paleta" - podstawki pod 
szklanki w wersji paletowej - szklane podstawki pod zim

140,99 zł
4251285595811 CF12734 zestaw z szufelka i zmiotka - metalowa szufelka - 

zestaw szufelki i miotelki z drewniana raczka
140,99 zł

4251285595828 CF12389 8x talerze do domu i jako akcesoria piknikowe w 
jasnych kolorach - naczynia kempingowe - naczynia pod

140,99 zł
4251285595835 CF12735 2x lyzka do wegla z ocynkowanym ostrzem lopaty - 

lopata kuchenna z drewniana raczka - lopata do wegla d
140,99 zł

4251285595897 CF11999 3x Kompres wielokrotnego uzytku - kompres zelowy do 
stosowania na zimno i na cieplo - wkladki chlodzace - n

140,99 zł
4251285595903 CF11999 3x kompres wielokrotnego uzycia - kompres zelowy do 

zastosowan zimnych i cieplych - wkladki chlodzace - odp
163,99 zł

4251285595910 CF12831 3x kompresy w róznych rozmiarach z pokrowcem z 
polaru - kompresy zelowe do stosowania na zimno i na 

140,99 zł
4251285595927 CF12822 2-czesciowy zestaw do glazury - rondel ze stali 

nierdzewnej z silikonowa szczotka do pieczenia - sos do 
70,99 zł

4251285595934 CF12784 24x pileczki do skakania dla dzieci do zabawy - 
kolorowe pileczki do skakania jako maly prezent - pilecz

84,99 zł
4251285595941 CF12556 4x zabawki do kapieli rybka - zabawki do plywania dla 

dzieci w róznych rozmiarach i kolorach - rybki do plywan
84,99 zł

4251285595958 CF12556 4x zabawki do kapieli rybka - zabawki do plywania dla 
dzieci w róznych rozmiarach i kolorach - rybki do plywan

84,99 zł
4251285595965 CF12809 Swiecznik o klasycznym wygladzie - 3-palnikowy 

swiecznik z okragla podstawa - Swiecznik na 3 swiece st
163,99 zł

4251285595972 CF12810 2x wyciskacz do cytrusów - szklany wyciskacz do cytryn 
z dzióbkiem - idealny do wyciskania soku z owoców cytr

93,99 zł
4251285595989 CF12547 Plastikowa deska do krojenia 4x z motywami Rockabella 

- Deska sniadaniowa Rockabilly do kuchni - 30,5 x 20,5 
140,99 zł

4251285595996 CF4718 6x jutowe woreczki na prezenty na Boze Narodzenie z 
uchwytami - woreczki na prezenty dla Swietego Mikolaja

140,99 zł
4251285596009 CF4719 6x piekne torby na prezenty na Boze Narodzenie z 

uchwytami - torby na prezenty dla Swietego Mikolaja i A
140,99 zł

4251285596009 CF4719 6x piekne torby na prezenty na Boze Narodzenie z 
uchwytami - torby na prezenty dla Swietego Mikolaja i A

140,99 zł
4251285596016 CF5049 9x piekna torebka na prezent na Boze Narodzenie z 

raczka - torebka na prezent na Mikolaja i Adwent - toreb
140,99 zł

4251285596016 CF5049 9x piekna torebka na prezent na Boze Narodzenie z 
raczka - torebka na prezent na Mikolaja i Adwent - toreb

140,99 zł
4251285596023 CF12762 4x zawieszka choinkowa prezent - pudelko na bombki - 

ozdoby choinkowe w formie prezentu do dekoracji choin
70,99 zł

4251285596047 CF12637 20-czesciowy zestaw pedzli, pedzli w róznych 
rozmiarach do rekodziela, hobby, domu, ogrodu i sztuki

140,99 zł
4251285596054 CF12703 4x Zestaw do pisania dla dzieci - Zestaw do pisania w 

szkole z olówkiem, linijka, temperówka i gumka - Zesta
70,99 zł

4251285596054 CF12703 4x Zestaw do pisania dla dzieci - Zestaw do pisania w 
szkole z olówkiem, linijka, temperówka i gumka - Zesta

70,99 zł
4251285596061 CF12704 4x Zestaw do pisania dla dzieci - Zestaw do pisania w 

szkole z olówkiem, linijka, temperówka i gumka - Zesta
70,99 zł

4251285596061 CF12704 4x Zestaw do pisania dla dzieci - Zestaw do pisania w 
szkole z olówkiem, linijka, temperówka i gumka - Zesta

70,99 zł
4251285596078 CF12705 4x Zestaw do pisania dla dzieci - Zestaw do pisania w 

szkole z olówkiem, linijka, temperówka i gumka - Zesta
70,99 zł

4251285596078 CF12705 4x Zestaw do pisania dla dzieci - Zestaw do pisania w 
szkole z olówkiem, linijka, temperówka i gumka - Zesta

70,99 zł
4251285596085 CF8841 24x noski klauna wykonane z pianki - sztuczne noski w 

kolorze czerwonym do kostiumów, Ø 5cm, na karnawal,
93,99 zł

4251285596092 CF8841 36x noski klauna wykonane z pianki - sztuczne noski w 
kolorze czerwonym do kostiumów, Ø 5cm, na karnawal,

163,99 zł
4251285596108 CF11782 5x Jednorazowy pokrowiec z wlókniny do wielokrotnego 

uciskania zelu na zimno i cieplo | Zelowy zestaw chlodza
46,99 zł
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4251285596108 CF11782 5x Jednorazowy pokrowiec z wlókniny do wielokrotnego 
uciskania zelu na zimno i cieplo | Zelowy zestaw chlodza

46,99 zł
4251285596115 CF11782 10x jednorazowy polarowy pokrowiec na zimny i cieply 

wielokrotny kompres zelowy | Zelowy pokrowiec ochron
46,99 zł

4251285596122 CF11782 25x Jednorazowy pokrowiec z wlókniny do 
wielokrotnego uciskania zelu na zimno i cieplo | Zelowy 

70,99 zł
4251285596122 CF11782 25x Jednorazowy pokrowiec z wlókniny do 

wielokrotnego uciskania zelu na zimno i cieplo | Zelowy 
70,99 zł

4251285596139 CF11782 50x jednorazowy polarowy pokrowiec na zimny i cieply 
wielokrotny kompres zelowy | Zelowy pokrowiec ochron

93,99 zł
4251285596146 CF11781 5x jednorazowy polarowy pokrowiec na zimny i cieply 

wielokrotny kompres zelowy | Zelowy pokrowiec ochron
60,99 zł

4251285596153 CF11781 10x Jednorazowa Wlóknina Pokrowiec do Wielokrotnego 
Ucisku Zelu na Zimno i Cieplo | Zelowy zestaw chlodzac

60,99 zł
4251285596153 CF11781 10x Jednorazowa Wlóknina Pokrowiec do Wielokrotnego 

Ucisku Zelu na Zimno i Cieplo | Zelowy zestaw chlodzac
60,99 zł

4251285596160 CF11781 25x Jednorazowy pokrowiec z wlókniny do 
wielokrotnego uciskania zelu na zimno i cieplo | Zelowy 

84,99 zł
4251285596160 CF11781 25x Jednorazowy pokrowiec z wlókniny do 

wielokrotnego uciskania zelu na zimno i cieplo | Zelowy 
84,99 zł

4251285596177 CF11781 50x jednorazowy polarowy pokrowiec na zimny i cieply 
wielokrotny kompres zelowy | Zelowy pokrowiec ochron

140,99 zł
4251285596184 CF10920 2x oswietlenie dekoracyjne LED do lampionów i 

podgrzewaczy - mini lampka elektryczna do lampionów, 
46,99 zł

4251285596184 CF10920 2x oswietlenie dekoracyjne LED do lampionów i 
podgrzewaczy - mini lampka elektryczna do lampionów, 

46,99 zł
4251285596191 CF12873 8x Podkladki z filcu - Okragle podkladki stolowe - 

Podkladki pod garnki, szklanki, miski i wazony
70,99 zł

4251285596191 CF12873 8x Podkladki z filcu - Okragle podkladki stolowe - 
Podkladki pod garnki, szklanki, miski i wazony

70,99 zł
4251285596207 CF12874 4x Filcowe podstawki pod doniczki - okragle podstawki 

na stól - podstawki pod doniczki, szklanki, miski i wazon
93,99 zł

4251285596214 CF12875 Podkladki z filcu 9x - Podkladki okragle na stól w 
róznych rozmiarach - Podkladki pod garnki, szklanki, mis

140,99 zł
4251285596221 CF5080 4x Frisbee dla dzieci i doroslych - Dysk Frisbee 22 cm - 

Dysk do rzucania równiez dla psów - Dysk latajacy w czt
84,99 zł

4251285596221 CF5080 4x Frisbee dla dzieci i doroslych - Dysk Frisbee 22 cm - 
Dysk do rzucania równiez dla psów - Dysk latajacy w czt

84,99 zł
4251285596238 CF12709 Zestaw badawczy dla dzieci - pulapka na owady z siatka 

i szczypcami - zestaw odkrywczy dla dzieci - zabawki ed
93,99 zł

4251285596245 CF12642 9-czesciowy zestaw malarski - pedzle, walki malarskie i 
wiele akcesoriów do prac remontowych i dekoracyjnych

93,99 zł
4251285596252 CF12662 11-czesciowy zestaw walków malarskich - walki 

piankowe i walki malarskie z raczka - zestaw walków ma
84,99 zł

4251805457506 CF12700 2x opaska gimnastyczna z drazkiem - opaska do 
gimnastyki rytmicznej - opaska taneczna z drazkiem - k

93,99 zł
4251285596375 CF11869 2x naturalna bambusowa szczotka do wlosów - 

Przyjazna dla srodowiska szczotka z naturalnym wlosie
93,99 zł

4251285596382 CF12643 12-czesciowy zestaw walków malarskich - walki z pianki 
drobnoporowatej do precyzyjnego malowania i lakierow

70,99 zł
4251285596443 CF12631 12-czesciowy kompletny zestaw malarski - zestaw 

startowy pedzle, walki malarskie i akcesoria do dekoracy
93,99 zł

4251285596450 CF11260 2x smycz do sanek z drewniana raczka, akcesoriami do 
sanek, lina do sanek, trójkolowców lub innych pojazdów

84,99 zł
4251285596467 CF11259 Smycz Premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 

akcesoria do sanek Lina do ciagniecia sanek, Made in G
84,99 zł

4251285596474 CF11262 Smycz Premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 
akcesoria do sanek Lina do ciagniecia sanek, Made in G

70,99 zł
4251285596481 CF11256 Smycz Premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 

akcesoria do sanek Lina do sanek, Made in Germany!
70,99 zł

4251285596481 CF11256 Smycz Premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 
akcesoria do sanek Lina do sanek, Made in Germany!

70,99 zł
4251285596498 CF11257 Smycz Premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 

akcesoria do sanek Lina do ciagniecia sanek, Made in G
70,99 zł

4251285596498 CF11257 Smycz Premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 
akcesoria do sanek Lina do ciagniecia sanek, Made in G

70,99 zł
4251285596528 CF12702 3x Walek kredowy w róznych kolorach - Markery 

kredowe do malowania i opisywania - Kreda uliczna dla 
93,99 zł

4251285596528 CF12702 3x Walek kredowy w róznych kolorach - Markery 
kredowe do malowania i opisywania - Kreda uliczna dla 

93,99 zł
4251285596573 CF12644 8-czesciowy zestaw malarski - walki i pedzle do prac 

dekoracyjnych i renowacyjnych - Materialy i akcesoria d
140,99 zł
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4251805462661 CF12379 2x figurka antystresowa - zabawka do wyciskania 
narwal - pilka do wyciskania dla dzieci i doroslych [wybó

70,99 zł
4251285596597 CF12862 3x mini cylindryczna opaska na Halloween - mini czapki 

z piórami na karnawal - akcesoria do wlosów na kostium
93,99 zł

4251805420302 CF12862 3x mini cylindryczna opaska na Halloween - mini czapki 
z piórami na karnawal - akcesoria do wlosów na kostium

140,99 zł
4251285596627 CF12849 30-czesciowy zestaw sylwestrowy - Czapki sylwestrowe 

na 10 osób - Impreza sylwestrowa "Las Vegas"
165,16 zł

4251285596634 CF5181 13-czesciowy zestaw sylwestrowy - girlanda w kolorze 
srebrnym, rogi i trabki na Sylwestra dla 12 osób - impre

84,99 zł
4251285596641 CF5182 13-czesciowy zestaw sylwestrowy - girlanda w kolorze 

zlotym, rogi i trabki na Sylwestra dla 12 osób - impreza 
84,99 zł

4251285596658 CF5195 3x Czapka Sylwestrowa - walec z brokatem na 
Sylwestra - nakrycie glowy na sylwestra, karnawal, bal p

140,99 zł
4251285596665 CF5196 3x Czapka Sylwestrowa - melon z brokatem na 

Sylwestra - nakrycie glowy na Sylwestra, karnawal, bal 
140,99 zł

4251285596672 CF5197 2x Czapka Sylwestrowa - melon z brokatem na 
Sylwestra - nakrycie glowy na Sylwestra, karnawal, bal 

84,99 zł
4251285596689 CF5198 2x Czapka Sylwestrowa - Czapka Sylwestrowa w stylu 

fedora z cekinami - nakrycie glowy na Sylwestra, karna
93,99 zł

4251285596696 CF5200 2x czapka sylwestrowa - cylinder "Happy New Year" na 
sylwestra - nakrycie glowy na impreze sylwestrowa

93,99 zł
4251285596702 CF12825 3x shooter party popper zestaw 28cm, armatka konfetti 

do obracania na sylwestra, imprezy, urodziny, bomba ko
140,99 zł

4251285596788 CF5200 4x Czapka Sylwestrowa - cylinder "HAPPY NEW YEAR" 
na Sylwestra - nakrycie glowy na impreze sylwestrowa

84,92 zł
4251285596726 CF5237 2x Czapka Sylwestrowa - stozek Kapelusz "Szczesliwego 

Nowego Roku" na Sylwestra - nakrycie glowy na imprez
93,99 zł

4251285596733 CF12853 3x Czapka Sylwestrowa - stozkowa czapka "HAPPY NEW 
YEAR" na Sylwestra - nakrycie glowy na impreze sylwest

61,32 zł
4251285596740 CF12793 6x kubki do picia - plastikowe kubki wykonane z plastiku 

- kubki wielofunkcyjne w swietnych kolorach - nietlukac
140,99 zł

4251285596757 CF12394 2x szczotki toaletowe - zestaw toaletowy wykonany z 
tworzywa sztucznego z antyposlizgowa podstawa z silik

93,99 zł
4251285596764 CF12872 2x skrobaczki do lodu wykonane z wytrzymalego 

tworzywa sztucznego z lamaczem lodu i krawedzia do s
84,99 zł

4251805461688 CF12872 2x skrobaczki do lodu wykonane z wytrzymalego 
tworzywa sztucznego z lamaczem lodu i krawedzia do s

84,99 zł
4251285596771 CF12796 5x talerze - plastikowe talerze wykonane z melaminy - 

wielofunkcyjne talerze wielokrotnego uzytku w swietnyc
140,99 zł

4251285596788 CF5200 4x Czapka Sylwestrowa - cylinder "HAPPY NEW YEAR" 
na Sylwestra - nakrycie glowy na impreze sylwestrowa

84,92 zł
4251285596801 CF12325 bandaz lokciowy rozmiar M - ochraniacz stawu z 

kompresja - bandaz elastyczny, antyposlizgowy, stabiliz
60,99 zł

4251285596832 CF12327 bandaz na nadgarstek rozmiar S - ochraniacz stawów z 
kompresja - elastyczny, antyposlizgowy bandaz, stabiliz

60,99 zł
4251285596849 CF12327 bandaz na nadgarstek rozmiar M - ochraniacz stawów z 

kompresja - elastyczny, antyposlizgowy bandaz, stabiliz
60,99 zł

4251285596856 CF12327 bandaz na nadgarstek rozmiar L - ochraniacz stawów z 
kompresja - elastyczny, antyposlizgowy bandaz, stabiliz

60,99 zł
4251285596863 CF12327 bandaz na nadgarstek rozmiar XL - ochraniacz stawów z 

kompresja - elastyczny, antyposlizgowy bandaz, stabiliz
60,99 zł

4251285596887 CF12326 bandaz na dlonie rozmiar M - ochraniacz stawów z 
kompresja - bandaz elastyczny, antyposlizgowy, stabiliz

60,99 zł
4251285596917 CF12328 ankle bandage rozmiar S - ochraniacz kostki z 

kompresja - elastyczny, antyposlizgowy bandaz, stabiliz
60,99 zł

4251285596924 CF12328 ankle bandage rozmiar M - ochraniacz kostki z 
kompresja - elastyczny, antyposlizgowy bandaz, stabiliz

60,99 zł
4251285596931 CF12328 ankle bandage rozmiar L - ochraniacz kostki z 

kompresja - elastyczny, antyposlizgowy bandaz, stabiliz
60,99 zł

4251285596948 CF12328 ankle bandage rozmiar XL - ochraniacz kostki z 
kompresja - elastyczny, antyposlizgowy bandaz, stabiliz

60,99 zł
4251285596955 CF10442 12x otwieracz do butelek w ksztalcie rekina jako 

breloczek w jasnych kolorach - upominki na przyjecie
60,99 zł

4251285596955 CF10442 12x otwieracz do butelek w ksztalcie rekina jako 
breloczek w jasnych kolorach - upominki na przyjecie

60,99 zł
4251285596962 CF12795 komora 6x - miska plastikowa z melaminy - miska 

wielofunkcyjna w róznych kolorach - nietlukaca
140,99 zł

4251285596979 CF12794 5x [!!! B-goods !!!] Kubek z uchwytem - kubek 
plastikowy z melaminy - kubek wielofunkcyjny w jasnyc

93,99 zł
4251285597372 CF4698 Folien Ballon Paw Patrol 2x 60,99 zł
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4251805427998 CF12707 2x zestaw badawczy dla dzieci - zestaw do lapania 
owadów z lupa i szczypcami - zestaw do odkrywania dla

84,99 zł
4251285597006 CF12708 2x zestaw badawczy dla dzieci - zestaw do lapania 

owadów z lupa, szczypcami i pojemnikami do zbierania 
70,99 zł

4251285597013 CF12548 sakwy na rowery - rowerowa sakwa z funkcja plecaka - 
rowerowa torba pod siodelko 2w1 do MTB, roweru wysc

84,99 zł
4251285597044 CF12651 20x sciereczka z mikrofibry do czyszczenia np. domu, 

samochodu, komputera i telefonu komórkowego, wielok
84,99 zł

4251285597112 CF12331 Wymienna glowica mopa 3x z syntetycznymi paskami, 
klasyczny wymienny mop z chlonnymi paskami mopa, w

140,99 zł
4251285597129 CF11488 5x woreczki do prasowania ziemniaków ze 100% 

bawelny - worek na kluski do robienia pierogów i pierog
70,99 zł

4251285597136 CF12332 5-czesciowy zestaw do czyszczenia podlóg, 3 w 1, 
metalowy uchwyt, mokry mop, wilgotny mop, zmywalna

140,99 zł
4251285597143 CF12332 5-czesciowy zestaw do czyszczenia podlóg, 3 w 1, 

metalowy uchwyt, mokry mop, wilgotny mop, zmywalna
140,99 zł

4251285597150 CF12332 5-czesciowy zestaw do czyszczenia podlóg, 3 w 1, 
metalowy uchwyt, mokry mop, wilgotny mop, zmywalna

163,99 zł
4251285597174 CF12743 2x 30m uniwersalna lina z urzadzeniem do nawijania, 

uniwersalna linka murarska, plecionka w efektownych k
84,99 zł

4251285597181 CF12364 2x 25m uniwersalna lina, wszechstronny sznur 
mocujacy, sznur do ubran i wiele innych, lina pleciona n

70,99 zł
4251285597198 CF12737 2x wiszacy schowek - praktyczny wiszacy organizer - 

schowek na drzwi i sciane - wiszaca szafka do lazienki i 
140,99 zł

4251285597204 CF12736 wiszacy schowek - praktyczny wiszacy organizer - 
schowek na drzwi i sciane - wiszaca szafka do lazienki i 

93,99 zł
4251285597211 CF12736 wiszacy schowek - praktyczny wiszacy organizer - 

schowek na drzwi i sciane - wiszaca szafka do lazienki i 
93,99 zł

4251285597228 CF12545 komoda mini z 6 szufladami - mala drewniana szafka w 
stylu vintage - przechowywanie w stylu shabby chic

163,99 zł
4251285597235 CF12876 mini komoda z 3 szufladami - mala drewniana szafka w 

stylu vintage - dekoracyjne przechowywanie w stylu sha
140,99 zł

4251285597242 CF12837 Uchwyt na butelke wina, ekstrawagancki stojak na 
butelke, metalowa rzezba jako ozdobny uchwyt na butel

163,99 zł
4251285597266 CF12834 Uchwyt na butelke wina, ekstrawagancki stojak na 

butelke, metalowa rzezba jako ozdobny uchwyt na butel
163,99 zł

4251285597280 CF12835 Uchwyt na butelke wina, ekstrawagancki stojak na 
butelke, metalowa rzezba jako ozdobny uchwyt na butel

163,99 zł
4251285597303 CF12836 Uchwyt na butelke wina, ekstrawagancki stojak na 

butelke, metalowa rzezba jako ozdobny uchwyt na butel
163,99 zł

4251285597334 CF12654 2x pasy bagazowe z wytrzymalymi zamkami - 
Regulowana dlugosc pasów bagazowych - Pasy bagazo

70,99 zł
4251285597365 CF12653 2x pas bagazowy z solidnym zamkiem - wysokiej jakosci 

pas bagazowy w 2 kolorach - pas bagazowy na podróz i 
60,99 zł

4251285597372 CF4698 Folien Ballon Paw Patrol 2x 60,99 zł
4251285597396 CF0760 2x sliniaczek dla niemowlat w kolorze niebieskim, 

wodoodporny i nadajacy sie do prania z rzepem i przezr
70,99 zł

4251285597402 CF1781 Stoper do drzwi z uchwytem, ciezki uchwyt do drzwi, 
funkcjonalny dodatek mieszkalny, stoper do okien i drzw

140,99 zł
4251285597419 CF7502 2x pas bagazowy w paski w kolorach teczy - Pas 

bagazowy z regulacja dlugosci - Kolorowy pas bagazow
60,99 zł

4251285597426 CF12652 krzyzak do pasa bagazowego skladajacy sie z 2 pasów 
bagazowych - wysokiej jakosci pas bagazowy z polem a

84,99 zł
4251285597433 CF12611 druciak z tworzywa sztucznego, uniwersalna gabka do 

czyszczenia z zaglebionym uchwytem i nakladka do szor
46,99 zł

4251285597440 CF12652 krzyzak do pasa bagazowego skladajacy sie z 2 pasów 
bagazowych - wysokiej jakosci pas bagazowy z polem a

60,99 zł
4251285597471 CF12086 3x ramki do zdjec 13 x 18 cm na najpiekniejsze zdjecia 

- stylowa ramka na zdjecia - ramka na ulubione zdjecia i
84,99 zł

4251805455939 CF9939 3x sztuczny snieg - puszka ze sniegiem dekoracyjnym - 
spray sniezny do dekoracji na Boze Narodzenie

84,99 zł
4251285597495 CF12530 Zestawy kolowe 8x do przykrecania - kólka do mebli 4x 

z lozyskami skretnymi i 4x bez lozysk - kólka transporto
84,99 zł

4251285597501 CF5567 4x kólka do przykrecania - kólka do mebli 2x z i 2x bez 
lozyska skretnego - kólka transportowe bez hamulca

140,99 zł
4251285597525 CF5568 12x premium zawieszki Mikolaja na choinke, urocze 

zawieszki z figurkami choinkowymi jako zawieszki na ch
163,99 zł

4251805436945 CF12639 3x skrobak ceramiczny do plyt - uniwersalny skrobak do 
gladkich powierzchni - praktyczny skrobak ceranowy - s

93,99 zł
4251285597549 CF12393 Trzyczesciowy zestaw szczotek skladajacy sie ze 

szczotki do butelek, szczotki do kubków i drucianej szcz
61,32 zł
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4251285597556 CF12393 6-czesciowy zestaw szczotek skladajacy sie ze szczotki 
do butelek, szczotki do kubków i drucianej szczotki do n

84,92 zł
4251285597563 CF12305 Mozliwosc opisywania breloków 36x - Etykiety do kluczy 

do opisywania - Brelok z polem do pisania w róznych kol
84,99 zł

4251285597570 CF12890 7-czesciowy zestaw szpatulek - lopatka murarska, 
japonska szpatulka i skrobak do farb - szpatulka do maj

84,99 zł
4251285597587 CF12891 9-czesciowy zestaw szpatulek - japonska szpatulka i 

skrobak do farb - rózne szpatulki do hobby, budownictw
84,99 zł

4251285597594 CF12892 Pistolet do klejenia na goraco z 22 sztyftami kleju, 
goracy klej do szkoly, majsterkowania i rekodziela, pisto

93,99 zł
4251285597600 CF12893 Pistolet do klejenia na goraco z 38 sztyftami kleju, 

goracy klej z kolorowym brokatem do szkoly, majsterko
84,99 zł

4251285597617 CF8720 2x mata do zlewu uniwersalna w kolorze bialym, 30,5 x 
30,5 cm, mata do zlewu chroni powierzchnie zlewu i nac

84,99 zł
4251285597624 CF12678 12-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 

szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dl
187,99 zł

4251285597631 CF12690 6x tureckie szklanki do herbaty ze spodkami 6x, 
oryginalny orientalny &quot;zestaw w jasnych kolorach

165,16 zł
4251285597648 CF12678 6-czesciowy zestaw do herbaty, tureckie szklanki do 

herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dla 6 osób w 
140,99 zł

4251285597655 CF12683 6x tureckie kieliszki do herbaty ze spodkami 6x, 
oryginalny orientalny &quot;zestaw dla 6 osób w tradyc

140,99 zł
4251285597662 CF12689 12-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 

szklanki ze spodkami, oryginalny orientalny zestaw dla 6
187,99 zł

4251285597679 CF12681 6x miska deserowa, kolorowe szklane lody do lodów, 
deserów i owoców, kieliszki deserowe do mycia w zmyw

140,99 zł
4251285597686 CF12682 6x miska deserowa, kolorowe szklane lody do lodów, 

deserów i owoców, kieliszki deserowe do mycia w zmyw
140,99 zł

4251285597693 CF12680 Miska na owoce, ozdobna miska z czarnego szkla na 
owoce, przekaski i nie tylko, naprawde wyjatkowa miska

93,99 zł
4251285597709 CF12679 6x miska do dipów, ozdobna miska do serwowania 

dipów, sosów, meze, lodów i przystawek, miska na prze
140,99 zł

4251285597716 CF12687 12-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 
szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay n

140,99 zł
4251285597723 CF12684 6-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 

szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dl
140,99 zł

4251285597730 CF12685 6-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 
szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dl

93,99 zł
4251285597747 CF12686 6-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 

szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dl
140,99 zł

4251285597754 CF12688 6-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 
szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dl

140,99 zł
4251285597761 CF12687 24-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 

szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dl
187,99 zł

4251285597778 CF12684 12-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 
szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dl

163,99 zł
4251285597785 CF12685 12-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 

szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dl
163,99 zł

4251285597792 CF12686 12-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 
szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dl

187,99 zł
4251285597808 CF12688 12-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 

szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dl
187,99 zł

4251285597815 CF0688 6x SAT kabel plaski, elastyczny przepust okienny ze 
standardowym przewodem koncentrycznym, gniazdo F -

84,99 zł
4251285597822 CF6981 10x pióro wejsciowe, pióra dotykowe do bezdotykowej, 

higienicznej obslugi ekranów dotykowych, smartfonów i 
70,99 zł

4251285597839 CF6991 10x pióro wejsciowe, pióra dotykowe do bezdotykowej, 
higienicznej obslugi ekranów dotykowych, smartfonów i 

84,99 zł
4251285597846 CF6975 Pudelko upominkowe 10x, ozdobny piórnik na dlugopisy 

i pióra wieczne w szkole i biurze, idealne etui na dlugopi
84,99 zł

4251285597853 CF12898 10x piórnik prezentowy, piórnik na dlugopisy i pióra 
wieczne w szkole i biurze, ozdobne etui prezentowe na 

70,99 zł
4251285597860 CF0760 2x sliniaczki dla niemowlat w kolorze rózowym, 

wodoodporne i nadajace sie do prania, z zapieciem na r
70,99 zł

4251285597884 CF12792 6x klipsy do reczników plazowych - duze klipsy na kartki 
okolicznosciowe w 3 wzorach - klipsy na reczniki plazow

140,99 zł
4251285597938 CF8680 8x grzebien do pchel i wszy, grzebien nitkowy dla ludzi i 

zwierzat w róznych kolorach, 9 x 5 cm
70,99 zł

4251285597938 CF8680 8x grzebien do pchel i wszy, grzebien nitkowy dla ludzi i 
zwierzat w róznych kolorach, 9 x 5 cm

70,99 zł
4251285597921 CF12276 2x kosze na klamerki - woreczki na wieszaki w ksztalcie 

gondoli - woreczki na klamerki do powieszenia
93,99 zł
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4251285597938 CF8680 8x grzebien do pchel i wszy, grzebien nitkowy dla ludzi i 
zwierzat w róznych kolorach, 9 x 5 cm

70,99 zł
4251805447491 CF9944 2x Squeeze Ball - poreczna pilka do sciskania w 

swietnych kolorach - zabawka antystresowa dla dzieci i 
70,99 zł

4251285597952 CF10114 4x kieszonkowe podgrzewacze wielokrotnego uzytku - 
podgrzewacze dloni w ksztalcie butelki z goraca woda d

84,99 zł
4251285597952 CF10114 4x kieszonkowe podgrzewacze wielokrotnego uzytku - 

podgrzewacze dloni w ksztalcie butelki z goraca woda d
84,99 zł

4251285597969 CF12904 18-czesciowy profesjonalny zestaw grzebieni do 
wlosów, grzebienie fryzjerskie, wysokiej jakosci grzebien

84,99 zł
4251285598096 CF10237 4x Flexible Ice Pack - kompres chlodzacy z 15 komorami 

chlodzacymi - pakiet chlodzacy do uzytku domowego, s
84,99 zł

4251285598126 CF14043 6x naczynie Ragout Fin - naczynia zaroodporne w 
kolorze czerwonym i pomaranczowym - naczynie desero

163,99 zł
4251285598133 CF9224 5x nadmuchiwana pilka plazowa - wodoodporna pilka 

plazowa - pilka na plaze, basen i jezioro do kapieli - zab
93,99 zł

4251285598140 CF5737 27-czesciowy zestaw zastawy stolowej - talerze, kubki, 
serwetki, girlandy - na imprezy pirackie, przyjecia urodzi

140,99 zł
4251285598157 CF3485 60-czesciowy zestaw upominkowy dla piratów - 

zaproszenia i upominki na przyjecia urodzinowe dla dzie
140,99 zł

4251285598164 CF11773 2x termometry wewnetrzne i zewnetrzne - 
termohigrometr ze skala stopni Celsjusza - miernik temp

70,99 zł
4251805468366 CF12559 47-czesciowa walizka imprezowa na narodziny chlopca - 

dekoracja na przyjecie ujawniajace plec - zestaw akceso
140,99 zł

4251805468359 CF12560 47-czesciowa walizka imprezowa na narodziny 
dziewczynki - dekoracja na przyjecie ujawniajace plec - 

93,99 zł
4251285598195 CF11582 Ekspres do kawy z systemem French Press - prasa do 

kawy sluzy równiez jako zaparzacz do herbaty - zaparza
140,99 zł

4251285598218 CF12889 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki - pudelko na 
pigulki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik [Jez

60,99 zł
4251285598218 CF12889 Dozownik leków 7 dni - pudelko na leki - pudelko na 

pigulki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik [Jez
60,99 zł

4251285598225 CF12470 Nadmuchiwana dlon do chlodzenia - chlodziarka do 
napojów na grilla lub impreze na plazy, piknik, urodziny 

84,99 zł
4251285598249 CF15687 Girlanda z platkami sniegu - Swiateczna girlanda - 

Platek sniegu na swiateczna dekoracje - Swiateczna dek
60,99 zł

4251285598256 CF12415 3x Sztuczny snieg - Puszka z dekoracyjnym sniegiem w 
sprayu - Spray do dekoracji na Boze Narodzenie

140,99 zł
4251285598492 CF12373 4x Pokrowce na krzesla premium, ozdoba w ksztalcie 

czapki Mikolaja, ozdoba do umieszczenia na krzesle na 
93,99 zł

4251285598287 CF5931 9x Ozdoby choinkowe w trzech kolorach - Platek sniegu 
- Wisiorek na Boze Narodzenie w kolorze bialym, przezr

84,99 zł
4251285598492 CF12373 4x Pokrowce na krzesla premium, ozdoba w ksztalcie 

czapki Mikolaja, ozdoba do umieszczenia na krzesle na 
93,99 zł

4251285598379 CF9806 21-czesciowy zestaw prezentów z motywami jednorozca 
na urodziny dzieci, skladajacy sie z pilek, bransoletek za

140,99 zł
4251285598393 CF5922 30x mini bezpieczniki samochodowe, zestaw 

bezpieczników plaskich do samochodu, bezpiecznik wtyk
70,99 zł

4251285598454 CF12913 2-czesciowy zestaw siedzisk krawedziowych biedronki, 
figurki ozdobne na szczescie do wnetrz, recznie malowa

84,99 zł
4251285598461 CF1336 3x cien do powiek, paleta cieni do powiek, makijaz 

smokey eyes, 12 róznych mieniacych sie cieplych i zimn
70,99 zł

4251285598492 CF12373 4x Pokrowce na krzesla premium, ozdoba w ksztalcie 
czapki Mikolaja, ozdoba do umieszczenia na krzesle na 

93,99 zł
4251285598508 CF11326 4x brelok z otwieraczem do butelek - brelok w ksztalcie 

wasów - prezent dla mezczyzn
70,99 zł

4251285598515 CF12253 8x sledzie do namiotu wykonane ze stali - solidne 
sledzie w ksztalcie litery V na kemping i na zewnatrz - id

70,99 zł
4251285598522 CF11430 6x mini klódka bagazowa - zamek bagazowy z 

kluczykiem - maly zamek bagazowy na bagaz i torby po
70,99 zł

4251285598539 CF12268 2x uchwyt na latarnie na kemping i do ogrodu - hak na 
latarnie - hak do masztów namiotowych - zawieszenie d

84,99 zł
4251285598539 CF12268 2x uchwyt na latarnie na kemping i do ogrodu - hak na 

latarnie - hak do masztów namiotowych - zawieszenie d
84,99 zł

4251285598553 CF12802 4x gabka do kapieli dla dzieci - kula do kapieli z miekka 
zabawka i siateczka - woreczki na mydlo z róznymi moty

84,99 zł
4251285598560 CF12361 2x gabka do kapieli dla dzieci - kula do kapieli w 

zwierzecym designie - gabka mydlana z róznymi motyw
84,99 zł

4251285598577 CF5869 2x drewniana taca - prostokatna drewniana taca z 
motywem „Ulubione jedzenie” w dwóch rozmiarach - ta

140,99 zł
4251285598584 CF12923 3x wiszace doniczki balkonowe - wiszace doniczki w 

jasnych kolorach na rosliny i ziola - doniczki z haczykami
93,99 zł
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4251285598591 CF12909 4-czesciowa podkladka „Ice Princess” - nowoczesna 
podkladka pod podkladka o zimowym designie [wybór j

84,99 zł
4251285598607 CF11810 12x Swieca wielkanocna do dekoracji - swiece w formie 

pisanek - swiece do jajek do dekoracji wielkanocnych [w
140,99 zł

4251285598614 CF12920 2x Zajaczek dekoracyjny do dekoracji wielkanocnych - 
Zajaczek z filcu do postawienia - Zajaczek filcowy na dre

140,99 zł
4251285598621 CF5834 2x Zajaczek do dekoracji wielkanocnych - metalowy 

zajaczek do podstawienia - zajaczek metalowy na drewn
93,99 zł

4251285598638 CF11816 2x ozdobny zajaczek do dekoracji wielkanocnych - 
metalowy zajaczek wielkanocny do stania - zajaczek me

93,99 zł
4251285598652 CF11827 4x drewniany stojak dekoracyjny na Wielkanoc - 

dekoracja wielkanocna do umieszczenia w róznych kolor
84,99 zł

4251285598676 CF11712 3-czesciowy zestaw figurek dekoracyjnych, wspaniale 
zajaczki wielkanocne wykonane z ceramiki w 3 kolorach 

93,99 zł
4251285598683 CF11808 4-czesciowy zestaw desek sniadaniowych, melaminowe 

deski do krojenia z róznymi zabawnymi motywami wielk
93,99 zł

4251285598690 CF9264 4x unicorn worek gimnastyczny - Torba sportowa 
jednorozca z magicznymi motywami jednorozca [wybór 

140,99 zł
4251285598706 CF11201 72x kolki do namiotu wykonane ze stali - dlugie i solidne 

kolki do podloza z sciagaczem w walizce na kemping i n
163,99 zł

4251285598713 CF11818 Tabliczka na drzwi Zajaczek wielkanocny, zajac 
drewniany ze sznurkiem do zawieszenia, dekoracja na 

93,99 zł
4251285598720 CF11818 Tabliczka na drzwi Zajaczek wielkanocny, zajac 

drewniany ze sznurkiem do zawieszenia, dekoracja na 
93,99 zł

4251285598737 CF6270 12x haczyki do miesa w ksztalcie litery S - chromowany 
hak wielofunkcyjny - haczyk uniwersalny - hak do wedz

70,99 zł
4251285598751 CF11813 2-czesciowy zestaw zawieszek dekoracyjnych, girlanda z 

drewna wielkanocnego do zawieszania na drzwiach, scia
84,99 zł

4251285598768 CF11811 2x tabliczka na drzwi Frohe Ostern, napis z zajaczkami, 
dekoracja wielkanocna, wieszaki na drzwi wejsciowe, sci

84,99 zł
4251285598775 CF11812 2x Zawieszka "Frohe Ostern" - drewniany napis na 

drzwi, dekoracja wielkanocna, zawieszka na drzwi wejsc
84,99 zł

4251285598782 CF5738 3-czesciowy zestaw wielkanocny ozdobne jajko z 
zyczeniami wielkanocnymi Wesolych Swiat i rozproszone

93,99 zł
4251285598805 CF0256 12x zabezpieczenie narozników, zabezpieczenie 

krawedzi stolu, krzesla, pólki - silikonowe zabezpieczeni
84,99 zł

4251285598805 CF0256 12x zabezpieczenie narozników, zabezpieczenie 
krawedzi stolu, krzesla, pólki - silikonowe zabezpieczeni

84,99 zł
4251285598812 CF11809 6x magiczny recznik do jajek wielkanocnych wykonany 

w 100% z bawelny, magiczny recznik z róznymi motywa
140,99 zł

4251285598829 CF9656 4x jednorozec breloczki do kluczy z metalu i szkla - 
jednorozce zawieszki na klucze i plecaki - maly talizman 

93,99 zł
4251285598829 CF9656 4x jednorozec breloczki do kluczy z metalu i szkla - 

jednorozce zawieszki na klucze i plecaki - maly talizman 
93,99 zł

4251285598836 CF9525 4x jednorozec breloczki do sciskania - magiczne 
wyciskane jednorozce zawieszki do kluczy i plecaków - 

93,99 zł
4251285598843 CF11814 16-czesciowy zestaw do malowania Kubek wielkanocny, 

kubki z motywem wielkanocnym, kolory i pedzle do sam
140,99 zł

4251285598874 CF12916 dekoracyjny zajac "Spadochron", skaczacy ze 
spadochronem Zajac wielkanocny do powieszenia, zaba

70,76 zł
4251285598881 CF11817 2x dekoracyjna figurka swiecacy króliczek sniezny, 

zajaczek z pomponem, slodki króliczek swiecacy w ciem
84,99 zł

4251285598898 CF11824 3x figurki dekoracyjne króliczka, siedzace króliczki 
wielkanocne z drewna, urocza rodzina króliczka, swietna

84,99 zł
4251285598904 CF12333 2x mydlo ze stali nierdzewnej z mydelniczka ze stali 

nierdzewnej - Przyjazne dla srodowiska mydlo ze stali ni
84,99 zł

4251285598904 CF12333 2x mydlo ze stali nierdzewnej z mydelniczka ze stali 
nierdzewnej - Przyjazne dla srodowiska mydlo ze stali ni

84,99 zł
4251285598911 CF12938 3x szczotka do mycia rak ze stali nierdzewnej i mydlo z 

mydelniczka - Doskonale czyszczenie - Usuwa nieprzyje
84,99 zł

4251285598911 CF12938 3x szczotka do mycia rak ze stali nierdzewnej i mydlo z 
mydelniczka - Doskonale czyszczenie - Usuwa nieprzyje

84,99 zł
4251285598928 CF5739 17-czesciowy zestaw akcesoriów z brzeszczotem 

segmentowym, brzeszczotem do ciecia wglebnego, skro
140,99 zł

4251285598935 CF5768 Zestaw narzedzi 24-czesciowy z brzeszczotem 
segmentowym, brzeszczotem do ciecia wglebnego do dr

140,99 zł
4251285598942 CF5832 16-czesciowy zestaw akcesoriów ze stalowa szczotka 

druciana do wiertarki, precyzyjnym narzedziem do scier
140,99 zł

4251285598959 CF12663 20-czesciowy zestaw akcesoriów, sciernice trzpieniowe 
precyzyjne zestaw glowic szlifierskich do szlifowania, pol

84,99 zł
4251285598966 CF12921 Multitool 13 niezbednych funkcji, stal nierdzewna, 

skladany do kieszeni - kieszonkowe narzedzie do codzie
84,99 zł
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4251285598966 CF12921 Multitool 13 niezbednych funkcji, stal nierdzewna, 
skladany do kieszeni - kieszonkowe narzedzie do codzie

84,99 zł
4251285598973 CF12808 4-czesciowy zestaw pudelko na lunch ze sztuccami i 

sloikiem na sos, pudelko na lunch do pracy, szkoly, na u
60,99 zł

4251285598980 CF12808 4-czesciowy zestaw pudelko na lunch ze sztuccami i 
sloikiem na sos, pudelko na lunch do pracy, szkoly, na u

60,99 zł
4251285598997 CF12808 4-czesciowy zestaw pudelko na lunch ze sztuccami i 

sloikiem na sos, pudelko na lunch do pracy, szkoly, na u
60,99 zł

4251285599017 CF12783 3x Termometr okienny - termometr zewnetrzny do 
przyklejenia do szyby - termometr okienny samoprzylep

84,99 zł
4251285599024 CF12362 Etui na szczoteczki do zebów 4x, pudelko do transportu 

i przechowywania recznych szczoteczek do zebów, ideal
60,99 zł

4251285599031 CF12907 Kosz na owoce do zawieszenia wykonany z metalu w 
kolorze czarnym - pólka wiszaca o Ø 28 cm

163,99 zł
4251285599048 CF12791 3x Termometr analogowy do uzytku wewnetrznego i 

zewnetrznego - miernik temperatury w domu i ogrodzie 
84,99 zł

4251285599055 CF12388 32-czesciowy zestaw sztucców wielokrotnego uzytku, 
kolorowe noze, widelce i lyzki dla dzieci i na kemping, s

84,99 zł
4251805444421 CF12932 4x uchwyt do skrzynek na kwiaty do balustrad 

balkonowych i poreczy - elastyczne metalowe mocowani
140,99 zł

4251805444421 CF12932 4x uchwyt do skrzynek na kwiaty do balustrad 
balkonowych i poreczy - elastyczne metalowe mocowani

140,99 zł
4251285599079 CF12940 24x pisanki w jasnych kolorach ze wstazka do 

zawieszenia - ozdoba wielkanocna z róznymi motywami 
93,99 zł

4251285599086 CF12940 48x Pisanki w jasnych kolorach ze wstazka do 
zawieszenia - ozdoba wielkanocna z róznymi motywami 

140,99 zł
4251285599093 CF12939 24x pisanki w jasnych kolorach ze wstazka do 

zawieszenia - dekoracja na Wielkanoc - 6 cm
93,99 zł

4251285599109 CF12939 48x Pisanki w jasnych kolorach ze wstazka do 
zawieszenia - dekoracja na Wielkanoc - 6 cm

140,99 zł
4251285599116 CF12941 24x pisanki w jasnych kolorach ze wstazka do 

zawieszenia - ozdoba wielkanocna z róznymi motywami 
84,99 zł

4251285599123 CF12941 48x Pisanki w jasnych kolorach ze wstazka do 
zawieszenia - ozdoba wielkanocna z róznymi motywami 

163,99 zł
4251285599130 CF12947 4-czesciowy zestaw figurki dekoracyjne zajaczek, urocza 

rodzina zajaczków wielkanocnych wykonana z ceramiki (
187,99 zł

4251285599147 CF12841 worki materialowe 12x wykonane z bawelny ze 
sznurkiem - worek tekstylny wielokrotnego uzytku ze sz

140,99 zł
4251285599154 CF12946 15x Swieczka wielkanocna do dekoracji - kolorowe 

swieczki w formie pisanek - swieczki do jajek do dekora
140,99 zł

4251285599161 CF12944 16x podstawki filcowe do napojów - podstawki pod stól 
w ksztalcie koniczyny - szklane podstawki z filcu - podst

93,99 zł
4251285599185 CF12722 Wieszak na ubrania ze stali nierdzewnej z 6 haczykami - 

wieszak scienny do zawieszenia na drzwiach - haczyki dr
140,99 zł

4251285599192 CF12887 4x metalowy zacisk sprezynowy - zaciski klejowe z 
powloka gumowa - zacisk sprezynowy do uniwersalnego

84,99 zł
4251285599208 CF12798 8-czesciowy zestaw magnesów na lodówke, magnesy z 

mozliwoscia zapisu w ksztalcie dymku z dlugopisem, ma
70,99 zł

4251285599215 CF12806 Magnesy na lodówke 12x, magnesy na notatki, notatki i 
zdjecia na drzwiach lodówki i tablicach, magnesy na klip

84,99 zł
4251285599239 CF12630 2x czepki plywackie w róznych kolorach - czepek z 

silikonu - czepek plywacki dla kobiet i mezczyzn w kolor
84,99 zł

4251285599239 CF12630 2x czepki plywackie w róznych kolorach - czepek z 
silikonu - czepek plywacki dla kobiet i mezczyzn w kolor

84,99 zł
4251285599246 CF12884 2x kosz prysznicowy w kolorze bialym z haczykami - 

uchwyt na zel pod prysznic do zawieszenia - wiszacy kos
84,99 zł

4251285599253 CF12782 Kosz do przechowywania 4x bez pokrywy, pojemnik z 
tworzywa sztucznego jako system organizacyjny, schow

93,99 zł
4251285599260 CF12896 3x szczypce do kleszczy dla ludzi i zwierzat - do 

usuwania kleszczy dla psów i kotów - chwytak do kleszc
70,99 zł

4251285599260 CF12896 3x szczypce do kleszczy dla ludzi i zwierzat - do 
usuwania kleszczy dla psów i kotów - chwytak do kleszc

70,99 zł
4251285599277 CF12942 24x pisanki w kolorze bialym, ozdobne plastikowe jajka 

do rekodziela i malarstwa, plastikowe jajka ze wstazka d
84,99 zł

4251285599284 CF12942 48x pisanki w kolorze bialym, ozdobne plastikowe jajka 
do rekodziela i malarstwa, plastikowe jajka ze wstazka d

140,99 zł
4251285599291 CF12334 12x stopery do drzwi wykonane z gumy - odbojnik 

samoprzylepny do drzwi - oslona klamki do sciany - odb
70,99 zł

4251285599291 CF12334 12x stopery do drzwi wykonane z gumy - odbojnik 
samoprzylepny do drzwi - oslona klamki do sciany - odb

70,99 zł
4251285599307 CF12917 48x sztyfty klejowe, kolorowe brokatowe sztyfty kleju na 

goraco 7 mm do projektów artystycznych i majsterkowic
70,99 zł
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4251285599314 CF7010 Wielkanocna dekoracja i zestaw upominkowy - 
Kolorowe kosze z rafii, wielkanocna zielen trawy, kolory 

140,99 zł
4251285599321 CF6623 4x koszyczki z rafii i kolorowe jajka jako dekoracja na 

Wielkanoc - Koszyczek wielkanocny do zbierania pisanek
93,99 zł

4251285599338 CF12674 3600x wykalaczki drewniane - wykalaczki do 
codziennego uzytku - wykalaczki - wykalaczki drewniane

84,99 zł
4251285599345 CF12900 Slomka 200x z papieru pakowego - Biodegradowalne 

slomki do picia - Ekologiczne slomki papierowe - 19,5 c
84,99 zł

4251285599352 CF12710 9x liny odciagowe z odblaskowymi paskami, jasnozólte 
liny odciagowe do namiotu z napinaczem, sznurek sztor

93,99 zł
4251805422030 CF12738 2x XXL LED lekki wieszak na serce - oswietlenie LED z 

kwiatowym wzorem z drewna do dekoracji okien, scian i
140,99 zł

4251285599376 CF12918 6x sznurek jutowy, naturalny sznurek rekodziela, 
brazowy sznurek, sznury moga byc uzywane jako sznur

93,99 zł
4251285599383 CF12988 kostium skrzata na Dzien Swietego Patryka - stroje i 

akcesoria na zielony, irlandzki festiwal - na bal przebiera
163,99 zł

4251285599390 CF12989 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 
Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 

140,99 zł
4251285599406 CF12990 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 

Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 
163,99 zł

4251805471595 CF12991 retro kostiumy 1920 przebranie damskie i rózne 
rozszerzenia - wyglad Charleston - sukienka z cekinami 

93,99 zł
4251285599420 CF12991 kostiumy retro z lat 20. XX wieku, przebranie damskie - 

wyglad Charleston - sukienka z cekinami z fredzlami w s
93,99 zł

4251285599437 CF12992 4-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów piratów - 
idealny na karnawal, imprezy tematyczne i imprezy kosti

84,99 zł
4251285599437 CF12992 4-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów piratów - 

idealny na karnawal, imprezy tematyczne i imprezy kosti
84,99 zł

4251285599444 CF12993 2-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów piratów - 
idealny na karnawal, imprezy tematyczne i imprezy kosti

140,99 zł
4251285599451 CF12807 Analogowy zegar scienny z duza tarcza - piekny zegar 

do kuchni, salonu, sypialni i biura - Ø 20 cm
93,99 zł

4251285599468 CF12807 Analogowy zegar scienny z duza tarcza - piekny zegar 
do kuchni, salonu, sypialni i biura - Ø 20 cm

84,99 zł
4251285599475 CF12807 Analogowy zegar scienny z duza tarcza - piekny zegar 

do kuchni, salonu, sypialni i biura - Ø 20 cm
93,99 zł

4251285599482 CF12994 2-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów piratów - 
idealny na karnawal, imprezy tematyczne i imprezy kosti

140,99 zł
4251285599499 CF12995 Zestaw kostiumów pirata z czerwona bluzka i czarnym 

satynowym paskiem na karnawal, karnawal, Halloween,
187,99 zł

4251285599505 CF12996 3-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumu "Policja" - 
idealny strój i akcesoria na karnawal, Halloween, urodzi

140,99 zł
4251285599512 CF12335 24x Podkladki pod napoje - Podkladki Podkladki pod 

napoje Maxi-Single / EP - Winylowe podkladki retro w st
84,99 zł

4251805447750 CF12815 12x saszetki zapachowe o róznych zapachach - saszetki 
zapachowe do lazienki, szuflad, szafek, pokoi i samocho

70,99 zł
4251285599536 CF12363 Uchwyt narzedziowy 6x z blachy stalowej, uchwyt 

scienny do narzedzi i narzedzi ogrodniczych, uniwersaln
84,99 zł

4251285599543 CF8646 75-czesciowy zestaw akcesoriów do wlosów dla 
dziewczynek - opaska na glowe, spinka do wlosów i gu

84,99 zł
4251285599581 CF12670 Rozpylacz wody, opryskiwacz reczny do podlewania 

roslin lub wlosów, butelka z rozpylaczem wody 500ml, d
61,32 zł

4251285599598 CF12801 2x skladana slomka wykonana ze stali nierdzewnej - 
nierdzewna i wielokrotnego uzytku - slomka do picia ze 

60,99 zł
4251285599598 CF12801 2x skladana slomka wykonana ze stali nierdzewnej - 

nierdzewna i wielokrotnego uzytku - slomka do picia ze 
60,99 zł

4251285599604 CF12997 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 
Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 

163,99 zł
4251285599611 CF12998 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 

Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 
140,99 zł

4251285599628 CF12999 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 
Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 

140,99 zł
4251285599635 CF13000 2-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów piratów - 

idealny na karnawal, imprezy tematyczne i imprezy kosti
60,99 zł

4251285599635 CF13000 2-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów piratów - 
idealny na karnawal, imprezy tematyczne i imprezy kosti

60,99 zł
4251285599642 CF12965 2x satynowe opaski do wlosów do kostiumów piratów - 

moga byc równiez uzywane jako pasek w kolorze czarny
70,99 zł

4251285599642 CF12965 2x satynowe opaski do wlosów do kostiumów piratów - 
moga byc równiez uzywane jako pasek w kolorze czarny

70,99 zł
4251285599659 CF13001 Kostiumy leprechaun na Dzien Swietego Patryka - Stroje 

i akcesoria na irlandzki festiwal - Na Mardi Gras, parady,
140,99 zł
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4251285599666 CF13002 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 
Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 

140,99 zł
4251285599673 CF12985 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 

Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 
93,99 zł

4251285599680 CF13003 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 
Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 

93,99 zł
4251285599697 CF13004 4-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów „Police” - 

idealny strój i akcesoria na Mardi Gras, Karnawal, Hallo
163,99 zł

4251285599703 CF13005 3-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów „Police” - 
idealny strój i akcesoria na Mardi Gras, Karnawal, Hallo

140,99 zł
4251285599710 CF13006 3-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów „Police” - 

idealny strój i akcesoria na Mardi Gras, Karnawal, Hallo
140,99 zł

4251285599727 CF13007 4-czesciowy zestaw akcesoriów do kostiumów „Police” - 
idealny strój i akcesoria na Mardi Gras, Karnawal, Hallo

187,99 zł
4251285599734 CF12982 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 

Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 
93,99 zł

4251285599741 CF12905 3x pierscienie do plywania, pierscienie do plywania w 
letnich kolorach, kolorowe kólka do plywania dla dzieci, 

84,99 zł
4251285599758 CF12656 Nóz do obierania 10x ze stali nierdzewnej - ostry nóz 

kuchenny z ostrzem 6,5 cm - nóz do ziemniaków w jasn
60,99 zł

4251285599765 CF12895 22-czesciowy zestaw do nauki nurkowania, przygodowe 
zabawki nurkowe dla dzieci, zabawne zwierzeta do nurk

84,99 zł
4251285599772 CF12657 Nóz do obierania 20x ze stali nierdzewnej - ostry nóz 

kuchenny z ostrzem 6,5 cm - nóz do ziemniaków w jasn
84,99 zł

4251285599789 CF13008 15-czesciowy zestaw do nauki nurkowania, zabawki do 
nurkowania dla dzieci, pierscienie do nurkowania i zaba

93,99 zł
4251285599819 CF12951 kostiumy retro z lat 20. XX wieku, przebranie damskie i 

rózne dodatki - wyglad Charleston - sukienka z cekinami
187,99 zł

4251285599826 CF12952 kostiumy retro z lat 20. XX wieku, przebranie damskie i 
rózne dodatki - wyglad Charleston - sukienka z cekinami

187,99 zł
4251285599833 CF12952 kostiumy retro z lat 20. XX wieku, przebranie damskie i 

rózne dodatki - wyglad Charleston - sukienka z cekinami
187,99 zł

4251285599857 CF12977 kostiumy retro z lat 20. XX wieku, przebranie damskie i 
rózne dodatki - wyglad Charleston - sukienka z cekinami

163,99 zł
4251285599864 CF12968 Czapka gangsterska - czapka meska i damska - 

rozszerzenie kostiumu - na imprezy tematyczne, karnaw
93,99 zł

4251805471632 CF12954 Kostiumy retro 1920 przebranie damskie i rózne 
rozszerzenia-wyglad Charleston-Vintage Flapper fringe s

84,99 zł
4251285599895 CF12954 kostiumy retro z lat 20. XX wieku, przebranie damskie - 

wyglad Charleston - sukienka z cekinami z fredzlami w s
70,76 zł

4251285599901 CF12986 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 
Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 

304,99 zł
4251285599918 CF12971 Zestaw kostiumów policyjnych z czarna bluzka i czapka 

na Mardi Gras, karnawal, Halloween, imprezy tematyczn
210,99 zł

4251285599925 CF12958 3-czesciowy czarodziejski zestaw akcesoriów 
kostiumowych z okularami, krawatem i rózdzka na karn

140,99 zł
4251285599932 CF12962 Magiczna rózdzka ze swiatlem i dzwiekiem dla 

czarownic, czarodziejów i magów - idealna na karnawal 
93,99 zł

4251285599949 CF12805 1x doniczka w ksztalcie serca - doniczka na kwiaty - 
doniczka do ogrodu i balkonu [wybór jest rózny]

187,99 zł
4251285599956 CF12097 11-czesciowy zestaw kosmetyków - pedzle kosmetyczne 

i gabki do makijazu w ksztalcie jajka - idealny do pudru,
140,99 zł

4251285599963 CF5092 12-czesciowy zestaw pedzli kosmetycznych w malej 
torebce - pedzel do makijazu - pedzel do makijazu - szc

46,99 zł
4251285599970 CF12173 10-czesciowy mini zestaw pedzli kosmetycznych - 

pedzle do makijazu w 5 rozmiarach - pedzle do makijaz
84,99 zł

4251285599970 CF12173 10-czesciowy mini zestaw pedzli kosmetycznych - 
pedzle do makijazu w 5 rozmiarach - pedzle do makijaz

84,99 zł
4251285599987 CF12173 14-czesciowy zestaw do makijazu - profesjonalna 

szczoteczka kosmetyczna i zalotka - pedzel do makijazu,
70,99 zł

4251285599994 CF12649 10-czesciowy zestaw do makijazu - profesjonalny 
pedzelek kosmetyczny, organizer na kosmetyki i klips do

93,99 zł
4251805400007 CF10373 Zestaw zamiatajacy 4x - zestaw do zamiatania 

skladajacy sie ze szczotki recznej i szufelki - miotla recz
93,99 zł

4251805400014 CF12613 10x szczoteczki miedzyzebowe, szczoteczki 
miedzyzebowe z pokrywka, czyszczenie zebów w podróz

46,99 zł
4251805400021 CF12612 120x szczoteczka miedzyzebowa, szczoteczki 

miedzyzebowe w dozowniku, pielegnacja zebów w podr
70,99 zł

4251805400021 CF12612 120x szczoteczka miedzyzebowa, szczoteczki 
miedzyzebowe w dozowniku, pielegnacja zebów w podr

70,99 zł
4251805400045 CF13012 8-czesciowy zestaw tasm samoprzylepnych, 

przezroczyste rolki folii samoprzylepnej z dozownikiem r
60,99 zł
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4251805400052 CF12526 2x Podrózne pudelko na pigulki 7-dniowy dozownik 
leków Mini pudelko na pigulki na 1 tydzien wakacji Podr

60,99 zł
4251805400069 CF12386 Waciki bambusowe 1000, przyjazne dla srodowiska, 

kompostowalne patyczki pielegnacyjne z bambusa i baw
84,99 zł

4251805400083 CF13011 9-czesciowy zestaw do oczyszczania twarzy, urzadzenie 
do oczyszczania twarzy ze szczoteczka, nasadka do peel

93,99 zł
4251805400090 CF12646 6x chusteczki do demakijazu z mikrofibry, male 

chusteczki do oczyszczania twarzy do pielegnacji skóry i
70,99 zł

4251805400106 CF13010 6-czesciowy zestaw sciereczek do demakijazu z 
mikrofibry, chusteczki do czyszczenia twarzy do pielegn

93,99 zł
4251805400113 CF12871 2x Lampa wiszaca LED z wylacznikiem, bezprzewodowa 

lampa wiszaca, zasilana bateriami z wylacznikiem
70,99 zł

4251805400120 CF12897 2x LED lampka nocna 0,4 W, oprawka oswietleniowa z 
czujnikiem swiatla jako oswietlenie schodów, drzemka d

84,99 zł
4251805400137 CF12645 Organizer na kosmetyki z 6 przegródkami na szczotke 

do wlosów, pomadke, lakier do paznokci i pedzel do ma
93,99 zł

4251805400144 CF12820 Stól skladany z drewna - drewniany stól do ogrodu, 
tarasu i balkonu - oszczedzajacy miejsce stól ogrodowy 

257,99 zł
4251805400151 CF12819 2x skladane krzeslo z drewna - Skladane krzeslo 

rezyserskie - krzeslo ogrodowe, idealne na kemping, we
467,99 zł

4251805400168 CF12527 Uchwyt na parasol ze stali ocynkowanej - szpikulec do 
podloza - podstawa do parasola na plazy - stojak na par

140,99 zł
4251805415841 CF12919 Uchwyt parasola do wkrecania - gniazdo uziemiajace do 

ogrodu - stojak na parasole - szpikulec - lekki stojak na 
140,99 zł

4251805400182 CF11977 Zestaw 6-czesciowy wkretaków - Zestaw wkretaków 
magnetycznych - Wkretak krzyzakowy i wkretak plaski d

140,99 zł
4251805400199 CF12937 2x statek ozdobny wykonany z drewna - lodka rybacka z 

siecia i muszlami - zeglarska dekoracja [dostepne w roz
140,99 zł

4251805400205 CF12899 Drewniany zaglowiec deco z ratanowym zaglem - 
dekoracyjna drewniana lódz w sródziemnomorskim klim

93,99 zł
4251805400212 CF12937 2x morska dekoracja drewniany zaglowiec w róznych 

rozmiarach - dekoracyjna drewniana lódz w sródziemno
163,99 zł

4251805400229 CF12930 Dekoracyjny statek wykonany z drewna - lodka z siecia 
rybacka i muszlami - drewniany statek do dekoracji - de

84,99 zł
4251805400229 CF12930 Dekoracyjny statek wykonany z drewna - lodka z siecia 

rybacka i muszlami - drewniany statek do dekoracji - de
84,99 zł

4251805400236 CF13009 2x Koszyczek wielkanocny z tkaniny na pisanki - 
Koszyczek wielkanocny z pieknymi motywami - Kosz z tk

93,99 zł
4251805400359 CF12934 Wielkanocny wieniec z kolorowymi jajkami - 

Wielkanocna aranzacja z pisanki - Ozdobny wieniec na 
163,99 zł

4251805400250 CF12935 Wielkanocny wieniec z kolorowymi jajkami - 
Wielkanocna aranzacja z pisanki - Ozdobny wieniec na 

187,99 zł
4251805400267 CF11971 8x pasek do okularów do okularów przeciwslonecznych, 

okularów do czytania i okularów sportowych - niezawod
84,99 zł

4251805400267 CF11971 8x pasek do okularów do okularów przeciwslonecznych, 
okularów do czytania i okularów sportowych - niezawod

84,99 zł
4251805400274 CF12785 zaslepka otworu kominowego Ø 180 mm, zaslepka jako 

zaslepka do uzywanych kominów, rur piecowych i komin
70,99 zł

4251805400274 CF12785 zaslepka otworu kominowego Ø 180 mm, zaslepka jako 
zaslepka do uzywanych kominów, rur piecowych i komin

70,99 zł
4251805400298 CF12929 100x klamerki do bielizny z miekkim uchwytem, mocne 

klamerki do wieszania poscieli, dwukolorowe klamerki d
140,99 zł

4251805400328 CF12179 3-czesciowy zestaw do usuwania modzeli, elektryczna 
tarka do stóp do delikatnego usuwania modzeli i nagniot

84,99 zł
4251805400359 CF12934 Wielkanocny wieniec z kolorowymi jajkami - 

Wielkanocna aranzacja z pisanki - Ozdobny wieniec na 
163,99 zł

4251805400366 CF13013 Wianek wielkanocny z kolorowymi pisankami - 
Ukladanka z pisankami - Wianek swiateczny z pisankami

163,99 zł
4251805400373 CF13014 Wianek wielkanocny z kolorowymi pisankami - 

Ukladanka z pisankami - Wianek swiateczny z pisankami
187,99 zł

4251805400380 CF12973 2x pirackie szable - akcesoria do kostiumów piratów - 
idealne na karnawal, imprezy tematyczne i imprezy kosti

140,99 zł
4251805400397 CF12864 nun in pink - kostiumowa sukienka z bialymi 

rekawiczkami, szlafrokiem i welonem - kimono dzieciecy
187,99 zł

4251805400403 CF12864 zakonnica w rózu - sukienka kostiumowa w róznych 
rozmiarach - kostium zakonnicy z kapturem zakonnicy, 

187,99 zł
4251805400410 CF12865 kimono w kolorze rózowym - sukienka kostiumowa w 

róznych rozmiarach dla dzieci Kostium kimono z sukienk
210,99 zł

4251805400427 CF12865 kimono w kolorze rózowym - sukienka kostiumowa w 
róznych rozmiarach dla dzieci Kostium kimono z sukienk

210,99 zł
4251805400434 CF12865 kimono w kolorze rózowym - sukienka kostiumowa w 

róznych rozmiarach dla dzieci Kostium kimono z sukienk
187,99 zł
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4251805400489 CF12868 czerwony kombinezon z kapturem - kostiumy 
karnawalowe dla doroslych - kostium rabusia z banku dl

187,99 zł
4251805400496 CF12868 czerwony kombinezon z kapturem - kostiumy 

karnawalowe dla doroslych - kostium zlodzieja banku dl
187,99 zł

4251805400502 CF12868 czerwony kombinezon z kapturem - kostiumy 
karnawalowe dla doroslych - kostium rabusia z banku dl

187,99 zł
4251805400519 CF12120 20x mini drewniany zestaw tablic do ziól i roslin 

domowych, drewniany stojak na plakietki, ekspozytor ce
93,99 zł

4251805400526 CF12926 2x napis wielkanocny wykonany z drewna, zyczenia 
wielkanocne z zajaczkiem wielkanocnym do postawienia

93,99 zł
4251805400533 CF12928 4x Filc wielkanocny, kolorowa dekoracja wielkanocna, 

dom z filcu z uroczymi kurczaczkami i pisankami, idealn
84,99 zł

4251805400540 CF12925 18x Swieca wielkanocna do dekoracji - swieczki w 
ksztalcie pisanek - swieczki do jajek do dekoracji wielka

84,99 zł
4251805400557 CF12927 4x ceramiczne kubki na jajka "kurczak" - zestaw kubków 

na jajka na Wielkanoc - kolorowe kubki na jajka idealne 
84,99 zł

4251805400564 CF13021 Pudelko z szufladami 3x, plastikowe pudelko do 
przechowywania zabawek dzieciecych, rekodziela, makij

140,99 zł
4251805400571 CF13023 2x szuflada, plastikowy pojemnik do przechowywania 

zabawek dla dzieci, rekodziela, makijazu, dlugopisów - p
140,99 zł

4251805400588 CF13022 Pudelko z szufladami 4x, plastikowe pudelko do 
przechowywania zabawek dzieciecych, rekodziela, makij

93,99 zł
4251805400595 CF12945 4x Koszyczki wielkanocne z ozdobna trawa i jajkiem - 

Koszyczki wielkanocne z prawdziwym sianem z górskiej l
140,99 zł

4251805400625 CF13084 4x Ozdoby wielkanocne z drewna - Zajace wielkanocne 
w pisance do odlozenia - Dekoracyjna stela w jasnych k

163,99 zł
4251805400649 CF13089 3-czesciowy zestaw Ozdoba wielkanocna z drewna - 

stojacy zajac wielkanocny i dwa male zajace w koszyku 
84,99 zł

4251805400656 CF13033 4x Ozdoby wielkanocne z drewna - male zajaczki 
wielkanocne w koszyku ze slomka, piórkami i pisankami 

93,99 zł
4251805400663 CF13090 3x przeciwdeszczowe ponczo pilkarskie - jednorazowe 

poncho awaryjne na koncerty, stadiony, wedrówki, kem
60,99 zł

4251805400670 CF13092 3x korki do butelek szampana, zamkniecia 
wielokrotnego uzytku do butelek szampana, wina i wina

70,99 zł
4251805400687 CF13083 Premium figurka dekoracyjna Zloty Zajaczek, Zajaczek 

Wielkanocny ze zlotym brokatem, Wspaniala dekoracja 
93,99 zł

4251805400694 CF7167 24x deco wieszaki Wielkanoc - Ozdoby wielkanocne 
wykonane z drewna do powieszenia - Drewniany wiesza

163,99 zł
4251805400700 CF13036 100x biale ozdobne pisanki wykonane z tworzywa 

sztucznego - plastikowe jajka do malowania i zawieszeni
140,99 zł

4251805400717 CF13037 25x biale ozdobne pisanki wykonane z tworzywa 
sztucznego - plastikowe jajka do malowania i zawieszeni

140,99 zł
4251805400724 CF13028 Dekoracja nagrobna w ksztalcie serca z aniolem - 

kamien pamiatkowy z napisem - dekoracja nagrobna od
84,99 zł

4251805400724 CF13028 Dekoracja nagrobna w ksztalcie serca z aniolem - 
kamien pamiatkowy z napisem - dekoracja nagrobna od

84,99 zł
4251805400731 CF13038 dekoracja nagrobna w ksztalcie serca z róza - kamien 

pamiatkowy z uchwytem na znicz lub aranzacje pogrzeb
140,99 zł

4251805400731 CF13038 dekoracja nagrobna w ksztalcie serca z róza - kamien 
pamiatkowy z uchwytem na znicz lub aranzacje pogrzeb

140,99 zł
4251805400748 CF13029 dekoracja grobu siedzacych aniolów, kamien 

pamiatkowy z aniolem zalobnym, skrzydlami i rózami, d
163,99 zł

4251805400755 CF11825 30-elementowy zestaw dekoracji i prezentów na 
Wielkanoc - Przywieszki wielkanocne i pisanki do dekora

140,99 zł
4251805400762 CF13097 24x plastikowe pisanki z dekoracja - Wielkanocne 

dekoracje w ksztalcie jajka przepiórczego z piórami i tra
140,99 zł

4251805400779 CF13093 24x pisanki do zawieszenia - Wzorzyste dekoracje 
wielkanocne w róznych kolorach - Ozdobne pisanki wyk

93,99 zł
4251805400786 CF13091 24 kolorowe pisanki do zawieszenia - Ozdoby 

wielkanocne z wzorami kwiatowymi - Ozdobne pisanki
140,99 zł

4251805400793 CF13095 24x kolorowe pisanki do zawieszenia - Dekoracja 
wielkanocna w paski z marmuru - Dekoracyjne pisanki 

84,99 zł
4251805400809 CF13095 48x kolorowych pisanek do zawieszenia - Dekoracja 

wielkanocna w paski z marmuru - Dekoracyjne pisanki 
140,99 zł

4251805400816 CF13094 24x kolorowe pisanki do zawieszenia - Dekoracja 
wielkanocna z gradientem kolorów - Ozdobne pisanki w 

70,99 zł
4251805400823 CF13094 48x kolorowych pisanek do zawieszenia - Dekoracja 

wielkanocna z gradientem kolorów - Dekoracyjne pisank
140,99 zł

4251805400830 CF12924 2x Wieniec wielkanocny z kurczaczkiem, pisanka i róza - 
dekoracyjny wieniec z prawdziwego drewna - wieniec ok

84,99 zł
4251805400878 CF13114 2-czesciowy zestaw misek dekoracyjnych w ksztalcie 

serca, miska drewniana czarna matowa w ksztalcie serc
93,99 zł
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4251805400885 CF13087 Pudelko sniadaniowe w kolorze zielonym ze sztuccami i 
2 oddzielnymi przegrodami - pudelko na lunch do szkoly

70,99 zł
4251805400892 CF13087 Pudelko sniadaniowe w kolorze niebieskim ze sztuccami 

i 2 oddzielnymi przegrodami - pudelko na lunch do szkol
70,99 zł

4251805400908 CF13087 Pudelko sniadaniowe w kolorze rózowym ze sztuccami i 
2 oddzielnymi przegrodami - pudelko na lunch do szkoly

70,99 zł
4251805400915 CF13030 Dekoracyjne serce, miska z prawdziwego drewna w 

ksztalcie serca, bardzo jasne lite drewno, dekoracja w st
140,99 zł

4251805400922 CF13031 Deco miska serce, miska z prawdziwego drewna w 
ksztalcie serca, bardzo jasne lite drewno, vintage deco, 

84,99 zł
4251805400939 CF10359 100g zielony mech rzemieslniczy DIY do koszyczków 

wielkanocnych - prawdziwy mech dekoracyjny do tworz
84,99 zł

4251805400953 CF13086 Pudelko sniadaniowe w kolorze zielonym ze sztuccami i 
sloikiem do sosu - Pudelko bento do pracy, szkoly, uniw

60,99 zł
4251805400960 CF13086 Pudelko sniadaniowe w kolorze bialym ze sztuccami i 

sloikiem na sos - Pudelko bento do pracy, szkoly, uniwer
70,99 zł

4251805401035 CF13085 2x Pojemnik na 12 jajek - pojemnik na jajka do lodówki 
- pojemnik na swieze jajka - pojemnik do przechowywa

84,99 zł
4251805401059 CF13108 4x Koszyczki wielkanocne z ozdobna trawa i jajkiem - 

Koszyczki wielkanocne z prawdziwym sianem z górskiej l
140,99 zł

4251805401066 CF10670 12x koncówki odstraszajace ptaki - kolce odstraszajace 
golebie na balkon i dach - kolec dla golebi - stal nierdze

140,99 zł
4251805401073 CF13113 Koszyk wielkanocny z kocem - wiklinowy kosz jako 

dekoracja na Wielkanoc - sliczny koszyk z raczka z pleci
93,99 zł

4251805401080 CF13017 2x trójnóg - trójnóg ze stali nierdzewnej - trójnóg z 
regulacja rozmiaru do garnków, patelni, zapiekanek i br

140,99 zł
4251805401097 CF13020 6-czesciowy zestaw do czyszczenia, 4 w 1, miotla, 

szczotka reczna, szufelka, szczotka do fug i szczotka do 
163,99 zł

4251805401103 CF7645 40x Uchwyt na przyssawke, wielofunkcyjny hak z 
metalowym haczykiem i szczelina na lampki choinkowe i

70,99 zł
4251805401110 CF6865 56-elementowy zestaw slomianych gwiazd - ozdoby 

choinkowe - wisiorki slomiane na choinke - naturalne za
140,99 zł

4251805401127 CF9952 2x pokrowce na krzesla premium - Dekoracja 
swiateczna na krzesla - pokrowce ochronne w swiateczn

93,99 zł
4251805401134 CF6868 24-czesciowy zestaw gwiazd ze slomy - zawieszki ze 

slomy - ozdoby choinkowe ze slomy - zawieszki choinko
93,99 zł

4251805401141 CF12931 Stojak 4x z bambusa - ekologiczne podstawki do 
garnków, patelni, zapiekanek i woka - naturalne dno gar

93,99 zł
4251805401158 CF6864 24-czesciowy zestaw gwiazd ze slomy - Ozdoby 

choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Zawieszki 
70,99 zł

4251805401165 CF11660 Choinka blyszczaca - Wierzcholek choinki z prawdziwego 
szkla na Boze Narodzenie - Wierzcholek choinki na choin

140,99 zł
4251805401172 CF11874 100x uchwyt na przyssawke do lampek choinkowych - 

przyssawki ze szczelina w kolorze przezroczystym niebie
70,99 zł

4251805401189 CF13017 Spodek - Spodek ze stali nierdzewnej - Spodek o 
regulowanym rozmiarze do garnków, patelni, zapiekane

70,99 zł
4251805401189 CF13017 Spodek - Spodek ze stali nierdzewnej - Spodek o 

regulowanym rozmiarze do garnków, patelni, zapiekane
70,99 zł

4251805401196 CF12132 Gwiazda na choinke jako ozdoba choinkowa ze slomy - 
Slomiana gwiazda na choinke - ozdoba choinkowa - nat

70,99 zł
4251805401202 CF12133 Ozdoby choinkowe jako ozdoby choinkowe ze slomy - 

Top slomkowy na choinke - Ozdoby choinkowe - Natural
60,99 zł

4251805401219 CF15604 128x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

233,99 zł
4251805401219 CF15604 128x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
233,99 zł

4251805401226 CF11874 200x uchwyt na przyssawke do lampek choinkowych - 
przyssawki ze szczelina w przezroczystym kolorze niebie

140,99 zł
4251805401233 CF11804 12x zestaw okraglych podstawek pod kieliszki z 

koralików szklanych i poliestru, podstawka pod kieliszki 
140,99 zł

4251805401240 CF13015 56-czesciowy zestaw szaszlyków na impreze, drewniane 
szaszlyki koktajlowe do kanapek, przekasek, przekasek, 

140,99 zł
4251805401257 CF13016 3x stopery do drzwi w róznych kolorach - ciezki uchwyt 

do drzwi - uchwyt do drzwi do piwnicy, drzwi wejsciowe
93,99 zł

4251805401264 CF13019 3-czesciowy zestaw nozy, ostre noze kuchenne ze stali 
nierdzewnej z ergonomicznym uchwytem ze stali nierdz

84,99 zł
4251805401288 CF13140 2-czesciowa bransoletka i kolnierz z nitami piramidy o 

wygladzie skóry, rocker, biker, punk, steampunk ze sztu
84,99 zł

4251805401288 CF13140 2-czesciowa bransoletka i kolnierz z nitami piramidy o 
wygladzie skóry, rocker, biker, punk, steampunk ze sztu

84,99 zł
4251805401295 CF12803 14x klipsy uszczelniajace do toreb - klipsy uszczelniajace 

z tworzywa sztucznego - klipsy do torebek do zamykani
93,99 zł
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4251805401318 CF12804 24x klipsy uszczelniajace do toreb - klipsy uszczelniajace 
z tworzywa sztucznego - klipsy do torebek do uszczelnia

84,99 zł
4251805401332 CF13039 4x foremka na kostki lodu na 10 kostek lodu kazda - 

pojemnik na kostki lodu z silikonowa podstawa dla lepsz
84,99 zł

4251805401349 CF13040 4x kubek do kawy z sercem - kubek z najlepszej 
ceramiki - dzbanek do napojów zimnych i goracych - ku

140,99 zł
4251805401356 CF13141 3-czesciowy zestaw do dekoracji wielkanocnych, dwa 

drewniane pisanki z lampkami LED, napis „Wielkanoc”, 
93,99 zł

4251805401363 CF13050 2x drewniane pisanki, drewniany stojak z 9 lampkami 
LED kazdy, dekoracja stolu na wiosne, swietne nastrojo

140,99 zł
4251805401370 CF13054 2x LED ozdobne serce wykonane z drewna, 

podswietlany wianek z kwiatów do zawieszenia, swietne
140,99 zł

4251805401394 CF13055 12x wizytowniki w ksztalcie serca - wizytownik na 
wesele - identyfikator - uchwyt na zdjecie - uchwyt na n

140,99 zł
4251805401400 CF6645 4x kubek do kawy „Love” - kubek do kawy wykonany z 

najlepszej ceramiki - dzbanek do zimnych i goracych na
140,99 zł

4251805401417 CF13129 6x wieszaki dekoracyjne, drewniany zajaczek 
wielkanocny, drewniana figura do zawieszenia na roslina

70,99 zł
4251805401424 CF13133 6x wieszak dekoracyjny, jajko wielkanocne z napisem 

"Frohe Ostern", do zawieszenia na roslinach i scianach, 
84,99 zł

4251805401431 CF13131 6x wieszak dekoracyjny, drewniana pisanka z 
zajaczkiem wielkanocnym, drewniana dekoracja do zawi

70,99 zł
4251805401448 CF13130 4-czesciowy zestaw ozdobnych stojaków na Wielkanoc, 

drewniane zajaczki wielkanocne z kwiatami, ozdoby wiel
93,99 zł

4251805401455 CF13147 4-czesciowy zestaw ozdobnych stojaków na Wielkanoc, 
duze i male drewniane zajaczki wielkanocne, ozdoby wi

84,99 zł
4251805401462 CF13118 2x Dekoracyjny ceramiczny zajaczek wielkanocny 

pokryty trawa - wielkanocny zajaczek w kolorze zielony
93,99 zł

4251805401462 CF13118 2x Dekoracyjny ceramiczny zajaczek wielkanocny 
pokryty trawa - wielkanocny zajaczek w kolorze zielony

93,99 zł
4251805401479 CF13126 4x Zajaczek dekoracyjny wykonany z ceramiki z 

kokardka i kwiatkiem - recznie robione figurki ozdobne 
84,99 zł

4251805401486 CF13117 2x Zajac wielkanocny ozdobny do dekoracji 
wielkanocnych, figurki dekoracyjne na Wielkanoc, zajacz

93,99 zł
4251805401493 CF13148 6-elementowy zestaw dekoracji i prezentów na 

Wielkanoc - kolorowy woreczek filcowy, naturalna trawa
93,99 zł

4251805401509 CF13149 6-elementowy zestaw dekoracji i prezentów na 
Wielkanoc - kolorowe gniazdo filcowe, naturalna trawa 

93,99 zł
4251805401530 CF13112 80g Trawa wielkanocna naturalna - do gniazd 

wielkanocnych, koszyczków wielkanocnych i opakowan 
70,99 zł

4251805401547 CF13112 160g Trawa wielkanocna naturalna - do wielkanocnych 
gniazdek, koszyczków wielkanocnych i opakowan preze

84,99 zł
4251805401554 CF13115 2x ozdobny zajac wielkanocny z dolomitu - figurka 

dekoracyjna Zajaczek na blyszczacej pisance w kolorze 
140,99 zł

4251805401585 CF13127 4x dekoracyjna owieczka ceramiczna z kwiatkiem - 
figurki dekoracyjne do dekoracji wielkanocnych - dekora

84,99 zł
4251805401592 CF8916 3x Masa korkowa do kompozycji kwiatowych w ksztalcie 

serca - pianka korkowa do swiezych kwiatów - gabka ko
187,99 zł

4251805401608 CF13120 3x Talerze wielkanocne z melaminy - Talerze ozdobne 
na Wielkanoc - Gniazdo wielkanocne z motywami zajaca

70,99 zł
4251805401615 CF13125 2x ozdobny zajaczek wielkanocny z kurczaczkiem 

wykonany z najlepszej - recznie robione figurki ozdobne
84,99 zł

4251805401622 CF13119 2x siedzisko z królikiem - Zajaczek z ceramiki - Taboret 
z dekoracja wielkanocna - Dekoracja wiosenna [wybór 

93,99 zł
4251805401639 CF13069 2x dekoracyjna podstawka na Wielkanoc, kolorowe 

zajaczki wielkanocne w okularach, ozdoby wielkanocne 
84,99 zł

4251805401646 CF13052 4x Wielkanocna trawa w 4 kolorach - Kolorowa welna 
papierowa do dekoracji wielkanocnych i koszyczków wie

84,99 zł
4251805401653 CF13052 8x Wielkanocna trawa w 4 kolorach - Kolorowa welna 

papierowa do dekoracji wielkanocnych i koszyczków wie
93,99 zł

4251805401660 CF13056 2x deco stoiska w stylu marynistycznym z oswietleniem 
LED - stela dekoracyjna do stojaka - figurki dekoracyjne

93,99 zł
4251805401677 CF13057 2x deco stoiska w stylu marynistycznym z oswietleniem 

LED - stela dekoracyjna do stojaka - figurki dekoracyjne
93,99 zł

4251805401684 CF13175 4x dekoracyjna owieczka ceramiczna z kwiatkiem - 
figurki dekoracyjne do dekoracji wielkanocnych [wybór j

93,99 zł
4251805401691 CF4186 78-elementowy zestaw dekoracji do pisanek z 

naklejkami, folia termokurczliwa i kolorem jajka - dekor
70,99 zł

4251805401707 CF13062 Komoda mini z 3 szufladami - drewniane szafki w 
marynistycznym stylu - mini szafki do przechowywania 

84,99 zł
4251805401714 CF13060 Mini komoda - Drewniana szafka z marynistycznym 

wzorem - Mini szafka do przechowywania bizuterii, kos
84,99 zł
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4251805401721 CF13059 Komoda mini z 4 szufladami - drewniane szafki w 
marynistycznym stylu - mini szafki do przechowywania 

93,99 zł
4251805401738 CF13061 Komoda mini z 5 szufladami - drewniane szafki w 

marynistycznym stylu - mini szafki do przechowywania 
140,99 zł

4251805401745 CF13049 2x stojak dekoracyjny "wieza swietlna" z oswietleniem 
LED - ozdobna stela do stojaka - figura dekoracyjna w s

140,99 zł
4251805401752 CF13184 2x dekoracyjny sloik ceramiczny z pokrywka - sloik na 

ciastka w swietnych kolorach z motywem królika - Ozdo
163,99 zł

4251805401769 CF13185 Dwuczesciowy zestaw naczyn wielkanocnych skladajacy 
sie z ozdobnego ceramicznego sloja z pokrywka i wielka

140,99 zł
4251805401776 CF13186 2-czesciowy zestaw wielkanocnej zastawy stolowej z 

wysokiej jakosci ceramicznego sloika z pokrywka i talerz
140,99 zł

4251805401783 CF13075 Wianek dekoracyjny z rattanu, okragly wieniec 
rattanowy do dekoracji, zywy dodatek do scian i podlóg,

140,99 zł
4251805401790 CF13074 Wianek dekoracyjny z rattanu, okragly wieniec z rattanu 

vintage do dekoracji, zywy dodatek do scian i podlóg
140,99 zł

4251805401806 CF13189 2x deska do krojenia z tworzywa sztucznego w róznych 
kolorach - solidna deska do krojenia do kuchni - deski d

140,99 zł
4251805401813 CF13190 Wiszaca dekoracja z drewna - wiosenna dekoracja do 

powieszenia - naturalna dekoracja wielkanocna z piekny
84,99 zł

4251805401943 CF13068 12x Pisanki do powieszenia - Dekoracja wielkanocna z 
naturalnym wzorem - Dekoracyjne pisanki z piórkami - 

140,99 zł
4251805401967 CF13191 4-czesciowy zestaw ozdobnych stojaków na Wielkanoc, 

drewniane zajaczki wielkanocne z kwiatami, ozdoby wiel
84,99 zł

4251805401974 CF13067 dekoracja morska zaglowiec z muszlami - lódz 
wykonana z drewna z lnianymi zaglami - marynistyczna 

140,99 zł
4251805401981 CF13079 90-czesciowy zestaw slizgaczy do mebli - 

Samoprzylepne slizgacze do krzesel wykonane z tworzy
60,99 zł

4251805401998 CF13078 100-czesciowy zestaw slizgaczy do mebli - 
Samoprzylepne slizgacze do krzesel wykonane z gumow

70,99 zł
4251805402001 CF13070 Morski okret ozdobny "NO.01" - drewniana lódz z 

lnianymi zaglami - marynistyczna dekoracja lazienki - tr
93,99 zł

4251805402025 CF13077 122-czesciowy zestaw stopek do mebli - samoprzylepne 
stopki do krzesel wykonane z pianki gumowej - pudelko 

70,99 zł
4251805402025 CF13077 122-czesciowy zestaw stopek do mebli - samoprzylepne 

stopki do krzesel wykonane z pianki gumowej - pudelko 
70,99 zł

4251805402032 CF13078 50-elementowy zestaw slizgaczy meblowych - 
samoprzylepne slizgacze do krzesel wykonane z gumow

70,99 zł
4251805402032 CF13078 50-elementowy zestaw slizgaczy meblowych - 

samoprzylepne slizgacze do krzesel wykonane z gumow
70,99 zł

4251805402049 CF13078 50-elementowy zestaw slizgaczy meblowych - 
samoprzylepne slizgacze do krzesel wykonane z gumow

70,99 zł
4251805402056 CF13193 Zestaw 8-czesciowych woskowych olówków do swiec - 

wkladka woskowa w róznych kolorach - dlugopisy do m
70,99 zł

4251805402063 CF13193 4-czesciowy zestaw olówków woskowych do swiec - 
wkladka woskowa w róznych kolorach - pisak do malow

60,99 zł
4251805402070 CF13194 Plastikowe pudelko z oddzielnymi przegródkami - 

pudelko do przechowywania - plastikowe pudelko z pokr
140,99 zł

4251805402087 CF13071 4x pisaki meblowe - brazowe pisaki korekcyjne do 
mebli, pisaki naprawcze do retuszu rys i zadrapan na dr

46,99 zł
4251805402100 CF13153 Dekoracja wiszaca z drewnianymi koralikami - ozdoba 

do zawieszenia w morskich kolorach - ozdobne zawieszk
84,99 zł

4251805402117 CF13066 1x donica wiszaca, donica wiszaca z litego drewna ze 
sznurkiem konopnym, kosz wiszacy do zawieszania rosli

163,99 zł
4251805402131 CF13199 2x butelka na wode ze szkla borokrzemianowego - 

szklana butelka do picia do sportu z zakretka ze stali nie
140,99 zł

4251805402148 CF13080 2x dmuchana pilka - miekka pilka do pilki noznej i 
siatkowej - pilka dla dzieci, na basen, plaze, do ogrodu i

93,99 zł
4251805402162 CF13105 2x recznik do wlosów dlugich wykonany z najlepszej 

mikrofibry - recznik na glowe z guzikiem - chlonny reczn
84,99 zł

4251805402179 CF13073 3x duze metalowe lyzki do butów w róznych kolorach - 
lyzka do butów z bardzo dluga raczka - opatrunek do bu

84,99 zł
4251805402186 CF11198 36x Stalowe sledzie do namiotu - dlugie i wytrzymale 

sledzie do ziemi na kemping i na zewnatrz - idealne do 
93,99 zł

4251805402193 CF7547 chusteczki do oczyszczania twarzy 9x wykonane z 
mikrofibry - GSM 250 gr / m² - delikatny plyn do demak

70,99 zł
4251805402193 CF7547 chusteczki do oczyszczania twarzy 9x wykonane z 

mikrofibry - GSM 250 gr / m² - delikatny plyn do demak
70,99 zł

4251805413557 CF13199 2x szara butelka na wode ze szkla borokrzemianowego 
z zakretka ze stali nierdzewnej i oslona termiczna - butel

163,99 zł
4251805402216 CF13199 2x butelka na wode ze szkla borokrzemianowego - 

szklana butelka do picia do sportu z zakretka ze stali nie
163,99 zł
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4251805402223 CF13199 2x butelka na wode ze szkla borokrzemianowego - szara 
i rozowa szklana butelka z zakretka ze stali nierdzewnej 

187,99 zł
4251805402315 CF6995 36x sledzie do namiotu wykonane ze stali - bardzo 

grube sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne na nor
140,99 zł

4251805402322 CF13204 8-czesciowy zestaw pismienniczy dla dzieci - olówki i 
temperówki w ksztalcie sowy Drewniane olówki, temper

84,99 zł
4251805402346 CF13206 4x motif puncher - dziurkacz z róznymi motywami - 

dziurkacz z motywami do rekodziela dla dzieci i doroslyc
140,99 zł

4251805402421 CF13171 2-czesciowy zestaw do nurkowania - okulary do 
nurkowania - maska do nurkowania dla dzieci i doroslyc

140,99 zł
4251805402438 CF13169 Gogle do nurkowania dla dzieci i doroslych - Niebieskie 

okulary do nurkowania - Wodoodporne okulary do plyw
140,99 zł

4251805402445 CF13169 Okulary do nurkowania dla dzieci i doroslych - Gogle do 
nurkowania w kolorze szarym - Wodoodporne okulary d

140,99 zł
4251805402452 CF13174 4x Frisbee dla dzieci i doroslych - Krazek do rzucania w 

ksztalcie pierscienia - Krazek do frisbee 27 cm - Latajacy
84,99 zł

4251805402469 CF13172 2x Frisbee dla dzieci i doroslych - Dysk do rzucania dla 
psów - Frisbee 27 cm - Latajacy dysk w jasnych kolorac

93,99 zł
4251805402445 CF13169 Okulary do nurkowania dla dzieci i doroslych - Gogle do 

nurkowania w kolorze szarym - Wodoodporne okulary d
140,99 zł

4251805402490 CF13170 Okulary plywackie 3x dla dzieci od 3 do 8 lat - maska 
plywacka w róznych kolorach - okulary chlorowe z filtre

70,99 zł
4251805402506 CF13211 3x miotelka z piór, rózowo-bialy puch z piór, akcesoria 

kostiumowe do przebrania sprzataczki, pokojówki lub po
93,99 zł

4251805402513 CF13218 4x sloiki na kawe w dwóch rozmiarach - ozdobny sloik o 
ponadczasowym designie - pojemnik do przechowywani

163,99 zł
4251805402520 CF13212 2x figurki dekoracyjne zajaczek, zajaczek wielkanocny 

wykonany z ceramiki w 2 kolorach, z duzymi kieliszkami 
141,56 zł

4251805402537 CF13213 2x duza lyzka do butów ze stali nierdzewnej - lyzka do 
butów z bardzo dluga raczka - srodek opatrunkowy do b

140,99 zł
4251805402544 CF13213 4x duza lyzka do butów ze stali nierdzewnej - lyzka do 

butów z bardzo dluga raczka - opatrunek do butów - 51 
163,99 zł

4251805402551 CF13215 16 pisanek wielkanocnych do zawieszenia - Dekoracja 
wielkanocna ze wspanialymi malowanymi wzorami - Roz

84,99 zł
4251805402568 CF13220 48-czesciowy zestaw do malowania jajek, jajka ozdobne 

z farbami i pedzelkiem oraz folia termokurczliwa do zdo
93,99 zł

4251805402575 CF11821 14-elementowy zestaw do malowania Pisanki, szablony 
do malowania jajek i kolorowe pisaki, maluj pisanki sam

70,99 zł
4251805402599 CF13157 7-czesciowy zestaw nozy z róznymi nozami i nozyczkami 

- drewniany schowek na noze - ostre noze szefa kuchni 
187,99 zł

4251805402605 CF13156 Komplet sztucców 24 sztuki dla 6 osób - sztucce ze stali 
nierdzewnej - sztucce stolowe z nozem, widelcem, lyzka

210,99 zł
4251805402612 CF13143 Uchwyt na rolki papieru do kuchni stojacy w kolorze 

czerwonym - uchwyt na rolki papieru wykonany ze stali 
140,99 zł

4251805402629 CF13145 Podstawka pod kubek ze stali nierdzewnej - podstawka 
pod filizanki w kolorze czarnym - stylowy uchwyt na kub

140,99 zł
4251805402636 CF13146 Podstawka pod kubek ze stali nierdzewnej - podstawka 

na filizanki w kolorze czerwonym - stylowy uchwyt na ku
140,99 zł

4251805402643 CF13144 Stojacy uchwyt na rolke papieru w kolorze czarnym - 
Uchwyt na papier do kuchni - Stojacy uchwyt na papier 

140,99 zł
4251805402650 CF13044 2x chlodziarka do butelek do podrózy - Etui na 

chlodziarke do wina z zapieciem na rzep - Rekaw chlodz
93,99 zł

4251805402667 CF13047 2x chlodziarka do butelek do podrózy - Etui na 
chlodziarke do wina z zapieciem na rzep - Rekaw chlodz

93,99 zł
4251805434514 CF13048 2x chlodziarka do butelek w podrózy - materialowa 

chlodziarka do szampana, wina, piwa i napojów bezalko
140,99 zł

4251805434507 CF13043 2x Chlodziarka do butelek w podrózy - rekaw do 
chlodzenia wina z szybkozlaczka - rekaw do chlodzenia 

93,99 zł
4251805402698 CF13167 3x pierscienie do plywania - Duzy pierscien do plywania 

do zabawy w kapieli - Kolorowe kólka do plywania dla d
93,99 zł

4251805402704 CF13168 3x oponki do plywania - male kolo do plywania do 
zabawy w kapieli - dzieciece opony do plywania z koloro

84,99 zł
4251805402711 CF13166 Opona plywacka - Duze kolo do plywania z uchwytami - 

Kolorowa opona do plywania dla dzieci [wybór zmienia s
84,99 zł

4251805402728 CF13046 2x bateria chlodzaca do napojow z puszki - chlodziarka 
do napojów do zamrazania - chlodziarka do puszek

93,99 zł
4251805462371 CF13162 350 W Jajowar, 7-Jajnik, bezstopniowe gotowanie jajek 

na twardo lub na miekko, elektryczna kuchenka do jajek
93,99 zł

4251805402742 CF13222 2-czesciowy zestaw desek do krojenia z drewna 
bukowego, solidne drewniane deski do krojenia i serwo

93,99 zł
4251805402759 CF10002 Uchwyt na rolke kuchenna stojacy - Uchwyt na papier 

do kuchni - Uchwyt na rolke stojacy ze stali nierdzewnej
70,99 zł
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4251805402766 CF13221 kostium ducha dla dzieci - kostium na halloween duch z 
kapturem - kostium karnawalowy dla dzieci - kostium du

163,99 zł
4251805402803 CF13173 2x Pompka do pilek z róznymi adapterami, niebieska 

reczna pompka, pompka powietrzna do krazków do ply
70,99 zł

4251805402827 CF9364 Stojacy uchwyt na rolke kuchenna z podstawka na 
przyssawke - uchwyt na rolke papieru do kuchni - uchw

70,99 zł
4251805402827 CF9364 Stojacy uchwyt na rolke kuchenna z podstawka na 

przyssawke - uchwyt na rolke papieru do kuchni - uchw
70,99 zł

4251805402834 CF13045 Zimny pakiet do lodówki - element chlodzacy do torby 
chlodzacej - elastyczna mata chlodzaca - duzy pakiet chl

84,99 zł
4251805402841 CF10031 14-czesciowy zestaw podstawek pod kubek ze stali 

nierdzewnej, podstawka pod kubek z uchwytem, Ø 10 c
93,99 zł

4251805402858 CF13223 4x 4x Koszyczki wielkanocne z trawa dekoracyjna i 
kolorem jajka - Zielone koszyczki wielkanocne - Koszycz

140,99 zł
4251805402865 CF13174 8x Frisbee dla dzieci i doroslych - Dysk do rzucania w 

ksztalcie pierscienia - Frisbee 27 cm - Latajacy dysk w j
140,99 zł

4251805402872 CF13172 4x Frisbee dla dzieci i doroslych - Dysk do rzucania dla 
psów - Frisbee 27 cm - Latajacy dysk w jasnych kolorac

163,99 zł
4251805402889 CF2049 7-czesciowy zestaw do sztucznej krwi - spray z krwia i 

kapsulki z krwia na Halloween - makijaz na przebranie 
84,99 zł

4251805402902 CF13179 14-czesciowy zestaw zabawek plazowych - zabawki do 
piasku na plaze i piaskownice - wiaderko, lopata, forem

140,99 zł
4251805402926 CF13179 7-czesciowy zestaw zabawek plazowych - zabawki do 

piasku na plaze i do piaskownicy - wiaderko, lopatka, fo
70,99 zł

4251805402933 CF4363 2x zestaw do manicure / pedicure elektryczny z 5 
nasadkami - zestaw do pielegnacji paznokci dloni i stóp

84,99 zł
4251805402988 CF7809 300g kreatywny piasek z formami piaskowymi, modelina 

do uzytku w pomieszczeniach do zabawy i modelowania
60,99 zł

4251805402995 CF8811 6x zawieszki ozdobne Wielkanoc - Ozdoba wielkanocna 
z drewna w sowy - Zawieszki ozdobne na okna i krzewy

60,99 zł
4251805403008 CF7810 500g kreatywny piasek z formami piaskowymi, glina do 

uzytku wewnetrznego do zabawy i modelowania, kreaty
93,99 zł

4251805403015 CF13165 Sloik 6x z pokrywka - sloik do przechowywania ziól, 
herbaty, olejków i przypraw - piekne szklo dekoracyjne -

163,99 zł
4251805403022 CF13165 3x sloik z pokrywka - sloik do przechowywania ziól, 

herbaty, olejków i przypraw - piekne dekoracyjne szklo -
93,99 zł

4251805403039 CF13224 Trzyczesciowy zestaw Dekoracja urodzinowa ze 
swieczkami tortowymi i konfetti - dekoracja stolu na prz

70,99 zł
4251805403084 CF13234 4x Koszyczek wielkanocny z kurczaczkiem i zajaczkiem - 

Koszyczek wielkanocny do dekoracji wiosennej - Szydelk
93,99 zł

4251805403107 CF8360 12-czesciowy zestaw z naczyniami kowbojskimi z 
pistoletami, kaburami, metkami i pasami - akcesoria do 

140,99 zł
4251805403114 CF10138 6x Torba na odziez, pokrowiec z zamkiem 

blyskawicznym i okienkiem, pokrowiec ochronny do tran
163,99 zł

4251805403121 CF3563 zestaw 4 podróznych szczoteczek do zebów idealny w 
podrózy lub na kempingu szczoteczki do zebów zmieszc

70,99 zł
4251805403138 CF13229 Swiecznik do swiec stozkowych - swiecznik o 

klasycznym wygladzie - 3-ramienny swiecznik - 39 cm
187,99 zł

4251805403145 CF13225 5x kieliszków do jajek z uszami królika - Kubeczki do 
jajek wielkanocnych na sniadanie wielkanocne - Komple

140,99 zł
4251805403152 CF13226 4x kieliszki do jajek z uszami królika - blyszczace 

kieliszki do jajek wielkanocnych - zestaw ceramicznych k
140,99 zł

4251805403176 CF13230 Swiecznik do swiec stozkowych - swiecznik o 
klasycznym wygladzie - 5-ramienny swiecznik - 39,5 cm

210,99 zł
4251805403183 CF13227 Patera z 2 poziomami - Patera na wypieki - Patera na 

praliny i owoce - Patera - Talerz - 32 cm
140,99 zł

4251805403190 CF13228 Patera z 3 poziomami - Patera na wypieki - Patera na 
praliny i owoce - Patera - Talerz - 47,5 cm

210,99 zł
4251805403206 CF10178 8x przezroczyste haczyki scienne - cudowne haczyki na 

podkladce samoprzylepnej - haczyki samoprzylepne bez 
84,99 zł

4251805403213 CF13232 2x Freestyle Frisbee dla dzieci i doroslych - lekki dysk do 
rzucania - wodoodporny Frisbee - latajacy dysk 30 cm [

93,99 zł
4251805403220 CF13233 2x nadmuchiwana korona w kolorze srebrnym i zlotym - 

kostium króla - kostium królowej - akcesoria kostiumow
84,99 zł

4251805403220 CF13233 2x nadmuchiwana korona w kolorze srebrnym i zlotym - 
kostium króla - kostium królowej - akcesoria kostiumow

84,99 zł
4251805403237 CF13232 4x Freestyle Frisbee dla dzieci i doroslych - lekki dysk do 

rzucania - wodoodporny Frisbee - latajacy dysk 30 cm [
93,99 zł

4251805403251 CF13098 6x szlam w beczce - prezent na przyjecie urodzinowe 
dla dzieci - kolorowy szlam ugniatajacy do ugniatania - s

84,99 zł
4251805403299 CF13101 4x jednorozec kupa - brokatowy szlam w kolorach 

jednorozca - super gladka glinka sluzowa - prezenty na 
84,99 zł
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4251805403329 CF8345 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 
ogrzewacz do rak z motywem gwiazdek dla dzieci - Ogrz

84,99 zł
4251805403336 CF0278 2x przewód audio stereo 3,5 mm - 4-pinowa wtyczka 

jack do 2x jack 3,5 mm - gniazdo do podlaczenia zestaw
70,99 zł

4251805403343 CF12452 Luk swiecowy LED jako oswietlenie swiateczne - mostek 
swiecowy z 33 diodami LED - piramida luku swietlnego -

210,99 zł
4251805403381 CF5956 Prasa do czosnku w zestawie z silikonowa obieraczka i 

szczoteczka do czyszczenia - bujak do czosnku z otwiera
93,99 zł

4251805403398 CF12045 80 metrowy drut wiazacy - drut powlekany tworzywem 
sztucznym w kolorze zielonym - drut ogrodowy z urzadz

84,99 zł
4251805403411 CF13137 2x Podgrzewacze wielkanocne - Dekoracja wielkanocna 

z pisankami i sztucznymi kwiatami - Kolorowe aranzacje
93,99 zł

4251805403428 CF10665 36x Pisanki do zawieszenia - Dekoracja wielkanocna ze 
wspanialymi motywami - Dekoracja pisanki - Dekoracja 

140,99 zł
4251805403435 CF9761 3x breloki dla hydraulików, rózne mini szczypce 

metalowe, zawieszki w typowo profesjonalnym stylu, na
60,99 zł

4251805403435 CF9761 3x breloki dla hydraulików, rózne mini szczypce 
metalowe, zawieszki w typowo profesjonalnym stylu, na

60,99 zł
4251805403442 CF9761 3x breloczek ogrodnik, pila, siekiera i lopata z metalu, 

zawieszka w typowo profesjonalnym stylu, narzedzia og
60,99 zł

4251805403442 CF9761 3x breloczek ogrodnik, pila, siekiera i lopata z metalu, 
zawieszka w typowo profesjonalnym stylu, narzedzia og

60,99 zł
4251805403459 CF9761 4x breloczek stolarski, toporek i pily wykonane z metalu, 

zawieszki w typowo profesjonalnym stylu, narzedzia stol
46,99 zł

4251805403466 CF9762 Brelok warsztatowy 4x, mlotek i klucz z metalu, 
zawieszka w typowo profesjonalnym stylu, narzedzie do 

70,99 zł
4251805403473 CF9761 3x breloczek wikingów, mlotek i siekierka wykonane z 

metalu jako zawieszka, projekt w sredniowiecznym stylu
60,99 zł

4251805403473 CF9761 3x breloczek wikingów, mlotek i siekierka wykonane z 
metalu jako zawieszka, projekt w sredniowiecznym stylu

60,99 zł
4251805403480 CF13231 Wklad filtrujacy 6x typ A - filtr uniwersalny do pomp 

basenowych - wklad wymienny do 603, 604 / G, 637R, 
210,99 zł

4251805403497 CF12943 4x gniazdo wielkanocne z wróblem i jajkiem - Dekoracja 
wielkanocna - mini ptasie gniazdo z legiem wróbla - dek

84,99 zł
4251805403510 CF10537 Chlodziarka do butelek przezroczysta, pojemnik do 

chlodzenia wina, wina musujacego, szampana lub napoj
140,99 zł

4251805403527 CF9607 duza chlodziarka do wina i szampana, wysokiej jakosci 
wiaderko na butelki ze stali nierdzewnej na przyjecia, w

187,99 zł
4251805403534 CF11198 Kotwy gruntowe 36x ze stali powlekanej - wytrzymale 

kolki do mocowania wlókniny i folii - kotwy gruntowe do
140,99 zł

4251805403541 CF13103 Kosmetyczka "Puszysta tecza" - kosmetyczka w jasnych 
kolorach - kosmetyczka - kosmetyczka do torebki - kos

93,99 zł
4251805403541 CF13103 Kosmetyczka "Puszysta tecza" - kosmetyczka w jasnych 

kolorach - kosmetyczka - kosmetyczka do torebki - kos
93,99 zł

4251805403558 CF13241 4-czesciowy zestaw figurki dekoracyjne królik - zajace 
wielkanocne z ceramiki - wiszace ozdoby wielkanocne z 

140,99 zł
4251805403565 CF13259 24-czesciowy zestaw upominków na przyjecie z 

jednorozcem — torebka, brelok do kluczy, dmuchane pil
84,99 zł

4251805403572 CF13260 Woreczki z uchwytami z zajacem wielkanocnym i trawa 
wielkanocna, woreczki wielkanocne na pisanki i prezenty

140,99 zł
4251805403589 CF13111 2x sianko z laki górskiej do gniazdek wielkanocnych - 

ozdoby wielkanocne - naturalna trawa wielkanocna - ok.
60,99 zł

4251805403596 CF13111 4x siano z laki górskiej do gniazd wielkanocnych - 
ozdoby wielkanocne - naturalna trawa wielkanocna do k

84,99 zł
4251805403633 CF13267 Zestaw 2 drutów fotograficznych z 20 uchwytami w 

ksztalcie kwiatów, ok. 200 cm, z metalu do zawieszania 
60,99 zł

4251805403633 CF13267 Zestaw 2 drutów fotograficznych z 20 uchwytami w 
ksztalcie kwiatów, ok. 200 cm, z metalu do zawieszania 

60,99 zł
4251805403640 CF13238 2x korek do butelki z jeleniem, ozdobny srebrny jelen 

jako korek, korek do butelki jako korek do butelek wina,
84,99 zł

4251805403657 CF13269 16x klipsy obrusowe wykonane ze stali nierdzewnej - 
obciazniki obrusowe - uchwyty obrusowe - odporne na 

70,99 zł
4251805403664 CF13269 8x klipsy obrusowe wykonane ze stali nierdzewnej - 

obciazniki obrusowe - uchwyty obrusowe - odporne na 
70,99 zł

4251805403664 CF13269 8x klipsy obrusowe wykonane ze stali nierdzewnej - 
obciazniki obrusowe - uchwyty obrusowe - odporne na 

70,99 zł
4251805403664 CF13269 8x klipsy obrusowe wykonane ze stali nierdzewnej - 

obciazniki obrusowe - uchwyty obrusowe - odporne na 
70,99 zł

4251805403671 CF13235 dekoracyjna miska wykonana z drewna - drewniana 
miska powlekana - drewniana miska do dekoracji pomie

140,99 zł
4251805403688 CF13236 dekoracyjna miska wykonana z drewna - drewniana 

miska powlekana - drewniana miska do dekoracji pomie
140,99 zł
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4251805403695 CF13237 deco miska wykonana z drewna - kwadratowa 
drewniana miska powlekana - drewniana miska do deko

140,99 zł
4251805403718 CF3053 Chwytak wykonany z aluminium - chwytak, ramie 

chwytaka, szczypce do smieci do codziennego uzytku - 
70,76 zł

4251805403725 CF9901 2x ogranicznik przeciagu do drzwi i okien - ogranicznik 
wiatru z mikrofibry - oszczedzaj energie dzieki ograniczn

140,99 zł
4251805403763 CF4679 4x sito kuchenne o drobnych oczkach - sito ze stali 

nierdzewnej ze wzmocnionym uchwytem - sito ze stali n
84,99 zł

4251805403770 CF4620 3x sito kuchenne o drobnych oczkach - sito ze stali 
nierdzewnej ze wzmocnionym uchwytem - sito ze stali n

84,99 zł
4251805403787 CF13255 6x kosze na rosliny cebulowe, misa do sadzenia i 

przechowywania roslin cebulowych, maly zielony kosz n
84,99 zł

4251805403794 CF13256 6x kosze na rosliny cebulowe, misa do sadzenia i 
przechowywania roslin cebulowych, duzy zielony kosz n

140,99 zł
4251805403800 CF13338 6-czesciowy zestaw koszy na rosliny cebulowe, 

koszyczki do sadzenia i przechowywania cebulek kwiato
140,99 zł

4251805403817 CF13086 Pudelko bento na lunch, szare ze sztuccami i 
pojemnikem na sos - Do pracy, szkoly, uniwersytetu i p

70,99 zł
4251805403824 CF8726 Wielofunkcyjne klipsy 40x Ø 10mm do patyków, klipsy 

do roslin w kolorze zielonym
84,99 zł

4251805403831 CF10417 6x Szczotka do czyszczenia butelek - Szczotki do 
czyszczenia z gabka - Mala szczotka reczna do czyszcze

93,99 zł
4251805403930 CF13240 2x plastikowa butelka na wode - lekka butelka do picia 

do sportu, szkoly, uniwersytetu i czasu wolnego, z zakre
84,99 zł

4251805403947 CF13240 2x plastikowa butelka na wode - lekka butelka do picia 
do sportu, szkoly, uniwersytetu i czasu wolnego, z zakre

84,99 zł
4251805403954 CF13254 Uchwyt na waz ogrodowy - uchwyt na waz ze stali 

lakierowanej proszkowo do ogrodu, piwnicy, szopy - uch
140,99 zł

4251805403961 CF0678 Mini latarka 12x LED z karabinczykiem jako brelokiem 
do kluczy, idealna do szkoly, sportu, rekreacji, kemping

140,99 zł
4251805403978 CF10404 4x Szczotka do rak - Plastikowa szczotka do paznokci - 

Szczotka do rak dwustronna - Szczotka do czyszczenia r
84,99 zł

4251805403978 CF10404 4x Szczotka do rak - Plastikowa szczotka do paznokci - 
Szczotka do rak dwustronna - Szczotka do czyszczenia r

84,99 zł
4251805403978 CF10404 4x Szczotka do rak - Plastikowa szczotka do paznokci - 

Szczotka do rak dwustronna - Szczotka do czyszczenia r
84,99 zł

4251805403985 CF13414 3-czesciowy zestaw narzedzi ogrodniczych - podwójna 
motyka, kultywator i grabie do kwiatów - do ogrodu i og

140,99 zł
4251805403992 CF13414 3-czesciowy zestaw narzedzi ogrodniczych - podwójna 

motyka, kultywator i grabie do kwiatów w kolorze - do o
140,99 zł

4251805404005 CF13414 3-czesciowy zestaw narzedzi ogrodniczych - podwójna 
motyka, kultywator i grabie do kwiatów w kolorze - do o

140,99 zł
4251805404012 CF13263 2x para rekawic ogrodniczych w rozmiarze 8 (M) - 

rekawice ochronne w kwiatki dla kobiet - rekawice robo
60,99 zł

4251805404029 CF13415 4x porcelanowa miska na platki - miska deserowa ze 
swiatecznym wystrojem - miska na przekaske z motywe

163,99 zł
4251805404036 CF13416 porcelanowa miska na platki 4x - miska deserowa w 

nowoczesnym designie - miska z przekaskami na deser, 
163,99 zł

4251805404043 CF13417 4x porcelanowy kubek do kawy - kubek do kawy na 
Boze Narodzenie - dzbanek do napojów zimnych i gorac

140,99 zł
4251805404050 CF13418 4x Porcelanowy kubek do kawy - nowoczesny design - 

kubek do zimnych i goracych napojów - 330 ml
140,99 zł

4251805404067 CF13419 4x Porcelanowe kubki do kawy - Swiateczne kubki z 
kolorowymi motywami - Kubek do kawy dla zimnych i g

163,99 zł
4251805404074 CF13413 Pilka nadmuchiwana - miekka pilka do siatkówki 

plazowej z oslona z siatki - miekka pilka plazowa na bas
84,99 zł

4251285533479 CF8955 8x okragle korkowe podkladki, Ø 19 x 0,5 cm, okragle 
podkladki pod garnki, patelnie, odporne na wysoka tem

84,99 zł
4251285533479 CF8955 8x okragle korkowe podkladki, Ø 19 x 0,5 cm, okragle 

podkladki pod garnki, patelnie, odporne na wysoka tem
84,99 zł

4251805404098 CF9806 30-czesciowy zestaw prezentów z motywami jednorozca 
na urodziny dzieci, skladajacy sie z naklejek, breloczków

93,99 zł
4251805404104 CF13422 3x balon foliowy „Happy Birthday” - balony w trzech 

wzorach - dekoracje urodzinowe z kolorowymi motywa
84,99 zł

4251805404104 CF13422 3x balon foliowy „Happy Birthday” - balony w trzech 
wzorach - dekoracje urodzinowe z kolorowymi motywa

84,99 zł
4251805404111 CF12098 2x Balony "Happy Birthday" - Balon foliowy do dekoracji 

urodzinowej - Girlanda urodzinowa z balonów powietrzn
84,99 zł

4251805404111 CF12098 2x Balony "Happy Birthday" - Balon foliowy do dekoracji 
urodzinowej - Girlanda urodzinowa z balonów powietrzn

84,99 zł
4251805404128 CF12817 2x Balony "Happy Birthday" - Balon foliowy do dekoracji 

urodzinowej - Girlanda urodzinowa z balonów powietrzn
84,99 zł
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4251805404128 CF12817 2x Balony "Happy Birthday" - Balon foliowy do dekoracji 
urodzinowej - Girlanda urodzinowa z balonów powietrzn

84,99 zł
4251805404135 CF13423 2x balon foliowy "Happy Birthday" - balony w dwóch 

wzorach - dekoracja urodzinowa z kolorowymi motywa
70,99 zł

4251805404135 CF13423 2x balon foliowy "Happy Birthday" - balony w dwóch 
wzorach - dekoracja urodzinowa z kolorowymi motywa

70,99 zł
4251805404142 CF13424 2-czesciowy zestaw balonów - dekoracja urodzinowa z 

balonem foliowym "Happy Birthday" i balonem w ksztalc
84,99 zł

4251805404142 CF13424 2-czesciowy zestaw balonów - dekoracja urodzinowa z 
balonem foliowym "Happy Birthday" i balonem w ksztalc

84,99 zł
4251805404159 CF13425 2-czesciowy zestaw balonów - dekoracja urodzinowa z 

balonem foliowym "It's a boy" - zestaw girlandy i baloni
93,99 zł

4251805404166 CF13425 2-czesciowy zestaw balonów - dekoracja urodzinowa z 
balonem foliowym "It's a girl" - zestaw girlandy i balonik

93,99 zł
4251805404227 CF13433 2x Wielkanocny wianek z kolorowymi jajkami - 

Wielkanocna aranzacja z wielkanocnymi jajkami i sztucz
84,99 zł

4251805404234 CF13249 wianek wielkanocny z kolorowymi jajkami - uklad 
wielkanocny z jajkami wielkanocnymi - wieniec na drzwi

163,99 zł
4251805404241 CF11455 100x premium ochraniacze na buty wielokrotnego 

uzytku 11,9 g - plastikowe ochraniacze z podeszwa anty
187,99 zł

4251805404241 CF11455 100x premium ochraniacze na buty wielokrotnego 
uzytku 11,9 g - plastikowe ochraniacze z podeszwa anty

187,99 zł
4251805404258 CF11474 foliowe ochraniacze na buty - 100x 3g jednorazowe 

nakladki na obuwie - plastikowe nakladki - wodoodporn
84,99 zł

4251805404265 CF11474 jednorazowe kalosze 200x 3 g na obuwie - plastikowe 
nakladki - wodoodporne jednorazowe kalosze - jeden ro

140,99 zł
4251805404272 CF13420 Termometr 4x do wnetrz - drewniany termometr z 

metalowym oczkiem do zawieszenia - miernik temperat
70,99 zł

4251805404272 CF13420 Termometr 4x do wnetrz - drewniany termometr z 
metalowym oczkiem do zawieszenia - miernik temperat

70,99 zł
4251805404289 CF13437 2-czesciowy zestaw do pieczenia ze skrobaczka do 

ciasta i szczotka do ciasta wykonana z silikonu - szpatul
60,99 zł

4251805404302 CF13248 Miska dekoracyjna wykonana z drewna - drewniana taca 
do dekoracji pokoju - kwadratowa drewniana miska na 

140,99 zł
4251805404319 CF13428 Zbieracz owoców do zbioru jablek, wisni i sliwek - 

Zbieracz jablek z plócienna torba - Zbieracz owoców - Z
84,99 zł

4251805404326 CF13251 pierscien styropianowy 4x do rekodziela - zestaw do 
rekodziela ze styropianu w ksztalcie pierscienia - materi

84,99 zł
4251805404333 CF13384 2x mini Seppelhut z opaska - nakrycie glowy na 

Oktoberfest - mini tradycyjny kapelusz w jednym rozmia
93,99 zł

4251805404340 CF13250 500x drewniane szaszlyki do szaszlyków - szaszlyki 
grillowe o dlugosci 30 cm - szaszlyki warzywne w zesta

93,99 zł
4251805404357 CF13253 Skladany taboret - otomana ze schowkiem - schowek do 

siedzenia - 40 l
163,99 zł

4251805404364 CF13253 Skladany taboret - otomana ze schowkiem - schowek do 
siedzenia - 40 l

163,99 zł
4251805404371 CF13382 Slomki do picia 375x - kolorowe slomki - bezpieczne dla 

zywnosci
84,99 zł

4251805404388 CF13383 500x slomki do picia - slomki w kolorze czarnym / 
bialym - bezpieczne dla zywnosci - nie zmieniaja smaku 

140,99 zł
4251805404395 CF13431 Pierscien do ciasta o regulowanej srednicy wykonany ze 

stali nierdzewnej - do pieczenia - pierscien do ukladania
70,99 zł

4251805404418 CF13427 Taca do pizzy ze stali weglowej z uchwytem - talerz do 
pizzy z powloka nieprzywierajaca - okragla blacha do pi

140,99 zł
4251805404425 CF13426 Blacha do pieczenia bagietek ze stali weglowej - blacha 

na cztery bagietki - ksztalt bagietki zapewniajacy optym
140,99 zł

4251805404449 CF13385 Okulary ochronne 2x zgodne z EN166 - okulary 
ochronne z przednia i boczna ochrona - ochrona oczu dl

70,99 zł
4251805404456 CF13386 6-czesciowy zestaw do masazu twarzy - masazer do 

odprezania i oczyszczania twarzy z 5 róznymi nasadkami
84,99 zł

4251805404463 CF9806 18-czesciowy zestaw upominkowy z motywami 
jednorozca na dzieciece przyjecia urodzinowe skladajacy

93,99 zł
4251805404470 CF9538 4x Soap Bubble Sword - Zestaw Banki Mydlanej, Banki 

Mydlane Banka mydlana w kolorze rózowym i niebieski
84,99 zł

4251805441321 CF7629 2x Opryskiwacz ogrodowy - Reczny prysznic ogrodowy 
do weza wodnego - Przystawka do weza do podlewania 

84,99 zł
4251805404500 CF8202 skrobaczka 8x do samochodu, do uzytku z 3 stron, 

skrobaczka talerzowa ze stabilnego tworzywa sztuczneg
84,99 zł

4251805404524 CF13453 XL Blyszczacy wierzcholek choinki - Szklany wierzcholek 
choinki na Boze Narodzenie - Wierzcholek choinki na ch

140,99 zł
4251805404531 CF13454 Choinka blyszczaca - Choinka z prawdziwego szkla na 

Boze Narodzenie - Choinka na choinke
140,99 zł
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4251805404548 CF13456 Choinka blyszczaca - Choinka z prawdziwego szkla na 
Boze Narodzenie - Choinka na choinke

140,99 zł
4251805404555 CF13457 Choinka blyszczaca - Choinka z prawdziwego szkla na 

Boze Narodzenie - Choinka na choinke
140,99 zł

4251805404562 CF13461 Choinka blyszczaca - Choinka z prawdziwego szkla na 
Boze Narodzenie - Choinka na choinke

140,99 zł
4251805404579 CF13462 Choinka blyszczaca - Choinka z prawdziwego szkla na 

Boze Narodzenie - Choinka w ksztalcie choinki na choink
140,99 zł

4251805404586 CF13463 Choinka blyszczaca - Choinka z prawdziwego szkla na 
Boze Narodzenie - Choinka w ksztalcie choinki na choink

140,99 zł
4251805404593 CF13467 Choinka blyszczaca - Choinka wykonana z prawdziwego 

szkla na Boze Narodzenie - Choinka z balwanem
163,99 zł

4251805404609 CF13468 Choinka blyszczaca - Choinka wykonana z prawdziwego 
szkla na Boze Narodzenie - Choinka z balwanem

163,99 zł
4251805404616 CF13469 Choinka blyszczaca - Choinka wykonana z prawdziwego 

szkla na Boze Narodzenie - Choinka ze Swietym Mikolaje
187,99 zł

4251805404623 CF13470 Choinka blyszczaca - Choinka wykonana z prawdziwego 
szkla na Boze Narodzenie - Choinka ze Swietym Mikolaje

140,99 zł
4251805404630 CF13471 Choinka blyszczaca - Choinka z prawdziwego szkla na 

Boze Narodzenie - Choinka na choinke
140,99 zł

4251805404647 CF13472 Choinka - Topper na choinke z prawdziwego szkla na 
Boze Narodzenie - Topper na choinke na choinke

140,99 zł
4251805404654 CF13473 Choinka - Topper na choinke z prawdziwego szkla na 

Boze Narodzenie - Topper na choinke na choinke
140,99 zł

4251805404661 CF13474 Choinka blyszczaca - Choinka z prawdziwego szkla na 
Boze Narodzenie - Choinka na choinke

140,99 zł
4251805404678 CF13475 Choinka - Topper na choinke z prawdziwego szkla na 

Boze Narodzenie - Topper na choinke na choinke
140,99 zł

4251805404685 CF13476 Choinka blyszczaca - Choinka z prawdziwego szkla na 
Boze Narodzenie - Choinka na choinke

140,99 zł
4251805404692 CF13477 Choinka - Topper na choinke z prawdziwego szkla na 

Boze Narodzenie - Topper na choinke na choinke
140,99 zł

4251805404708 CF13542 Choinka z napisem - Choinka z prawdziwego szkla na 
Boze Narodzenie - Choinka na choinke

140,99 zł
4251805404715 CF13543 Choinka z napisem - Choinka z prawdziwego szkla na 

Boze Narodzenie - Choinka na choinke
140,99 zł

4251805404722 CF13544 Choinka ze wzorem - Choinka z prawdziwego szkla na 
Boze Narodzenie - Choinka na choinke

140,99 zł
4251805404739 CF13545 Choinka ze wzorem - Choinka z prawdziwego szkla na 

Boze Narodzenie - Choinka na choinke
140,99 zł

4251805404746 CF13455 XL Blyszczacy wierzcholek choinki - Szklany wierzcholek 
choinki na Boze Narodzenie - Wierzcholek choinki na ch

163,99 zł
4251805404753 CF13546 Metalowy uchwyt na parasol - stojak na parasol na 

balkon, taras lub stól - uchwyt na parasol balkonowy XL
140,99 zł

4251805404777 CF13548 2x nadmuchiwana pilka plazowa - pilka plazowa z 
letnimi motywami - gigantyczna pilka plazowa na plaze i

140,99 zł
4251805404784 CF13549 2x bajkowe lampki LED z ozdobnymi szklanymi 

butelkami i zamknieciem korkowym - dekoracyjne lamp
84,99 zł

4251805404791 CF13553 4x girlanda w tropikalnym stylu z róznymi motywami - 
girlanda z lampionami do wewnatrz i na zewnatrz - deko

84,99 zł
4251805404807 CF13551 Patelnia grillowa z praktycznym zdejmowanym 

uchwytem ze stali nierdzewnej, kosz do grillowania na d
70,99 zł

4251805404814 CF13550 20x doniczki do uprawy - doniczki do uprawy - doniczki 
do uprawy roslin

84,99 zł
4251805404821 CF13547 Nadmuchiwane kolo do plywania - kolo do kapieli na 

plaze i basen - dmuchane kolo jednorozec - zabawki wo
163,99 zł

4251805463750 CF11636 3x dmuchane kolo do plywania w fajnym designie - 
kolorowe kolo do plywania - zabawa w kapieli dla dzieci 

163,99 zł
4251805404852 CF13564 3x sloik do przechowywania zywnosci z pokrywka na 

biwak lub piknik - na owoce, warzywa, przekaski, musli 
140,99 zł

4251805428247 CF13565 6x kreda w sprayu w jasnych kolorach - marker 
kredowy do malowania i pisania - kreda uliczna dla dzie

140,99 zł
4251805404876 CF13566 3x opryskiwacz do kwiatów - butelka z rozpylaczem do 

podlewania roslin - butelka z rozpylaczem do atomizacji 
93,99 zł

4251805404883 CF13563 Ozdobny uchwyt na butelke, metalowy uchwyt na 
butelke wina, stojak na wszystkie dostepne w handlu bu

163,99 zł
4251805404890 CF13562 Ozdobny uchwyt na butelke, metalowy uchwyt na 

butelke wina, stojak na wszystkie dostepne w handlu bu
163,99 zł

4251805404913 CF11241 6-czesciowy zestaw narzedzi ogrodowych dla dzieci - 
male grabie, lopata i lopata wykonane z wytrzymalego 

93,99 zł
4251805432923 CF13558 Magnetyczna kurtyna przeciw owadom - moskitiera z 

magnesem do drzwi balkonowych i tarasowych - monta
140,99 zł
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4251805404975 CF13556 2x polar zimnoramienny - polar ogrodowy chroniacy 
przed warunkami atmosferycznymi i owadami - zimowa 

84,99 zł
4251805404982 CF13557 2x worek do ochrony roslin wykonany z polaru 

ogrodowego - okrywa polar ze sciagaczem - polar zimo
140,99 zł

4251805405002 CF13560 3x pojemnik na kwiaty i byliny - pólokragly wspornik do 
krzewów - wspornik do krzewów dla kwiatów, wasów i b

187,99 zł
4251805405019 CF13559 2x pojemnik na kwiaty i byliny - okragly wspornik do 

krzewów - wspornik do kwiatów, wasów i bylin
187,99 zł

4251805405026 CF13567 6x zmywalna kreda do wlosów w róznych kolorach do 
kolorowych pasm wlosów, tusz do rzes do kolorowych p

84,99 zł
4251805405040 CF9392 myszka 6x zabawka dla kota wykonana z materialu - 

mysz materialowa z rozciagliwym ogonem - mysz futrza
84,99 zł

4251805405057 CF13270 2x pojemnik na lunch z dwoma oddzielnymi 
przegrodami - pojemnik na wedliny - pojemnik na lunch

93,99 zł
4251805405071 CF13273 3x opryskiwacz do kwiatów wykonany z metalu - 

butelka z rozpylaczem - rozpylacz wody - opryskiwacz o
93,99 zł

4251805405118 CF13573 6-czesciowy zestaw pudelek sniadaniowych i sztucców, 
z zabawnymi motywami indyjskimi dla chlopców i dziew

70,99 zł
4251805405125 CF13574 5-czesciowy zestaw podrózny dla dzieci - torba 

transportowa z kubkiem na szczoteczke, etui na szczote
70,99 zł

4251805405132 CF13575 5-czesciowy zestaw podrózny dla dzieci - torba 
transportowa z kubkiem na szczoteczki, etui na szczotec

70,99 zł
4251805405149 CF13576 2x nakladka na szczoteczke dla dzieci - etui na 

szczoteczki z motywem indyjskim - nakladka na szczote
60,99 zł

4251805405149 CF13576 2x nakladka na szczoteczke dla dzieci - etui na 
szczoteczki z motywem indyjskim - nakladka na szczote

60,99 zł
4251805405156 CF13577 2x szczotka do wlosów dla dzieci - szczotka w kolorze 

rózowo-niebieskim z motywem indyjskim - szczotka dla 
70,99 zł

4251805405200 CF10925 brykiety z wegla drzewnego 10 kg z drewna 
jabloniowego, 100% naturalny wegiel drzewny do wedz

187,99 zł
4251805405231 CF9198 Podkladka 8x - Podkladka do kuchni - Podkladki 

zaroodporne - Maty stolowe zmywalne - 30 x 45 cm
140,99 zł

4251805434491 CF9299 2x chlodziarka do butelek do podrózy - rekaw chlodzacy 
do chlodzenia piwa, wina i napojów bezalkoholowych - c

70,99 zł
4251805465570 CF10926 2x plastikowe sitko do herbaty - sitko do herbaty - 

drobny filtr do herbaty dla milosników herbaty - z piecza
60,99 zł

4251805405262 CF8604 24x elastyczne olówki - zginane olówki - elastyczne 
olówki - zginane olówki

84,99 zł
4251805405286 CF9138 2x skladane krzeslo - krzeslo kempingowe wykonane z 

aluminium - skladane krzeslo rezyserskie w swietnych k
210,99 zł

4251805405309 CF13580 10x pilka antystresowa w siatce - Squeezeball dla dzieci 
i doroslych - Crumple ball w jasnych kolorach

84,99 zł
4251805405316 CF13581 3x figurka antystresowa - zabawka do wyciskania 

jednorozec - pilka do wyciskania dla dzieci i doroslych [
84,99 zł

4251805405316 CF13581 3x figurka antystresowa - zabawka do wyciskania 
jednorozec - pilka do wyciskania dla dzieci i doroslych [

84,99 zł
4251805405323 CF13451 Figurka antystresowa 6x - jednorozec do sciskania - 

pileczka do sciskania dla dzieci i doroslych [wybór jest z
140,99 zł

4251805405330 CF13450 4x LED swiecaca pilka do skakania z motywami brokatu 
i jednorozca - swiecaca pilka do skakania do zabawy [w

84,99 zł
4251805405354 CF8922 40x sledzie do namiotu wykonane ze stali ocynkowanej 

- Dlugie i solidne sledzie do biwakowania i na zewnatrz -
70,99 zł

4251805405361 CF8922 Kolki do namiotu 80x wykonane ze stali ocynkowanej - 
dlugie i wytrzymale sledzie do biwakowania i na zewnatr

163,99 zł
4251805405378 CF9243 3x sito kuchenne z tworzywa sztucznego - sitko do 

cukru pudru do pieczenia - sito do maki do kuchni - dro
84,99 zł

4251805405385 CF13357 24x Pisanki do powieszenia - Ozdoby wielkanocne w 
pieknych kolorach - Pisanki - rozmiar: 6 cm [wybór zmie

93,99 zł
4251805405392 CF13357 48x Pisanki do powieszenia - Ozdoby wielkanocne w 

pieknych kolorach - Pisanki - Rozmiar: 6 cm [wybór inny
140,99 zł

4251805405415 CF13583 16-czesciowy zestaw do pieczenia i kuchni z miarka i 
foremkami do ciastek - miarki i foremki do pieczenia do 

60,99 zł
4251805405422 CF13583 16-czesciowy zestaw do pieczenia i kuchni z miarka i 

foremkami do ciastek - miarki i foremki do pieczenia do 
60,99 zł

4251805405439 CF13583 16-czesciowy zestaw do pieczenia i kuchni z miarka i 
foremkami do ciastek - miarki i foremki do pieczenia do 

60,99 zł
4251805405446 CF13436 4x kula do podlewania do roslin domowych - 

automatyczne podlewanie roslin doniczkowych - dozown
84,99 zł

4251805425611 CF13281 Doniczka 3x wykonana z wlókien bambusowych w 
jasnych kolorach - doniczka na ziola - doniczka - Ø 15 x 

93,99 zł
4251805425628 CF13282 Doniczka 3x wykonana z wlókien bambusowych w 

jasnych kolorach - doniczka na ziola - doniczka - Ø 18,5 
93,99 zł
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4251805405477 CF13280 4x metalowa doniczka w jasnych kolorach - doniczka na 
ziola - mini wiaderko - doniczka na przyprawy - Ø 15,5 x

93,99 zł
4251805405484 CF13274 3x metalowa doniczka w jasnych kolorach - doniczka na 

ziola - mini wiaderko - doniczka na przyprawy - niebiesk
84,99 zł

4251805405507 CF13589 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
szyszkami, jagodami i liscmi - wieniec dekoracyjny - dek

233,99 zł
4251805405514 CF13590 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 

czerwonymi jagodami i liscmi - jesienny wieniec dekorac
210,99 zł

4251805405521 CF13595 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
szyszkami i bialymi jagodami - wieniec dekoracyjny - de

210,99 zł
4251805405538 CF13592 wieniec na drzwi na jesien i zime - wieniec adwentowy z 

pomaranczowymi jagodami i liscmi - wieniec ozdobny - 
233,99 zł

4251805405545 CF13595 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
szyszkami i bialymi jagodami - wieniec dekoracyjny - de

210,99 zł
4251805405552 CF13594 wieniec na drzwi na jesien i zime - wieniec adwentowy z 

pomaranczowymi jagodami i liscmi - wieniec ozdobny - 
163,99 zł

4251805405569 CF13595 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
szyszkami i bialymi jagodami - wieniec dekoracyjny - de

140,99 zł
4251805405576 CF13596 Wieniec na drzwi na jesien i zime - Wieniec adwentowy 

z pomaranczowymi jagodami i liscmi - Dekoracja swiate
140,99 zł

4251805405583 CF13597 6x Dekoracje swiateczne w worku z szyszkami, 
gwiazdami i galazkami - dekoracja swiateczna - dekorac

140,99 zł
4251805405590 CF13598 6x Dekoracja swiateczna w worku z szyszkami, 

galazkami i jagodami - Swiateczna dekoracja _ Dekoracj
140,99 zł

4251805405606 CF13599 6x ozdoby swiateczne w woreczku ze rozkami, 
galazkami i mchem - Swiateczne posypki - zestaw do re

140,99 zł
4251805405613 CF13600 3x Dekoracja swiateczna w worku z szyszkami, liscmi i 

drewnianymi krazkami - swiateczna dekoracja - zestaw r
70,99 zł

4251805405620 CF13601 3x ozdoby swiateczne w woreczku z szyszkami, kora i 
jagodami - Swiateczne ozdoby - zestaw do rekodziela - 

84,99 zł
4251805405637 CF13602 3x ozdoby swiateczne w woreczku ze rozkami i 

galazkami - posypka bozonarodzeniowa - zestaw do rek
84,99 zł

4251805405644 CF13603 8x podstawki z naturalnego drewna - podstawki szklane 
- podstawki pod szklanki - krazki drewniane do rekodziel

70,99 zł
4251805405651 CF13604 30x Szyszki sosnowe w kolorze zlotym - szyszki jako 

dekoracja swiateczna - dekoracja z szyszek sosnowych -
84,99 zł

4251805405668 CF13604 30x szyszki biale czubki - szyszki jako dekoracja 
swiateczna - dekoracja stozków - dekoracja rozproszona

84,99 zł
4251805405675 CF13604 30x Szyszki sosnowe w kolorze bialym - szyszki jako 

dekoracja swiateczna - dekoracja z szyszek sosnowych -
84,99 zł

4251805405682 CF9202 4x pudelko na lunch do podrózy - pudelka na lunch w 
róznych rozmiarach - pudelka do przechowywania zywn

93,99 zł
4251805405699 CF9202 4x pudelko na lunch do podrózy - pudelka na lunch w 

róznych rozmiarach - pudelka do przechowywania zywn
93,99 zł

4251805405705 CF9202 2x pudelko na lunch do podrózy - pudelka na lunch w 
róznych rozmiarach - pudelka do przechowywania zywn

70,99 zł
4251805405712 CF9202 4x pudelko na lunch do podrózy - pudelka na lunch w 

róznych rozmiarach - pudelka do przechowywania zywn
93,99 zł

4251805405729 CF13329 3x pary rekawic ogrodniczych w rozmiarze S - rekawice 
ochronne w kwiatki z gumowa powloka [wybór zmienia 

84,99 zł
4251805405736 CF13329 3x pary rekawic ogrodniczych w rozmiarze M - rekawice 

ochronne w kwiatki z gumowa powloka [wybór zmienia 
84,99 zł

4251805405743 CF13329 3x para rekawic ogrodniczych w rozmiarze L - rekawice 
ochronne w kwiatki z gumowa powloka [wybór zmienia 

84,99 zł
4251805405750 CF13330 3x pary rekawic ogrodniczych w rozmiarze S - rekawice 

ochronne w kwiatki z gumowa powloka [wybór zmienia 
60,99 zł

4251805405767 CF13330 3x pary rekawic ogrodniczych w rozmiarze M - rekawice 
ochronne w kwiatki z gumowa powloka [wybór zmienia 

70,99 zł
4251805405774 CF13330 3x para rekawic ogrodniczych w rozmiarze L - rekawice 

ochronne w kwiatki z gumowa powloka [wybór zmienia 
60,99 zł

4251805405798 CF10957 15x szekle okragle - karabinczyki male szekle z blokada 
srubowa - szekle zakrzywione z oczkami - stal nierdzew

93,99 zł
4251805405804 CF13311 4X 50 m zielony drut do oprawy, drut nawojowy do 

rekodziela, modelowania i mocowania roslin - idealny do
84,99 zł

4251805405811 CF13311 4X 50 m drut nawojowy, drut nawojowy do rekodziela, 
modelowania i mocowania roslin - idealny do ozdób choi

84,99 zł
4251805414165 CF13343 16x sledzie do namiotu wykonane z tworzywa 

sztucznego - sledzie, kotwy gruntowe do wlókniny ogro
61,32 zł

4251805405842 CF13343 Kolki namiotowe 32x wykonane z tworzywa sztucznego 
- sledzie, kotwy gruntowe do wlókniny ogrodowej, polar

84,92 zł
4251805405859 CF12307 Hotel dla owadów z drewna - hotel pszczeli do ogrodu i 

balkonu - domek dla owadów do zawieszenia
140,99 zł
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4251805405866 CF13340 Worek do ochrony roslin 8x wykonany z polaru 
ogrodowego - przykrywajacy polar ze sznurkiem - zimny

163,99 zł
4251805405873 CF13586 hotel dla owadów wykonany z drewna - hotel dla 

pszczól dla owadów latajacych, biedronek, motyli i muc
163,99 zł

4251805405880 CF13347 Domowa szklarnia 4x do uprawy roslin - zestaw do 
uprawy na 48 roslin - skrzynka na rosliny do mieszkania

140,99 zł
4251805405897 CF13348 3x szklarnia wewnetrzna do uprawy roslin - zestaw do 

uprawy na 36 roslin - skrzynka na rosliny do domu
93,99 zł

4251805405903 CF13349 34-czesciowy zestaw do uprawy roslin, zestaw do 
uprawy roslin z mini szklarnia i wieloma akcesoriami, do

84,99 zł
4251805469530 CF13613 Prysznic kempingowy - kompaktowy prysznic solarny z 

15 L - mobilny prysznic zewnetrzny na kemping, ogród, 
93,99 zł

4251805405941 CF13610 Skladana lopata z torba do przenoszenia - stabilna 
lopata - skladana lopata polowa - lopata wykonana ze st

163,99 zł
4251805405958 CF13614 Kontener imprezowy w stylu retro - pojemnik 

transportowy z 2 poziomami i wkladka do podnoszenia -
163,99 zł

4251805405965 CF13614 Kontener imprezowy w stylu retro - pojemnik 
transportowy z 2 poziomami i wkladka do podnoszenia -

163,99 zł
4251805405972 CF13614 Kontener imprezowy w stylu retro - pojemnik 

transportowy z 2 poziomami i wkladka do podnoszenia -
140,99 zł

4251805405989 CF13390 2x szczotka do grilla - szczotka do grilla 3 w 1 z 
mocnym skrobakiem ze stali nierdzewnej, druciana szcz

84,99 zł
4251805405996 CF13400 2x wiszaca suszarka z 18 klamerkami - mini obrotowa 

suszarka do ubran - suszarka do bielizny [wybór jest zró
140,99 zł

4251805406009 CF13391 2x Ruszt do równomiernego, szybkiego chlodzenia - 
Okragly stojak chlodzacy - Ruszt ze stali nierdzewnej do

140,99 zł
4251805406016 CF9589 6x szlam z odglosem zaciagania sie w puszce, wylozyc 

ciasto do kosza na smieci, w chlodnych kolorach, idealn
84,99 zł

4251805406023 CF13387 Plaski zimny pakiet 3x - zajmujacy malo miejsca i 
idealny do lodówek i toreb chlodniczych - waskie eleme

140,99 zł
4251805406030 CF13387 Plaski zimny pakiet 6x - zajmujacy malo miejsca i 

idealny do lodówek i toreb chlodniczych - waskie eleme
163,99 zł

4251805406047 CF13585 6x rózdzka do baniek mydlanych - miecz banki mydlanej 
- duze banki mydlane na urodziny, przyjecia w ogrodzie 

140,99 zł
4251805419016 CF10888 Skladany wózek na zakupy - skladany wózek na zakupy 

- skladane pudelko z rolkami i uchwytem teleskopowym
187,99 zł

4251805406061 CF13438 2x worek na ziemniaki - worek na ziemniaki - zielony 
worek do ochrony roslin z uchwytami i otworami drenaz

93,99 zł
4251805406085 CF13378 2x grill suszarka do wlosów - wentylator do grilla - 

zapalniczka do grilla - wentylator reczny - wentylator do
84,99 zł

4251805406092 CF13379 2x skrobak do grilla z drewnianym uchwytem - 
szpatulka do grilla wykonana ze stali nierdzewnej i drew

70,99 zł
4251805406108 CF13346 3x 80m sznurek ogrodowy, nic wodoodporna, wstazka 

do wiazania, sznurek sznurkowy, tasma ogrodowa do uz
84,99 zł

4251805406115 CF13275 2x nóz do pizzy z nasadka ochronna - walek do pizzy ze 
stali nierdzewnej - kólko do pizzy - nóz do pizzy - czarny

60,99 zł
4251805406122 CF13279 2x nóz do pizzy - walek do pizzy, kólko do pizzy - nóz 

do pizzy wykonany ze stali nierdzewnej, mocny uchwyt i
46,99 zł

4251805406139 CF3615 3x LED grave light - swieca LED "Eternal light" - 
czerwona znicza z efektem migotania

93,99 zł
4251805406146 CF3615 6x LED grave light - swieca LED „Eternal light” - 

czerwona znicza z efektem migotania
163,99 zł

4251805406153 CF13615 2-czesciowy zestaw narzedzi ogrodowych - lopata 
ogrodowa i widelec do kwiatów wykonane z wytrzymale

70,99 zł
4251805406160 CF13333 4x chlodziarka do butelek - chlodziarka do szampana z 

zamknieciem - kolnierz chlodzacy do chlodzenia napojó
93,99 zł

4251805461312 CF13312 3x chlodziarka do butelek do podrózy - pokrowiec na 
chlodziarke do wina z letnimi motywami - pokrowiec chl

84,99 zł
4251805406191 CF13306 4x kapcie do mopa do czyszczenia podlóg, buty do 

czyszczenia wielokrotnego uzytku, mozna prac w tempe
70,99 zł

4251805406191 CF13306 4x kapcie do mopa do czyszczenia podlóg, buty do 
czyszczenia wielokrotnego uzytku, mozna prac w tempe

70,99 zł
4251805406207 CF13388 3x 50 czysciwa w rolce - czysciwa kuchenne, lazienkowe 

i domowe - czysciwa wielofunkcyjne w róznych kolorach
93,99 zł

4251805406214 CF13318 Szczotka toaletowa 3x - szczotka toaletowa z uchwytem 
- szczotka toaletowa wykonana z tworzywa sztucznego -

140,99 zł
4251805406221 CF13618 2x skrzynka narzedziowa pusta - mala skrzynka 

narzedziowa z pokrywa i uchwytem - mala skrzynka nar
93,99 zł

4251805406238 CF13337 Poziomnica 2x wykonana z aluminium - poziomnica 
metalowa o dlugosci 30 cm - poziomica aluminiowa z lib

70,99 zł
4251805406245 CF13339 Poziomnica 2x wykonana z aluminium - poziomnica 

metalowa o dlugosci 40 cm - poziomica aluminiowa z lib
84,99 zł
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4251805406252 CF13353 Poziomnica 2x wykonana z aluminium - poziomnica 
metalowa o dlugosci 40 cm - poziomica aluminiowa z lib

84,99 zł
4251805406269 CF13354 Miara skladana 5x wykonana z tworzywa sztucznego - 

miara skladana 2 metry z 10 segmentami - miara sklada
140,99 zł

4251805406276 CF7397 200x zielony plastikowy srodek wiazacy - stabilizacja 
roslin - tasma do wiazania drzew - przyczepa do roslin - 

60,99 zł
4251805461640 CF4974 160x etykiety samoprzylepne - domowe etykiety na 

szklanki i butelki - naklejki mozna pisac do kuchni, biura
46,99 zł

4251805461640 CF4974 160x etykiety samoprzylepne - domowe etykiety na 
szklanki i butelki - naklejki mozna pisac do kuchni, biura

46,99 zł
4251805406290 CF4974 400x Etykiety samoprzylepne - Etykiety gospodarstwa 

domowego na szklanki i butelki - Naklejki do pisania do 
46,99 zł

4251805406306 CF13617 7-czesciowy zestaw do czyszczenia - zestaw do 
czyszczenia dla gospodarstwa domowego z duza iloscia 

163,99 zł
4251805406313 CF13641 5-czesciowy zestaw do sprzatania, szczotka reczna, 

szufelka, miotla reczna, szczotka do naczyn i sciagaczka
84,99 zł

4251805406320 CF13652 8-czesciowy zestaw do uprawy - skrzynka do uprawy z 
24 doniczkami kazda i pojemnik na wode do uprawy ros

140,99 zł
4251805406337 CF13656 8-czesciowy zestaw do uprawy, zestaw z tacami na 

wode, pokrywa szklarni i tacami na doniczki do uprawy r
93,99 zł

4251805406344 CF13653 2x skrzynia uprawowa do wyhodowania lacznie 40 
sadzonek - zestaw do uprawy na balkon, z wanna, pokr

163,99 zł
4251805406351 CF13657 2x srodek do czyszczenia fug - stalowa szczotka do 

usuwania chwastów - szczotka do fug do ogrodów, tara
93,99 zł

4251805406368 CF13623 Rabata do uprawy roslin - mini-grzadka idealne na 
balkony i tarasy - rabatka do uprawy roslin, warzyw, ziol

140,99 zł
4251805406375 CF13621 2x Tunel foliowy - 6 metrów folii szklarniowej ze 

wspornikiem - tunel do sadzenia dla chlodni w ogrodzie
187,99 zł

4251805406382 CF13648 Zestaw 6-czesciowych haków sciennych - malowany 
metalowy hak - koncówka do pasów napinajacych, napi

93,99 zł
4251805406399 CF13626 4x pary rekawic ochronnych do pracy i ogrodu - rozmiar 

rekawic roboczych. M - rekawice zgodne z norma DIN E
84,99 zł

4251805406405 CF13628 4x pary rekawic ochronnych do pracy i ogrodu - rozmiar 
bialych rekawic roboczych. L - rekawice zgodne z norma

84,99 zł
4251805406412 CF13627 4x pary rekawic ochronnych do pracy i ogrodu - rozmiar 

bialych rekawic roboczych. XL - rekawice zgodne z norm
84,99 zł

4251805406436 CF13631 Dzwonki wiatrowe wykonane z bambusa - dzwonki na 
zewnatrz - carillon do powieszenia na balkon i do ogrod

140,99 zł
4251805406443 CF13643 21-czesciowa drewniana gra kubb jako popularna gra 

na swiezym powietrzu, gra wikingów, pionki, kregle wiki
163,99 zł

4251805406450 CF13639 8-czesciowy zestaw wkretaków - Zestaw wkretaków 
magnetycznych - Wkretak krzyzakowy i wkretak plaski

93,99 zł
4251805406467 CF13620 6-czesciowy zestaw wkretaków - Kompaktowy zestaw 

wkretaków - Wkretak krzyzakowy i wkretak plaski
93,99 zł

4251805406474 CF13616 4-czesciowy zestaw do czyszczenia okien z uchwytem 
teleskopowym, sciagaczka do okien, sciagaczem z gumo

163,99 zł
4251805406481 CF13646 3x solidne deski do krojenia z tworzywa sztucznego w 

róznych kolorach - deski do krojenia z uchwytem miesa,
163,99 zł

4251805406498 CF13328 2x gumowy mlotek z metalowym trzonkiem - mlotek 
kempingowy z antyposlizgowa raczka - miekki mlotek d

84,99 zł
4251805406504 CF13342 Mlotek gumowy 2x z trzonkiem z wlókna szklanego - 

Mlotek kempingowy GRP z antyposlizgowa gumowana r
84,99 zł

4251805406511 CF13355 2x mlotek gumowy z metalowym trzonkiem - mlotek 
kempingowy z wyciagiem do kolków - mlotek do kolków

84,99 zł
4251805406528 CF13443 3x foremka na kostki lodu do okraglych kostek lodu - 

Kolorowe plastikowe tacki na kostki lodu - Taca na kostk
93,99 zł

4251805406535 CF13396 600x slomki do picia 15 cm - Slomki w dwóch kolorach - 
Krótkie rurki do picia do koktajli

140,99 zł
4251805406542 CF13645 1x ekspres do kawy na 3 filizanki - dzbanek do mokki o 

klasycznym designie - ekspres do kawy - dzbanek do es
93,99 zł

4251805406559 CF13637 Czajnik do herbaty 2,0 L - Retro czajnik do wody 
wykonany ze stali nierdzewnej - Czajnik do gotowania w

140,99 zł
4251805406566 CF13644 Szczypce do zszywania, wytrzymaly zszywacz z litego 

metalu, do zszywek 24/6, szczypce do zszywek z tylnym
84,99 zł

4251805406573 CF13622 Zszywacz reczny z akcesoriami, mocny zszywacz 
narzedziowy z regulowana sila strzalu i trzema róznymi t

84,99 zł
4251805406580 CF13446 40x torebki na popcorn - torebki na przekaski w 

tradycyjnym wzornictwie - pudelka na popcorn na wiecz
93,99 zł

4251805406597 CF13345 3x dzielnik do jablek - krajalnica do owoców równiez do 
gruszek - krajalnica do jablek ze stali nierdzewnej do us

70,99 zł
4251805406603 CF13624 4-czesciowy zestaw do serwowania sera, deska serów z 

bambusa i trzy rózne noze do sera, do serwowania i kro
70,99 zł
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4251805406610 CF13665 Czajnik 1,0 litr - Nadaje sie do kuchenek indukcyjnych - 
Czajnik retro wykonany ze stali nierdzewnej - Czajnik z 

93,99 zł
4251805406627 CF13636 Wiaderko na lód, wiaderko na lód ze stali nierdzewnej 

na kostki lodu, z pokrywka i uchwytem, elegancka chlod
84,92 zł

4251805406634 CF13635 Chlodziarka do szampana, wiaderko chlodzace do wina 
musujacego, wina i szampana, chlodziarka na rózne but

140,99 zł
4251805406641 CF13393 12x kule do grilla, kule zapalniczki jako rozpalka do 

kominów, grilla i ogniska, naturalna zapalniczka bez che
84,99 zł

4251805406658 CF13393 24x kula do zapalniczki grillowej, kule zapalarki jako 
rozpalka do kominka, grilla i ogniska, naturalna zapalnic

140,99 zł
4251805406665 CF10743 Pudelko skladane 32l - Skrzynia transportowa z 

uchwytami - Stabilny schowek - Skladany kosz na zakup
93,99 zł

4251805406672 CF13647 Pudelko sniadaniowe z lyzeczka, 2 praktyczne oddzielne 
przegródki, idealne pudelko na sniadanie, lunch i przeka

70,99 zł
4251805406689 CF13647 Pudelko sniadaniowe z lyzeczka, 2 praktyczne oddzielne 

przegródki, idealne pudelko na sniadanie, lunch i przeka
70,99 zł

4251805406696 CF13647 Pudelko sniadaniowe z lyzeczka, 2 praktyczne oddzielne 
przegródki, idealne pudelko na sniadanie, lunch i przeka

47,16 zł
4251805406702 CF13647 Pudelko sniadaniowe z lyzeczka, 2 praktyczne oddzielne 

przegródki, idealne pudelko na sniadanie, lunch i przeka
70,99 zł

4251805406726 CF13619 12-czesciowy zestaw do rysowania - Zestaw olówków 
dla poczatkujacych z kreda, weglem, manekinem - Szkic

84,99 zł
4251805406726 CF13619 12-czesciowy zestaw do rysowania - Zestaw olówków 

dla poczatkujacych z kreda, weglem, manekinem - Szkic
84,99 zł

4251805406733 CF13322 2x miska dla psa ze stali nierdzewnej - miska na karme 
dla psów i kotów - miska na karme z gumowa obrecza n

93,99 zł
4251805406740 CF13630 Sztuczna roslina w doniczkach, sztuczna zielona roslina 

z duzymi liscmi do domu, biura, praktyki lub biura, bard
93,99 zł

4251805406757 CF13630 Sztuczna roslina w doniczce, sztuczna zielona roslina o 
sredniej wielkosci lisciach do domu, biura, praktyki lub b

84,99 zł
4251805406764 CF13630 Sztuczna roslina w doniczkach, sztuczna zielona roslina 

z malymi liscmi do domu, biura, praktyki lub biura, bard
84,99 zł

4251805406771 CF13655 4-czesciowy zestaw do babelków z plynem do babelków 
o pojemnosci 4 uncji i akcesoriami Pistolet do babelków 

140,99 zł
4251805406788 CF13655 4-czesciowy zestaw do babelków z plynem babelkowym 

o pojemnosci 4 uncji i akcesoriami Pistolet do babelków 
140,99 zł

4251805406801 CF13640 7-czesciowy zestaw do rzutek, klasyczna tarcza z 6 
stalowymi rzutkami w 2 kolorach, tarcza i strzaly, tyl tar

140,99 zł
4251805406825 CF13629 Pilka antystresowa 6x - Sciskana pilka dla odprezenia i 

zabawy - Kolorowa pilka do sciskania w blyszczacych kol
140,99 zł

4251805406832 CF13668 Opryskiwacz cisnieniowy z regulowana mosiezna dysza - 
opryskiwacz chwastów o pojemnosci 8 l do pestycydów i

187,99 zł
4251805406849 CF13671 Nadmuchiwany Surf Rider - materac dmuchany Surfer - 

materac do plywania z uchwytami dla dzieci w jasnych k
140,99 zł

4251805406856 CF13671 Nadmuchiwany materac - materac na powietrze - 
materac do plywania dla dzieci z uchwytami - w jaskraw

140,99 zł
4251805406863 CF13673 Pompa powietrza 1,7 L, wysokowydajna pompka 

reczna, reczna pompka powietrzna z podwójnym skokie
140,99 zł

4251805406870 CF13678 Pompa powietrza 2,8 L, wysokowydajna pompka 
reczna, reczna pompka powietrzna z podwójnym skokie

140,99 zł
4251805406887 CF13702 12x Kreda uliczna w sztyfcie - Kreda w sztyfcie XL w 

jasnych kolorach - Kreda tablicowa do malowania na asf
140,99 zł

4251805406894 CF13693 12x kreda uliczna w sztyfcie - sztyfty kredowe XL w 
jasnych kolorach - kreda tablicowa do malowania na asf

140,99 zł
4251805406900 CF13703 60x Kreda uliczna w sztyfcie - duze paleczki kredowe w 

jasnych kolorach - Kreda tablicowa do malowania na asf
140,99 zł

4251805406917 CF13704 Kreda uliczna 45x w sztyfcie - duze sztyfty kredowe w 
jasnych kolorach - kreda tablicowa do malowania na asf

93,99 zł
4251805406924 CF13669 Stopowa pompka powietrzna z 2 dyszami, pompka 

powietrza o pojemnosci 3 litrów, do pompowania i odku
84,99 zł

4251805406931 CF13670 Stopowa pompka powietrzna z 2 dyszami powietrznymi, 
pompka powietrza o pojemnosci 5 litrów, do pompowan

140,99 zł
4251805406948 CF13667 6x antystresowa pilka - sciskaj pileczke dla odprezenia i 

zabawy - sciskaj pilke z kolorowymi pileczkami [wybór j
84,99 zł

4251805406955 CF13310 102-czesciowy zestaw do szycia, komplet narzedzi do 
szycia dla poczatkujacych i zaawansowanych uzytkowni

84,99 zł
4251805406962 CF13445 1x miotla z piór z teleskopowym uchwytem i wymienna 

glowica, mop do kurzu bardzo dlugi i wysuwany, do wys
84,99 zł

4251805406986 CF13697 3x kwietniki i byliny 35cm - okragly wspornik krzewów - 
wspornik krzewów do kwiatów, wasów i bylin

140,99 zł
4251805406993 CF13697 6x pojemnik na kwiaty i byliny 35cm - podpora do 

krzewów okragla - podpora do kwiatów, wasów i bylin
187,99 zł

Strona: 226/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805407006 CF13698 3x kwietniki i byliny 45cm - okragly wspornik krzewu - 
wspornik krzewów do kwiatów, wasów i bylin

163,99 zł
4251805407013 CF13698 6x kwietnik i bylina 45cm - podpora do krzewów okragla 

- podpora do krzewów na kwiaty, wasy i byliny
163,99 zł

4251805407020 CF13699 6x pojemnik na kwiaty i byliny 55cm - okragly wspornik 
do krzewów - wspornik do krzewów na kwiaty, wasy i b

163,99 zł
4251805407044 CF13695 3x pojemnik na kwiaty i byliny 100cm - okragly 

wspornik do krzewów - wspornik do krzewów na kwiaty,
210,99 zł

4251805407051 CF13696 Zylka tnaca 2,4 mm - trymer do zylki 30 m - zylka 
zamienna do podkaszarki - zylka do wykaszarki - zylka d

70,99 zł
4251805407068 CF13609 120x Klamerki do bielizny wykonane z bambusa - 

drewniane kolki, trwale - koleczki do wieszania prania - 
84,99 zł

4251805407068 CF13609 120x Klamerki do bielizny wykonane z bambusa - 
drewniane kolki, trwale - koleczki do wieszania prania - 

84,99 zł
4251805407075 CF13305 48x plastikowe klamerki do bielizny - Klamerki do 

bielizny z metalowym pudelkiem w stylu pralki - Klamer
84,99 zł

4251805407099 CF13705 3x duza plastikowa lyzka do butów - lyzka do butów z 
dluga raczka - pomoc do zakladania butów w róznych k

93,99 zł
4251805407105 CF10499 Pisuar damski 4x do podrózy - mobilny przyrzad do 

odkurzania wykonany z silikonu - oddawanie moczu na s
70,99 zł

4251805407112 CF13334 3x szczotka do kapieli z dluga raczka - szczotka do tylu 
pod prysznic i do kapieli - szczotka pod prysznic do mas

84,99 zł
4251805407129 CF13356 4x wymienna sciereczka do wycieraczek do podlóg - 

wymienna sciereczka z mikrofibry do mopa - sciereczki 
84,99 zł

4251805407129 CF13356 4x wymienna sciereczka do wycieraczek do podlóg - 
wymienna sciereczka z mikrofibry do mopa - sciereczki 

84,99 zł
4251805407136 CF11641 18x kolki do namiotu wykonane z tworzywa sztucznego 

- kotwy gruntowe na kemping, ogród, plaze - kolki z ot
84,99 zł

4251805407143 CF13672 Kólko do plywania z motywem flaminga - Kólko do 
plywania do zabawy - Dmuchany pierscien wodny dla dz

84,99 zł
4251805407150 CF13672 Kólko do plywania z motywem lisci - Kólko do kapieli do 

zabawy - Kólko do plywania dla dzieci i mlodziezy
93,99 zł

4251805407167 CF13672 Kólko do plywania z motywem palmy - Kólko do 
plywania do zabawy - Dmuchany pierscien wodny dla dz

93,99 zł
4251805407174 CF13690 Pistolet kulowy - miotacz z pianka - zabawkowy miotacz 

z miekkimi miekkimi kulkami - zabawkowy pistolet z me
140,99 zł

4251805407181 CF13690 Pistolet kulowy - miotacz z pianka - zabawkowy miotacz 
z miekkimi miekkimi kulkami - zabawkowy pistolet z me

140,99 zł
4251805407198 CF13694 4x torby do skoków dla dzieci - zestaw do gry w worek z 

linia startu i mety - numerowane torby do skoków na ur
93,99 zł

4251805407204 CF13689 18-czesciowy zestaw gier dla 4 osób, wyscigi z workami, 
wyscigi na 3 nogach, bieganie jajek i rzucanie workami, 

140,99 zł
4251805407211 CF13287 2x pojemnik na 10 jajek - pojemnik na jajka - taca na 

jajka do lodówki - pojemnik na jajka na swieze jajka - p
70,99 zł

4251805407235 CF13723 3x pulapka na owady z tworzywa sztucznego - pulapka 
na osy do zawieszenia - ochrona przed osami, muchami 

93,99 zł
4251805407242 CF13733 Figurka balwana rozmiar L, slodka dekoracja 

swiateczna, idealna jako dekoracja stolu na adwent, pie
140,99 zł

4251805407259 CF13734 figurka balwana rozmiar XL, slodka dekoracja 
swiateczna, idealna jako dekoracja stolu na Adwent, pie

140,99 zł
4251805407266 CF13735 figurka balwana rozmiar L, slodka dekoracja swiateczna, 

idealna jako dekoracja stolu na Adwent, piekna figurka 
140,99 zł

4251805407273 CF13736 figurka balwana rozmiar XL, slodka swiateczna 
dekoracja, idealna jako dekoracja stolu na Adwent, piek

163,99 zł
4251805407280 CF13737 figurka balwana rozmiar L, figura dekoracji zimowej z 

korpusem z szyszki sosnowej, kochajace swiateczne det
163,99 zł

4251805407297 CF13738 figurka balwana rozmiar M, figurka dekoracji zimowej z 
korpusem z szyszki sosnowej, kochajace swiateczne det

140,99 zł
4251805407303 CF13739 figurka balwana rozmiar M, figurka dekoracji zimowej z 

korpusem z szyszki sosnowej, kochajace swiateczne det
163,99 zł

4251805407310 CF13740 figurka balwana rozmiar L, figura dekoracji zimowej z 
korpusem z szyszki sosnowej, kochajace swiateczne det

187,99 zł
4251805407327 CF13741 Swiateczne elfy do dekoracji swiatecznych, zimowe 

figurki jako szwedzkie przedmioty dekoracyjne, uroczy s
140,99 zł

4251805407334 CF13742 Swiateczne elfy do dekoracji swiatecznych, zimowe 
figurki jako szwedzkie przedmioty dekoracyjne, uroczy s

84,99 zł
4251805407341 CF13743 Figurka Swietego Mikolaja, rozmiar L, zimowa figurka 

Swietego Mikolaja z korpusem w ksztalcie szyszki, ozdo
140,99 zł

4251805407358 CF13744 Figurka Swietego Mikolaja rozmiar XL, zimowa figurka 
Swietego Mikolaja z szyszkami, ozdoby swiateczne, wsp

140,99 zł
4251805407365 CF13745 Figurka renifera Rudolf rozmiar XL, figura zimowego 

losia z korpusem w ksztalcie szyszki, dekoracja swiatecz
163,99 zł

Strona: 227/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805407372 CF13746 Figurka renifera Rudolf rozmiar L, figura zimowego losia 
z szyszkami, ozdoby swiateczne, przepiekne dekoracje s

140,99 zł
4251805407389 CF13747 Wianek na drzwi na Boze Narodzenie - wianek 

adwentowy bialy z brokatem - wianek dekoracyjny - De
210,99 zł

4251805407396 CF13748 Wianek swiateczny na drzwi - wianek adwentowy bialy z 
brokatem - wianek dekoracyjny - Dekoracja swiateczna 

210,99 zł
4251805407402 CF13749 wieniec na stól na Boze Narodzenie - bialy wieniec 

adwentowy z brokatem - ozdobny wieniec z 4 swiecznik
187,99 zł

4251805407419 CF13750 wieniec na stól na Boze Narodzenie - bialy wieniec 
adwentowy z brokatem - ozdobny wieniec z 4 swiecznik

233,99 zł
4251805407426 CF13751 Girlanda swiateczna, biala girlanda adwentowa o 

dlugosci 160 cm z brokatem, girlanda wielokrotnego uzy
187,99 zł

4251805407433 CF13752 Ozdobna choinka - ozdobna mala choinka jubilerska - 
swietna dekoracja stolu w kolorze bialym z brokatem - i

187,99 zł
4251805407440 CF13753 Wieniec adwentowy podluzny, swiecznik 

bozonarodzeniowy na 4 swiece, swiecznik, adwentowa a
233,99 zł

4251805407457 CF13754 3x Worek ogrodowy z uchwytami do przenoszenia - 
skladany worek na odpady ogrodowe w 3 rozmiarach - s

163,99 zł
4251805407464 CF11914 Kotwy gruntowe 25x ze stali powlekanej - solidne kolki 

do mocowania wlókniny i folii - kotwy gruntowe do ogro
70,99 zł

4251805407471 CF11914 Kotwy gruntowe 50x ze stali powlekanej - wytrzymale 
kolki do mocowania wlókniny i folii - kotwy gruntowe do

84,99 zł
4251805407488 CF11914 Kotwy gruntowe 100x ze stali powlekanej - solidne kolki 

do mocowania wlókniny i folii - kotwy gruntowe do ogro
93,99 zł

4251805407495 CF13756 25x Kotwa do gruntu wykonana z powlekanej stali - 
wytrzymale gwozdzie do mocowania wlókniny i folii - ko

60,99 zł
4251805407501 CF13756 Kotwy gruntowe 50x ze stali powlekanej - wytrzymale 

kolki do mocowania wlókniny i folii - kotwy gruntowe do
70,99 zł

4251805407518 CF13756 Kotwy gruntowe 100x ze stali powlekanej - solidne kolki 
do mocowania wlókniny i folii - kotwy gruntowe do ogro

140,99 zł
4251805407525 CF13757 Kotwy gruntowe 25x ze stali powlekanej - solidne kolki 

do mocowania wlókniny i folii - kotwy gruntowe do ogro
70,99 zł

4251805407532 CF13757 Kotwy gruntowe 50x ze stali powlekanej - wytrzymale 
kolki do mocowania wlókniny i folii - kotwy gruntowe do

93,99 zł
4251805407549 CF13757 Kotwy gruntowe 100x ze stali powlekanej - solidne kolki 

do mocowania wlókniny i folii - kotwy gruntowe do ogro
163,99 zł

4251805407556 CF13758 5x torba na sadzonki 20 L - torba z uchwytami na 
pomidory - torba na rosliny - torba do sadzenia warzyw 

163,99 zł
4251805407563 CF13759 5x worek na ziemniaki 30 L - pojemniki z uchwytami na 

pomidory - torba na rosliny - doniczka na sadzonki pomi
187,99 zł

4251805407570 CF13760 3x 60L torba do sadzenia ziemniakow - torba na 
pomidory z uchwytami - torba na rosliny - torba do ochr

163,99 zł
4251805407587 CF13760 Worek na ziemniaki 5x 60 L - Pojemniki na pomidory z 

uchwytami - Torba na rosliny - Doniczka na pomidory - 
233,99 zł

4251805407594 CF13761 5x worek na rosliny 95 L na ziemniaki - pojemnik na 
pomidory z uchwytami - torba na rosliny - doniczka na p

233,99 zł
4251805407617 CF13762 Paracord linka Ø 4 mm, 25 m - lina z 7 splotkami 

rdzeniowymi do lodzi, na kemping, na zewnatrz - lina ny
84,99 zł

4251805407624 CF13762 Linka Paracord Ø 4mm, 25m - linka z 7 splotkami 
rdzeniowymi do lodzi, na kemping, do namiotu, uniwers

93,99 zł
4251805407631 CF13762 Paracord linka Ø 4 mm, 25 m - lina z 7 splotkami 

rdzeniowymi do lodzi, na kemping, na zewnatrz - lina ny
84,99 zł

4251805407648 CF13762 Paracord linka Ø 4 mm, 25 m - lina z 7 splotkami 
rdzeniowymi do lodzi, na kemping, na zewnatrz - lina ny

84,99 zł
4251805407655 CF13763 Mata antyposlizgowa na dywany - podkladka pod dywan 

200x80 cm - korek do dywanu - mata antyposlizgowa w
84,99 zł

4251805407662 CF13764 Mata antyposlizgowa na dywany - podklad pod dywan 
150x90 cm - korek do dywanu - mata antyposlizgowa w

70,99 zł
4251805407679 CF13765 Mata antyposlizgowa pod dywan - podklad 180x120 cm 

- mata antyposlizgowa w kolorze bialym - mata do szufl
84,99 zł

4251805407686 CF13766 Mata antyposlizgowa na dywany - podkladka pod dywan 
210x150 cm - korek do dywanu - mata antyposlizgowa 

93,99 zł
4251805407693 CF13767 Mata antyposlizgowa do dywanów - podkladka pod 

dywan R 120 cm - stoper - mata antyposlizgowa w kolor
84,99 zł

4251805407709 CF13768 Mata antyposlizgowa na dywany - podkladka pod dywan 
Ø 160 cm - korek do dywanu - mata antyposlizgowa w 

93,99 zł
4251805407716 CF13769 Mata antyposlizgowa do dywanów - podkladka pod 

dywan R 200 cm - stoper - mata antyposlizgowa w kolor
93,99 zł

4251805407723 CF13770 Mata antyposlizgowa do dywanów - podkladka pod 
dywan R 240 cm - stoper - mata antyposlizgowa w kolor

140,99 zł
4251805407730 CF13713 2x tasma odstraszajaca ptaki 45 m - tasma odblaskowa 

do odstraszania ptaków - tasma ochronna do odstraszan
60,99 zł
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4251805407747 CF13712 solarna lampa zewnetrzna LED - solarna lampa 
zewnetrzna ze stali szlachetnej - lampa zewnetrzna z wy

140,99 zł
4251805407754 CF12395 3x Doniczka na ziola z podstawka - doniczka na kwiaty i 

ziola - dekoracyjna doniczka do ogrodu, na balkon i do 
140,99 zł

4251805407785 CF13675 4x zabawki do kapieli dla dzieci od 2 lat - 
nadmuchiwane zwierzeta do plywania - zabawki wodne 

84,99 zł
4251805407792 CF13676 Okragly brodzik dla dzieci - nadmuchiwany basen dla 

dzieci - basen - maly basen naziemny do ogrodu - ok. 6
84,99 zł

4251805419047 CF13674 Materac dmuchany dla jednej osoby - dmuchane lózko - 
nadmuchiwany materac na kemping i gosci - materac dl

187,99 zł
4251805407815 CF13681 2x Giant Mikado - Mikado XL wykonane z drewna - Gra 

towarzyska na zewnatrz - Gra ogrodowa dla calej rodzin
140,99 zł

4251805407822 CF13687 2x pistolet na wode - pistolety na wode dla dzieci i 
doroslych - pistolet na wode o pojemnosci 450 ml i 7 m 

140,99 zł
4251805407839 CF13632 Kotwica dekoracyjna w nowoczesnym stylu - morska 

figura dekoracyjna z aluminium - rzezba wykonana z me
257,99 zł

4251805407853 CF13771 50x kolpak ochronny - podkladka do kotew gruntowych 
- podkladka dolna do kolków do ochrony plandeki namio

70,99 zł
4251805407860 CF13666 2x sloik na przetwory z klipsem - sloiki do 

przechowywania z gumowym pierscieniem - sloik herme
140,99 zł

4251805407877 CF13772 8-czesciowy zestaw sledzi - bezpieczenstwo trampoliny - 
sledzie do podloza trampoliny i smyczy dla psa - hak szt

206,99 zł
4251805407884 CF13773 6-czesciowy zestaw pasków burzowych z kolkiem, 

sprezyna, paskiem i sciagaczem - paski sztormowe do m
163,99 zł

4251805407891 CF13706 Nadmuchiwana pilka wodna 4x - pilka plazowa 
wodoodporna - pilka plazowa w stylu pilki noznej, siatkó

84,99 zł
4251805407907 CF13724 Magnetyczna moskitiera - moskitiera do drzwi - 

moskitiera z zamkiem magnetycznym na balkon, taras i 
60,99 zł

4251805407921 CF13380 6x drewniane lyzki kuchenne w trzech róznych 
rozmiarach - zestaw drewnianych lyzek do gotowania - 

84,99 zł
4251805407938 CF13809 3-czesciowy zestaw przyborów kuchennych - Przybory 

kuchenne ze szpatulka, trzepaczka i lyzka cedzakowa - 
84,99 zł

4251805407945 CF13320 Podkladka metalowa 4x - okragla podstawka pod 
garnki, patelnie, naczynia zaroodporne, wok lub imbryk 

84,99 zł
4251805407952 CF13321 Podkladka metalowa 4x - kwadratowa podstawka pod 

garnki, patelnie, naczynia zaroodporne, woka lub imbryk
84,99 zł

4251805407969 CF13278 3x pudelka na lunch w róznych kolorach - pudelko na 
lunch na wynos - 19 x 13 x 4,5 cm [wybór kolorów]

84,99 zł
4251805407976 CF13688 Pistolet na wode XL - Pistolety na wode dla dzieci i 

doroslych - Pistolet na wode o pojemnosci 1000ml i zasi
84,99 zł

4251805407983 CF13688 Pistolet na wode XL - pistolet na wode dla dzieci i 
doroslych - pistolet na wode o pojemnosci 1000 ml i zas

84,99 zł
4251805407990 CF13700 6x sztuczna roslina - sztuczne rosliny z biala doniczka - 

sztuczne sukulenty - dekoracja stolu - dekoracja parapet
140,99 zł

4251805408003 CF13710 Solarna lampa scienna LED, solarna lampa zewnetrzna z 
tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyc

84,99 zł
4251805408027 CF13625 Cyfrowy termometr do miesa - termometr do grilla - 

termometr kuchenny do gotowania, pieczenia i pieczeni
70,99 zł

4251805408041 CF13298 2x sitko odplywowe, sitko do zlewu kuchennego, wanny 
i wylewki, stal nierdzewna i tworzywo sztuczne, do duzy

70,99 zł
4251805408041 CF13298 2x sitko odplywowe, sitko do zlewu kuchennego, wanny 

i wylewki, stal nierdzewna i tworzywo sztuczne, do duzy
70,99 zł

4251805408058 CF13711 Zamek rowerowy - opancerzona linka zabezpieczajaca z 
alarmem do rowerów - ochrona przed kradzieza dla row

93,99 zł
4251805408065 CF12691 "Lama" pudelko na lunch do podrózy - Pudelko na lunch 

z 3 przegrodami - Pudelko sniadaniowe 22 x 15,5 x 6,5 
84,99 zł

4251805408072 CF12692 pudelko na lunch "Lama" do podrózy - pudelko na lunch 
z 3 przegrodami - pudelko sniadaniowe przezroczyste 2

84,99 zł
4251805408089 CF12691 "Lama" pudelko na lunch do podrózy - Pudelko na lunch 

z 3 przegrodami - Pudelko sniadaniowe 22 x 15,5 x 6,5 
84,99 zł

4251805408096 CF12692 pudelko na lunch "Lama" do podrózy - pudelko na lunch 
z 3 przegrodami - pudelko sniadaniowe przezroczyste 2

84,99 zł
4251805408133 CF11225 5-czesciowy zestaw do czyszczenia, szczotka reczna, 

szufelka, szczotka reczna, szczotka do naczyn i sciagacz
84,99 zł

4251805408140 CF10012 26x klipsy blokujace XL wykonane z tworzywa 
sztucznego - klipsy blokujace w róznych rozmiarach i kol

70,99 zł
4251805408157 CF6256 32x szaszlyki ze stali nierdzewnej - szaszlyki miesne o 

dlugosci 22 cm - szaszlyki warzywne premium w zestawi
140,99 zł

4251805408164 CF13708 Nadmuchiwany zwierzak do plywania w jednorozcu - 
zwierzak do kapieli na plaze i basen - dmuchany matera

140,99 zł
4251805408171 CF13717 2x Frisbee dla dzieci i doroslych - Dysk do rzucania - 

Frisbee do zabawy - Latajacy dysk 30 cm [wybór jest ró
84,99 zł
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4251805408188 CF13707 Nadmuchiwane zwierze plywajace w stylu rekina - 
zwierze do kapieli na plaze i basen - dmuchany materac

140,99 zł
4251805408195 CF13718 6-czesciowy zestaw narzedzi z miarka, nozem 

rzemieslniczym, srubokretem, mlotkiem i szczypcami - i
140,99 zł

4251805408201 CF13715 5-czesciowy zestaw pedzli - pedzle w róznych 
rozmiarach - uniwersalne pedzle do rzemiosla, hobby, d

84,99 zł
4251805408218 CF13714 10-czesciowy zestaw pedzli - pedzle w róznych 

rozmiarach - uniwersalne pedzle do rzemiosla, hobby, d
84,99 zł

4251805408225 CF13729 8-czesciowy zestaw kluczy oczkowo-plaskich - klucz 
oczkowo-plaski SW 8 - 19 mm - klucz do warsztatu i gos

84,99 zł
4251805408232 CF12728 Swietlna gwiazda w 3D z oswietleniem LED i zegarem w 

cieplej bieli do zawieszenia, stabilna gwiazda papierowa 
163,99 zł

4251805408249 CF12728 Swiecaca gwiazda 3D z diodami LED i wylacznikiem 
czasowym w kolorze cieplej bieli do zawieszenia, wytrzy

163,99 zł
4251805408256 CF12728 Swietlna gwiazda w 3D z oswietleniem LED i timerem w 

cieplej bieli do zawieszenia, stabilna papierowa gwiazda 
140,99 zł

4251805408270 CF11930 3x rozpylacz ze skala - chemoodporny opryskiwacz z 
pompka do olejów mineralnych, rozcienczonych kwasów

140,99 zł
4251805408287 CF13927 Pistolet do klejenia na goraco z sztyftami kleju 18x11 

mm, goracy klej do szkoly, majsterkowania i rekodziela, 
93,99 zł

4251805408294 CF13928 12x plastikowa butelka HDPE 520 ml - butelka 
laboratoryjna do napelniania srodków czyszczacych, higi

84,99 zł
4251805408300 CF13929 12x plastikowa butelka HDPE 790 ml - butelka 

laboratoryjna do napelniania srodków czyszczacych, higi
93,99 zł

4251805408317 CF13930 12x plastikowa butelka HDPE 1035 ml - butelka 
laboratoryjna do napelniania srodków czystosci, higieny 

140,99 zł
4251805408348 CF13587 3x butelka ze spryskiwaczem, przyjazny dla dzieci 

wentylator, spryskiwacz wodny do schladzania w lecie, 
140,99 zł

4251805408355 CF13912 Opryskiwacz do kwiatów 4x - butelka z rozpylaczem z 
gwintem 28/400 do podlewania roslin - butelka z rozpyl

140,99 zł
4251805408379 CF13375 4x skakanka dla dzieci - 210 cm, regulowana dlugosc - 

skakanka w jasnych kolorach z brokatowa raczka - skak
93,99 zł

4251805408386 CF13909 2x opryskiwacz do kwiatów - butelka z rozpylaczem z 
gwintem 28/400 do podlewania roslin - butelka z rozpyl

84,99 zł
4251805408393 CF11638 Kolo do plywania nadmuchiwane dla dzieci do 6 lat – 

kolo do plywania w ksztalcie ryby – pomoc do plywania i
84,99 zł

4251805408393 CF11638 Kolo do plywania nadmuchiwane dla dzieci do 6 lat – 
kolo do plywania w ksztalcie ryby – pomoc do plywania i

84,99 zł
4251805408409 CF11638 dmuchane kólka do plywania dla dzieci do 6 lat - kolo 

do plywania w ksztalcie papugi - pomoc w plywaniu ide
84,99 zł

4251805408409 CF11638 dmuchane kólka do plywania dla dzieci do 6 lat - kolo 
do plywania w ksztalcie papugi - pomoc w plywaniu ide

84,99 zł
4251805408416 CF13948 4x opryskiwacz do kwiatów, butelka ze spryskiwaczem z 

gwintem 28/400 do podlewania roslin, butelka z rozpyla
140,99 zł

4251805408423 CF11638 dmuchane kólka do plywania dla dzieci do 6 lat - kolo 
do plywania w ksztalcie jednorozca - pomoc w plywaniu 

84,99 zł
4251805408423 CF11638 dmuchane kólka do plywania dla dzieci do 6 lat - kolo 

do plywania w ksztalcie jednorozca - pomoc w plywaniu 
84,99 zł

4251805408430 CF13907 Opryskiwacz do kwiatów - rozpylacz do podlewania 
roslin - rozpylacz do rozpylania wody

84,99 zł
4251805408447 CF13894 Opryskiwacz do kwiatów 3x - butelka z rozpylaczem z 

gwintem 28/400 do podlewania roslin - butelka z rozpyl
93,99 zł

4251805408454 CF13893 Opryskiwacz do kwiatów 3x - Butelka z rozpylaczem 360 
stopni z gwintem 28/400 do podlewania roslin - Butelka 

140,99 zł
4251805408461 CF13910 Opryskiwacz do kwiatów 2x - butelka z rozpylaczem 360 

stopni z gwintem 28/400 do podlewania roslin - Butelka 
140,99 zł

4251805408478 CF13891 2x spray ze skala - opryskiwacz z pompka wodna z 
gwintem 28/400 do uzytku domowego, ogrodowego, wa

140,99 zł
4251805408485 CF13892 2x spray - odporny chemicznie rozpylacz z pompka 360 

stopni z gwintem 28/400 do silikonowych tluszczów min
140,99 zł

4251805408492 CF13950 2x Spray - Odporny na chemikalia opryskiwacz z 
pompka 360 stopni z gwintem 28/400 do rozcienczonyc

140,99 zł
4251805408539 CF13728 8-czesciowy podwójny zestaw kluczy plaskich - klucz 

widelec ze stali chromowo-wanadowej - klucz SW 6-22 
84,99 zł

4251805408546 CF13910 Opryskiwacz do kwiatów - butelka z rozpylaczem 360 
stopni do podlewania roslin - butelka z rozpylaczem wod

84,99 zł
4251805408577 CF13951 6x Nasadka spryskujaca do butelek - glowica 

spryskujaca w trzech kolorach - spryskiwacz z gwintem 
93,99 zł

4251805408584 CF13952 Nasadka natryskowa 6x w 3 kolorach - glowica 
natryskowa gwint 28/400 - nasadka do butelek z rozpyl

93,99 zł
4251805408591 CF13896 Nasadka natryskowa 6x - glowica natryskowa z gwintem 

28/400 - nasadka do butelek z rozpylaczem - glowica ro
93,99 zł
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4251805408607 CF13895 6x nasadka natryskowa - glowica natryskowa z gwintem 
28/400 - nasadka natryskowa - glowica natryskowa z us

84,99 zł
4251805408614 CF13900 Nasadka natryskowa 10x do butelek z rozpylaczem - 

glowica natryskowa wykonana z tworzywa sztucznego z 
140,99 zł

4251805408621 CF13901 Nasadka natryskowa 10x do butelek z rozpylaczem - 
glowica natryskowa wykonana z tworzywa sztucznego z 

93,99 zł
4251805408638 CF13953 Nasadka natryskowa 10x do butelek z rozpylaczem - 

glowica natryskowa wykonana z tworzywa sztucznego z 
93,99 zł

4251805408645 CF13905 Nasadka natryskowa 10x do butelek z rozpylaczem - 
mini glowica natryskowa z klipsem bezpieczenstwa i mie

70,99 zł
4251805408652 CF13906 Nasadka natryskowa 10x do butelek z rozpylaczem - 

mini glowica natryskowa z klipsem bezpieczenstwa i mie
70,99 zł

4251805408669 CF13889 Dozownik mydla 6x z zakretka - Dozownik z pompka z 
gwintem 28/410 - Dozownik do butelek lub kanistrów - 

84,99 zł
4251805408690 CF13889 Dozownik mydla 20x z zakretka - Dozownik z pompka z 

gwintem 28/410 - Dozownik do butelek lub kanistrów - 
140,99 zł

4251805441338 CF13845 2-czesciowy zestaw weza ogrodowego - waz do wody z 
wielofunkcyjnym natryskiem - 7,5 m waz spiralny do ogr

187,99 zł
4251805441956 CF13844 8-czesciowy zestaw weza ogrodowego - beben na waz z 

wezem ogrodowym 15m i 5 adapterami - zwijacz weza 
280,99 zł

4251805408720 CF13856 20x blacha do grillowania, jednorazowe blachy 
aluminiowe, aluminiowa patelnia grillowa do grillowania,

140,99 zł
4251805408737 CF13849 15x blacha do grillowania, jednorazowe blachy 

aluminiowe, aluminiowa patelnia grillowa do grillowania,
140,99 zł

4251805408744 CF13858 20x blacha do grillowania, jednorazowe blachy 
aluminiowe, aluminiowa patelnia grillowa do grillowania,

84,99 zł
4251805408751 CF13855 20x blacha do grillowania, jednorazowe blachy 

aluminiowe, aluminiowa patelnia grillowa do grillowania,
84,99 zł

4251805408768 CF13848 20x blacha do grillowania, jednorazowe blachy 
aluminiowe, aluminiowa patelnia grillowa do grillowania,

140,99 zł
4251805408775 CF13850 20x blacha do grillowania, jednorazowe blachy 

aluminiowe, aluminiowa patelnia grillowa do grillowania,
140,99 zł

4251805408799 CF13853 10x blacha do grillowania, jednorazowe blachy 
aluminiowe, aluminiowa patelnia grillowa do grillowania,

140,99 zł
4251805408850 CF13802 33cm kamienny talerz do pizzy z popychaczem do pizzy, 

pieczenie pizzy w piekarniku lub grillu, wrazenie kamien
187,99 zł

4251805408867 CF13804 33 cm kamienna plyta do pizzy z podnosnikiem do 
talerzy, pieczenie pizzy w piekarniku lub grillu, wrazenie

163,99 zł
4251805408904 CF13838 2x Jednorazowy grill - Poreczny jednorazowy grill z 

weglem drzewnym i oswietleniem - grill na wedrówki, B
140,99 zł

4251805408911 CF13857 2x blacha do grillowania XL - duza aluminiowa taca 
ociekowa z uchwytem - naczynie zaroodporne do grillow

93,99 zł
4251805408928 CF13851 8x jednorazowy aluminiowy talerz do serwowania, 

owalne tace do serwowania - owalne aluminiowe miski 
84,99 zł

4251805408935 CF13852 6x jednorazowy aluminiowy talerz do serwowania, 
owalne tace do serwowania - owalne aluminiowe miski 

140,99 zł
4251805408942 CF13938 4-czesciowy zestaw weza ogrodowego - 20m waz do 

wody z akcesoriami - waz nawadniajacy z dysza i adapt
187,99 zł

4251805408959 CF13937 160x zapalniczka do kominka - kostka do podpalki z 
drewna FSC i oleju roslinnego - zapalniczka do pieca ne

93,99 zł
4251805408966 CF13936 Taboret trójnozny, praktyczne krzeslo kempingowe z 

paskiem na ramie, skladany taboret z 3 nogami na kem
140,99 zł

4251805408973 CF13936 Taboret trójnozny, praktyczne krzeslo kempingowe z 
paskiem na ramie, skladany taboret z 3 nogami na kem

140,99 zł
4251805408980 CF13936 Taboret trójnozny, praktyczne krzeslo kempingowe z 

paskiem na ramie, skladany taboret z 3 nogami na kem
140,99 zł

4251805408997 CF13925 1 para kaloszy, rozmiar L, wodoodporne silikonowe 
kalosze, nakladki wielokrotnego uzytku chroniace buty, 

60,99 zł
4251805409000 CF13925 1 para kaloszy, rozmiar M, wodoodporne silikonowe 

kalosze, nakladki wielokrotnego uzytku do ochrony butó
60,99 zł

4251805409017 CF11935 3x spray bottle - opryskiwacz z pompka wodna z 
gwintem 28/400 do uzytku domowego, ogrodowego, wa

93,99 zł
4251805409024 CF11935 3x spray bottle - chemoodporny opryskiwacz z pompka 

z gwintem 28/400 do uzytku domowego, ogrodowego, 
93,99 zł

4251805409031 CF13934 Solarny odstraszacz nornic, obrona przed norami za 
pomoca ultradzwieków, elektroniczna ochrona przed gry

140,99 zł
4251805409048 CF13677 Basen z pileczkami - brodzik dla dzieci z kolorowymi 

pileczkami do zabawy - nadmuchiwany mini basen dla 
141,56 zł

4251805409079 CF13945 4x uchwyt na waz ogrodowy - uchwyt na line i waz z 
tworzywa sztucznego do ogrodu, piwnicy, szopy - uchw

84,99 zł
4251805409093 CF13964 4x Ocieplacz kieszonkowy wielokrotnego uzytku - 

swiateczne ocieplacze do rak dla dzieci - podkladka rozg
84,99 zł

Strona: 231/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805409109 CF13965 4x Kieszonkowy ogrzewacz wielokrotnego uzytku - 
Ogrzewacz do rak z motywem kota dla dzieci - Poduszk

84,99 zł
4251805409123 CF13813 Rower torba smartphone, wodoodporna torba, latwy do 

zamontowania na ramie roweru torba na telefon komórk
70,99 zł

4251805409130 CF13814 Torba na kierownice roweru, wodoodporna torba na 
kierownice roweru, latwa do zamontowania na kierowni

84,99 zł
4251805409147 CF13966 2-czesciowy zestaw toreb rowerowych, torba na 

siodelko rowerowe i torba na rame roweru, wodoodporn
84,99 zł

4251805409154 CF13869 20-czesciowy zestaw do naprawy rowerów, 
kompleksowy zestaw do naprawy opon rowerowych z ly

70,99 zł
4251805409161 CF13967 4x liny odciagowe, kazda 4m do biwakowania, 

odblaskowe w kolorze zielonym - linka namiotowa z alu
70,99 zł

4251805409178 CF13967 4x liny odciagowe, kazda 4m do biwakowania, 
odblaskowe w kolorze pomaranczowym - linka namioto

70,99 zł
4251805409185 CF13967 4x liny odciagowe, kazda 4m do biwakowania, 

odblaskowe w kolorze zóltym - linka namiotowa z alumi
70,99 zł

4251805409192 CF13967 8x lin odciagowych, kazda 4m do biwakowania, 
odblaskowa w kolorze zóltym - linka namiotowa z alumi

93,99 zł
4251805409192 CF13967 8x lin odciagowych, kazda 4m do biwakowania, 

odblaskowa w kolorze zóltym - linka namiotowa z alumi
93,99 zł

4251805409208 CF13967 8x lin odciagowych, kazda 4m do biwakowania, 
odblaskowa w kolorze zielonym - linka namiotowa z alu

93,99 zł
4251805409208 CF13967 8x lin odciagowych, kazda 4m do biwakowania, 

odblaskowa w kolorze zielonym - linka namiotowa z alu
93,99 zł

4251805409215 CF13968 Torebka meska - torba filcowa na napoje - torba na 
butelke z filcu na 6 butelek - nosidelko 6-osobowe do 0,

60,99 zł
4251805409222 CF13968 2x torebka meska - torba filcowa na napoje - kieszen na 

butelke z filcu na 6 butelek - nosidelko na 6 butelek do 
84,99 zł

4251805409239 CF13968 Torebka meska 4x - torba filcowa na napoje - kieszen 
na butelke z filcu na 6 butelek - uchwyt na 6 butelek do 

140,99 zł
4251805409246 CF11913 25x kotwy gruntowe wykonane z powlekanej stali - 

solidne kolki gruntowe do mocowania wlókniny chwastó
84,99 zł

4251805409253 CF11913 50x kotwy gruntowe wykonane z powlekanej stali - 
solidne kolki gruntowe do mocowania wlókniny chwastó

140,99 zł
4251805409260 CF13785 Zamek rowerowy - opancerzona linka zabezpieczajaca z 

zamkiem szyfrowym do rowerów - ochrona przed kradzi
70,99 zł

4251805409260 CF13785 Zamek rowerowy - opancerzona linka zabezpieczajaca z 
zamkiem szyfrowym do rowerów - ochrona przed kradzi

70,99 zł
4251805409277 CF13812 2x ochrona plecaka - wodoodporna ochrona przed 

deszczem do tornistrów i plecaków - oslona przeciwdesz
84,99 zł

4251805409284 CF13811 54x Kreda uliczna w sztyfcie - duze sztyfty w jasnych 
kolorach - Kreda tablicowa do malowania na asfalcie

93,99 zł
4251805409291 CF13176 Neoprenowa pilka plazowa, wodoodporna pilka do 

siatkówki do ogrodu, wakacji i zajec na swiezym powietr
84,99 zł

4251805409307 CF13176 Neoprenowa pilka plazowa, wodoodporna pilka do 
siatkówki do ogrodu, wakacji i zajec na swiezym powietr

84,99 zł
4251805409314 CF13176 Neoprenowa pilka plazowa, wodoodporna pilka do 

siatkówki do ogrodu, wakacji i zajec na swiezym powietr
84,99 zł

4251805409338 CF13177 Neoprenowa pilka plazowa, wodoodporna pilka reczna 
do uzytku w ogrodzie, na wakacjach i na swiezym powie

84,99 zł
4251805409345 CF13177 Neoprenowa pilka plazowa, wodoodporna pilka reczna 

do uzytku w ogrodzie, na wakacjach i na swiezym powie
84,99 zł

4251805409369 CF13969 wiatroszczelna do drzwi - uszczelka dolna drzwi - 
wiatroszczelna z podwójna uszczelka - ochrona przed pr

84,99 zł
4251805409376 CF13969 2x ogranicznik przeciagów do drzwi - uszczelka dolna 

drzwi - ogranicznik przeciagów z podwójna uszczelka - o
140,99 zł

4251805409383 CF13969 3x ogranicznik przeciagów do drzwi - dolna uszczelka 
drzwi - ogranicznik przeciagów z podwójna uszczelka - o

140,99 zł
4251805409406 CF13970 wiatroizolator do drzwi - uszczelka dolna drzwi - 

wiatroizolator z podwójna uszczelka - ochrona przed prz
84,99 zł

4251805409413 CF13970 wiatroizolator do drzwi - uszczelka dolna drzwi - 
wiatroizolator z podwójna uszczelka - ochrona przed prz

84,99 zł
4251805409420 CF13970 2x ogranicznik przeciagów do drzwi - uszczelka dolna 

drzwi - ogranicznik przeciagów z podwójna uszczelka - o
140,99 zł

4251805409437 CF13970 3x ogranicznik przeciagów do drzwi - dolna uszczelka 
drzwi - ogranicznik przeciagów z podwójna uszczelka - o

140,99 zł
4251805409444 CF13944 Chlodziarka do butelek 2x do uzytku w podrózy - Etui do 

chlodzenia wina - Rekaw chlodzacy do chlodzenia butele
140,99 zł

4251805409451 CF13944 Chlodziarka do butelek 2x do uzytku w podrózy - Etui do 
chlodzenia wina - Rekaw chlodzacy do chlodzenia butele

140,99 zł
4251805409468 CF13944 Chlodziarka do butelek 2x do uzytku w podrózy - Etui do 

chlodzenia wina - Rekaw chlodzacy do chlodzenia butele
140,99 zł
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4251805409475 CF7260 4x wymienna nakladka na wycieraczki do podlóg - 
nakladka na wycieraczke wykonana z szenilowej mikrofi

93,99 zł
4251805409482 CF13914 Wentylator wiezowy 45 W, oscylacyjny, z 6 poziomami 

predkosci, elegancki wentylator kolumnowy, cichy went
233,99 zł

4251805409505 CF13931 16-czesciowy zestaw grzebienia do wlosów - Grzebien 
fryzjerski do wlosów i brody - Grzebien do stylizacji dla 

60,99 zł
4251805409512 CF13730 2x spirala do czyszczenia rur 3 m - spirala drenujaca Ø 

5 mm - spirala do czyszczenia rur do odplywu
70,99 zł

4251805409529 CF13389 3-czesciowy zestaw podrózny - nadmuchiwana 
poduszka na szyje, maska na oczy i zatyczki do uszu - a

70,99 zł
4251805409529 CF13389 3-czesciowy zestaw podrózny - nadmuchiwana 

poduszka na szyje, maska na oczy i zatyczki do uszu - a
70,99 zł

4251805409536 CF13389 3-czesciowy zestaw podrózny - nadmuchiwana 
poduszka na szyje, maska na oczy i zatyczki do uszu - a

70,99 zł
4251805409536 CF13389 3-czesciowy zestaw podrózny - nadmuchiwana 

poduszka na szyje, maska na oczy i zatyczki do uszu - a
70,99 zł

4251805409543 CF13389 3-czesciowy zestaw podrózny - nadmuchiwana 
poduszka na szyje, maska na oczy i zatyczki do uszu - a

70,99 zł
4251805409543 CF13389 3-czesciowy zestaw podrózny - nadmuchiwana 

poduszka na szyje, maska na oczy i zatyczki do uszu - a
70,99 zł

4251805409550 CF13633 Samopompujaca poduszka do siedzenia z torba - 
nadmuchiwana poduszka w kolorze niebieskim - podusz

93,99 zł
4251805409574 CF13633 Samopompujaca poduszka do siedzenia z torba - 

nadmuchiwana poduszka w kolorze zielonym - poduszka
84,99 zł

4251805409581 CF13692 Pistolet na wode 4x dla dzieci w stylu dinozaura - 
zabawki wodne w kolorze niebieskim i rózowym - pistole

93,99 zł
4251805409598 CF13982 poinsecja do powieszenia - gwiazda dekoracyjna do 

dekoracji swiatecznej - gwiazdka do dekoracji sylwestro
84,99 zł

4251805409604 CF13658 12 baniek mydlanych dla dzieci w butelce 50 ml - Plyn 
do baniek mydlanych z patyczkiem - Prezent urodzinow

93,99 zł
4251805409611 CF13982 Gwiazda swiateczna wiszaca - Gwiazda dekoracyjna do 

dekoracji swiatecznej - Gwiazda na sylwestra, wesele, d
84,99 zł

4251805409628 CF13982 poinsecja do powieszenia - gwiazda dekoracyjna do 
dekoracji swiatecznej - gwiazdka do dekoracji sylwestro

84,99 zł
4251805409635 CF13983 Opaski kablowe 25x z pokretlami - opaski przezroczyste 

wielokrotnego uzytku - plastikowe mocowania kabli, girl
60,99 zł

4251805409642 CF13984 20x uniwersalny uchwyt z przyssawka z metalowym 
haczykiem - przyssawki do zawieszania lampek, recznik

84,99 zł
4251805409659 CF13984 40x przyssawka - uniwersalny uchwyt na przyssawke z 

metalowym haczykiem - przyssawki do zawieszania lam
93,99 zł

4251805409666 CF12822 2-czesciowy zestaw do glazury - rondel - sos i 
silikonowa szczotka do grillowania, grilla, kuchni, cukier

70,99 zł
4251805409673 CF13985 40x przyssawka - uniwersalny uchwyt na przyssawke z 

metalowym haczykiem - przyssawki do zawieszania lam
70,99 zł

4251805409680 CF13985 80x przyssawka - uniwersalny uchwyt na przyssawke z 
metalowym haczykiem - przyssawki do zawieszania lam

93,99 zł
4251805409697 CF13986 10x przyssawka XL - uniwersalny uchwyt na przyssawke 

z metalowym haczykiem - przyssawki do zawieszania la
60,99 zł

4251805409703 CF13987 Wieszak na wianki XL - wieszak na jesienne dekoracje 
okien, okien i drzwi wejsciowych - duza przyssawka do f

46,99 zł
4251805409703 CF13987 Wieszak na wianki XL - wieszak na jesienne dekoracje 

okien, okien i drzwi wejsciowych - duza przyssawka do f
46,99 zł

4251805409710 CF13987 2x wieszak na wianki XL - jesienny wieszak na 
dekoracje na szklo, okna i drzwi wejsciowe - duzy haczy

46,99 zł
4251805409710 CF13987 2x wieszak na wianki XL - jesienny wieszak na 

dekoracje na szklo, okna i drzwi wejsciowe - duzy haczy
46,99 zł

4251805409727 CF13988 2x haczyki na wianek na drzwi - haczyk na wianek na 
drzwi - metalowy haczyk na wianek na drzwi - ozdobny 

70,99 zł
4251805409734 CF13989 12x sloiki z pokrywka - uniwersalne sloiki z tworzywa 

sztucznego z zamknieciem - sloiki do przechowywania k
60,99 zł

4251805409741 CF12127 80x uchwyt na przyssawke z plastikowym haczykiem - 
haczyk wielofunkcyjny na wrózki i inne dekoracje - hacz

140,99 zł
4251805409758 CF13990 20x uchwyt z przyssawka z haczykami do lampek - 

przezroczyste - uchwyt z przyssawka do dekoracji na Bo
70,99 zł

4251805409765 CF11876 50x haki do lampek choinkowych - plastikowe haczyki - 
mocowanie do zewnetrznych lampek choinkowych

60,99 zł
4251805409772 CF11876 200x haki rynnowe do lampek choinkowych - haczyki 

rynnowe z tworzywa sztucznego - mocowanie do zewne
140,99 zł

4251805409789 CF13943 4x Wiszaca doniczka na balkon - Wiszaca doniczka na 
rosliny i ziola - Doniczka z haczykiem do ogrodu

140,99 zł
4251805409802 CF13947 2,2L dzbanek z pompka prózniowa - Airpot 2,2 l 

wykonany ze stali nierdzewnej - dwuscienny termos z m
210,99 zł
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4251805409826 CF13350 2x klódka z litego metalu - zamek zabezpieczajacy z 
trzema kluczami - klódka z hartowanym palakiem

61,32 zł
4251805409833 CF13992 miska 10x - zestaw misek z tworzywa sztucznego na 

piknik i kemping - kolorowe miski do ustawiania w stosy
84,99 zł

4251805409840 CF13993 10x kubki do picia - Plastikowy zestaw kubków na 
pikniki i kemping - Kolorowe plastikowe kubki do uklada

84,99 zł
4251805409857 CF13994 Miska 6x - Zestaw misek z tworzywa sztucznego na 

pikniki i kemping - Kolorowe miski do ukladania w stosy 
84,99 zł

4251805409864 CF13995 jajko w koszulce - urzadzenie do gotowania jajek w 
koszulkach - przezroczysty ksztalt do gotowania jajek w 

70,99 zł
4251805409871 CF13341 2x pas mocujacy z grzechotka i hakiem - pas 

zapadkowy do zabezpieczania ladunku - pas mocujacy 4
70,99 zł

4251805409888 CF13996 Noze do ciasta i serwery - Noze do ciasta do krojenia i 
podnoszenia - Noze do ciasta z tworzywa sztucznego do

70,99 zł
4251805409895 CF13997 Cake Remover - Ciasto Remover - Plastikowy nóz do 

latwego i szybkiego wyjmowania z formy - Plastikowe g
70,99 zł

4251805409901 CF13998 Cake server - lyzka do ciast i szablon dekoracji - 
przystawka do ciasta i dekorator do ciast z tworzywa szt

84,99 zł
4251805409918 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 

poduszka na szyje w podrózy - wygodna poduszka podr
140,99 zł

4251805409918 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 
poduszka na szyje w podrózy - wygodna poduszka podr

140,99 zł
4251805409925 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 

poduszka pod szyje do podrózy - wygodna poduszka po
140,99 zł

4251805409925 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 
poduszka pod szyje do podrózy - wygodna poduszka po

140,99 zł
4251805409932 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 

poduszka pod szyje do podrózy - wygodna poduszka po
140,99 zł

4251805409932 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 
poduszka pod szyje do podrózy - wygodna poduszka po

140,99 zł
4251805409949 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 

poduszka na szyje w podrózy - wygodna poduszka podr
140,99 zł

4251805409949 CF10464 Poduszka na szyje premium - przyjemnie podtrzymujaca 
poduszka na szyje w podrózy - wygodna poduszka podr

140,99 zł
4251805409956 CF10464 2x poduszka na szyje - wysokiej jakosci poduszka na 

szyje w podrózy - wygodna poduszka podrózna na pocia
187,99 zł

4251805409956 CF10464 2x poduszka na szyje - wysokiej jakosci poduszka na 
szyje w podrózy - wygodna poduszka podrózna na pocia

187,99 zł
4251805409963 CF13940 Pistolet na wode 3x dla dzieci - zabawki wodne w 

róznych rozmiarach - pistolet na wode
70,99 zł

4251805409963 CF13940 Pistolet na wode 3x dla dzieci - zabawki wodne w 
róznych rozmiarach - pistolet na wode

70,99 zł
4251805409970 CF13309 2x mini ceramiczna maselniczka - maly dzwonek do 

masla w kolorze bialym - maselniczka z pokrywka - poje
84,99 zł

4251805409987 CF13932 9x tabliczki z roslinami - metalowe patyczki 
przyprawowe - tabliczki ziolowe do etykietowania - 17,5

70,99 zł
4251805409994 CF13932 9x Zawieszki do roslin - Korki do przypraw wykonane z 

metalu - Zawieszki do oznaczania ziól - 17,5 cm
84,99 zł

4251805410006 CF13805 2-czesciowe sztucce do grilla - szczypce do grilla i 
lopatki do grillowania wykonane ze stali nierdzewnej

93,99 zł
4251805410013 CF13933 Wózek lazienkowy, 3-poziomowy wózek z 6 szufladami, 

praktyczny wózek lazienkowy, plastikowa pólka lazienko
257,99 zł

4251805410020 CF13806 Swieca zapachowa w metalowym wiaderku - 
wiatroszczelna swieca zewnetrzna - swieca ogrodowa na

70,99 zł
4251805410037 CF13806 Swieca zapachowa w metalowym wiaderku - 

wiatroszczelna swieca zewnetrzna - swieca ogrodowa na
84,99 zł

4251805410044 CF13806 Swieca zapachowa w metalowym wiaderku - 
wiatroszczelna swieca zewnetrzna - swieca ogrodowa na

60,99 zł
4251805410051 CF13806 Swieca zapachowa w metalowym wiaderku - 

wiatroszczelna swieca zewnetrzna - swieca ogrodowa na
60,99 zł

4251805410068 CF14001 3x zestaw drutów do owijania kwiatów, zielony drut 
wiazacy nawiniety na drewniany patyczek, grubosc 0,65

60,99 zł
4251805410082 CF13783 Elektryczny odstraszacz owadów, wewnetrzna lampa 

przeciw komarom, do zawieszania owadów, komarów i 
140,99 zł

4251805410099 CF13395 3x oponki do plywania - male kolo do plywania do 
zabawy w kapieli - dzieciece opony do plywania z koloro

84,99 zł
4251805410105 CF9109 2x 50 metrów zielonego drutu do roslin - drut ogrodowy 

powlekany - drut do wiazania roslin z przecinakiem do d
70,99 zł

4251805410112 CF9110 1x 100 m drut do roslin zielonych - drut ogrodowy w 
oslonie - drut do wiazania roslin z przecinakiem do drut

70,99 zł
4251805410129 CF14002 100x drut ogrodowy - druty powlekane do roslin - drut 

wtykowy zielony - drut do modelowania i mocowania ro
46,99 zł
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4251805410136 CF14002 250x Drut florystyczny - drut powlekany do roslin - drut 
wtykowy zielony - drut wiazacy do modelowania i moco

60,99 zł
4251805410143 CF14002 500x Drut florystyczny - drut do roslin - drut zielony - 

drut rzemieslniczy - drut wiazacy do modelowania i moc
84,99 zł

4251805410167 CF14004 6x kwietnik i bylina 28 cm - okragly wspornik krzewu - 
wspornik krzewu do kwiatów, wasów i bylin - Ø 14 cm

84,99 zł
4251805410174 CF14005 6x pojemnik na kwiaty i byliny 28 cm - okragly wspornik 

do krzewów - wspornik do krzewów na kwiaty, wasy i b
84,99 zł

4251805459173 CF13871 Wentylator stolowy USB, mini wentylator do biura i na 
biurko, wentylator wiezowy z róznymi predkosciami

84,99 zł
4251805459166 CF13871 Wentylator stolowy USB, mini wentylator do biura i 

biurka, wentylator wiezowy o róznych predkosciach
84,99 zł

4251805410204 CF13789 Wentylator stolowy USB, cichy mini wentylator do biura 
i biurka, wentylator stojacy w letnich kolorach

84,99 zł
4251805410211 CF13789 Wentylator stolowy USB, cichy mini wentylator do biura 

i biurka, wentylator stojacy w letnich kolorach
84,99 zł

4251805410228 CF13789 Wentylator stolowy USB, cichy mini wentylator do biura 
i biurka, wentylator stojacy w letnich kolorach

93,99 zł
4251805410235 CF13789 Wentylator stolowy USB, cichy mini wentylator do biura 

i biurka, wentylator stojacy w letnich kolorach
84,99 zł

4251805410242 CF14006 tasma do wiazania drzewka 50 metrów - sznurek - 
opaski do ogrodu - opaski kwiatowe - tasma do roslin

60,99 zł
4251805410259 CF14007 Drut wiazalkowy w otulinie 5 metrów - Pasy do wiazan z 

gumowa oslona - Wsporniki do ogrodu - Ø 6,65 mm
60,99 zł

4251805410266 CF14008 Drut do wiazania drzew powlekany 10 metrów - Drut do 
drzew z powloka gumowa - Podpory do drzew w ogrodz

46,99 zł
4251805410273 CF14009 Torebka meska - torba filcowa na napoje - torba na 

butelke z filcu na 6 butelek - nosidelko 6-osobowe do 0,
60,99 zł

4251805410280 CF14009 2x torebka meska - torba filcowa na napoje - torba na 
butelke z filcu na 6 butelek - nosidelko na 6 butelek do 

70,99 zł
4251805410303 CF13394 3x wodne skrzydla dla dzieci - nadmuchiwany sprzet do 

plywania - pomaranczowe kólka do plywania dla malych
93,99 zł

4251805410310 CF14010 12x Premium kolce chroniace golebie wykonane ze stali 
nierdzewnej - Kolce chroniace przed ptakami na balkon,

140,99 zł
4251805410327 CF14011 10x Premium kolce chroniace golebie wykonane ze stali 

nierdzewnej - Kolce chroniace przed ptakami na balkona
187,99 zł

4251805410334 CF13788 Dzbanek prózniowy ze stali nierdzewnej - dwuscienny 
termos - termos do uzytku w podrózy - 1000 ml

140,99 zł
4251805410341 CF13863 Kolo do nauki plywania dla malych dzieci - 

nadmuchiwane kolo - pomoc w plywaniu dla dzieci do 1
84,99 zł

4251805410358 CF14012 3x lacznik srubowy - ogniwo lancucha awaryjnego 8 mm 
- karabinczyk z blokada srubowa - material karabinczyk 

84,99 zł
4251805410365 CF14012 2x szekle w ksztalcie litery D - duze szekle z blokada 

srubowa - szekle z oczkami - stal nierdzewna 304-10 x 6
60,99 zł

4251805410372 CF14012 10x szekle w ksztalcie litery D - male szekle z blokada 
srubowa - szekle z oczkami - stal nierdzewna 304 - 4,5 

93,99 zł
4251805410389 CF14012 10x okragle szekle - male szekle z blokada srubowa - 

zakrzywione szekle z oczkami - stal nierdzewna 304 - 4,
84,99 zł

4251805410396 CF14012 2x Karabinczyki - Karabinek Premium wykonany z 
odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej 30

84,99 zł
4251805410402 CF14012 3x Karabinczyki - Karabinek Premium wykonany z 

odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej 30
70,99 zł

4251805410426 CF14012 6x karabinczyk premium wykonany z odpornej na 
warunki atmosferyczne stali nierdzewnej 304 - hak stalo

70,99 zł
4251805410433 CF14012 6x Karabinczyki - Karabinek Premium wykonany z 

odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej 30
70,99 zł

4251805410440 CF14012 6x Karabinczyk - Karabinek Premium wykonany z 
odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej 30

60,99 zł
4251805410457 CF14012 3x Karabinczyk - Karabinek Premium wykonany z 

odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej 30
46,99 zł

4251805410457 CF14012 3x Karabinczyk - Karabinek Premium wykonany z 
odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej 30

46,99 zł
4251805410464 CF13821 Monster truck XL, nakrecany pojazd dla dzieci, duzy 

autko z silnikiem ciernym, swietna zabawa bez pradu
140,99 zł

4251805410471 CF13821 Monster truck XL, nakrecany pojazd dla dzieci, duzy 
autko z silnikiem ciernym, swietna zabawa bez pradu

140,99 zł
4251805410488 CF13821 Monster truck XL, nakrecany pojazd dla dzieci, duzy 

autko z silnikiem ciernym, swietna zabawa bez pradu
140,99 zł

4251805410495 CF14012 2x zlacze srubowe - ogniwo lancucha awaryjnego 10 
mm - karabinczyk z blokada srubowa - material karabin

84,99 zł
4251805410501 CF11751 karabinczyki 12x - karabinczyki stalowe o nosnosci 220 

kg - do markiz, plywajacego grilla, worka treningowego 
93,99 zł
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4251805410518 CF16019 3x karabinek z blokada srubowa - duzy karabinczyk o 
nosnosci 260 kg - karabinczyk srubowy do ciezkiego uzy

60,99 zł
4251805439984 CF13874 Chlodziarka do butelek 6x, pojemnik chlodzacy z 

motywami cytryny, izolujaca torba na butelki do chlodze
84,99 zł

4251805410532 CF13939 28-czesciowe zabawki do nurkowania - zabawki 
basenowe dla dzieci - zabawki do kapieli do nurkowania

140,99 zł
4251805410549 CF13721 560 szt. Zestaw srub, kolków i gwozdzi dla 

majsterkowiczów - zestaw srub w praktycznym plastiko
140,99 zł

4251805410556 CF13709 13-czesciowy zestaw wkretaków z koncówka 
magnetyczna - wkretaki w róznych rozmiarach - wkretak

163,99 zł
4251805410563 CF13371 4x Frisbee dla dzieci i doroslych - Dysk do rzucania - 

Frisbee do zabawy - Latajacy dysk 30 cm [wybór jest ró
93,99 zł

4251805410570 CF13719 151 szt. Zestaw srub z uchem i haczykami - Oczka 
srubowe w róznych rozmiarach - Sruby z uchem - Haki 

84,99 zł
4251805410587 CF14042 12x miska na pletwy ragout - formy do pieczenia w 

kolorze pomaranczowym - miska creme brulee - miska d
187,99 zł

4251805410594 CF10579 12x miseczka Ragout Fin - czerwona forma do pieczenia 
- miseczka Creme Brulee - miseczka deserowa o pojemn

187,99 zł
4251805410600 CF14043 12x naczynie Ragout Fin - naczynia zaroodporne w 

kolorze czerwonym i pomaranczowym - naczynie desero
187,99 zł

4251805410617 CF13374 4x pistolet na wode dla dzieci - zabawki wodne w 
róznych rozmiarach - pistolet na wode [wybór rózni sie]

70,99 zł
4251805410624 CF13720 198-elementowy zestaw haczyków i wieszaków z 

haczykami srubowymi, kolkami, gwozdziami, hakami kat
60,99 zł

4251805410631 CF13877 2x pokrowiec na zywnosc - okap wykonany z metalu - 
kolorowy parasol do jadalni - Ø 35 cm

140,99 zł
4251805410648 CF13877 2x pokrowiec na zywnosc - okap wykonany z metalu - 

kolorowy parasol do jadalni - Ø 35 cm
140,99 zł

4251805410655 CF13877 2x pokrowiec na zywnosc - okap wykonany z metalu - 
kolorowy parasol do jadalni - Ø 35 cm

140,99 zł
4251805410662 CF13877 2x pokrowiec na zywnosc - okap wykonany z metalu - 

kolorowy parasol do jadalni - Ø 35 cm
140,99 zł

4251805410679 CF13877 2x pokrowiec na zywnosc - okap wykonany z metalu - 
kolorowy parasol do jadalni - Ø 35 cm

140,99 zł
4251805410686 CF13877 2x pokrowiec na zywnosc - okap wykonany z metalu - 

kolorowy parasol do jadalni - Ø 35 cm
140,99 zł

4251805410693 CF13705 6x duza plastikowa lyzka do butów - lyzka do butów z 
dluga raczka - srodek opatrunkowy do butów w róznych

140,99 zł
4251805410709 CF13376 4x Frisbee dla dzieci i doroslych - Tarcza do rzucania 

wykonana z gumy piankowej - Frisbee 15 cm - Tarcza la
93,99 zł

4251805410716 CF13798 60x klamerki do bielizny i 2x kosz na bielizne - spinacze 
do bielizny w przezroczystym koszu - idealne do wnetrz 

84,99 zł
4251805410723 CF13686 6-czesciowy zestaw zabawek plazowych - zabawki do 

piasku na plaze i piaskownice - wiaderko, pokrywka z sit
93,99 zł

4251805410730 CF13686 6-czesciowy zestaw zabawek plazowych - zabawki do 
piasku na plaze i piaskownice - wiaderko, pokrywka z sit

93,99 zł
4251805410761 CF14014 20x Uchwyt na przyssawke do lampek - Haczyki 

przyssawkowe jako narzedzia do zawieszania drzwi - Uc
60,99 zł

4251805410761 CF14014 20x Uchwyt na przyssawke do lampek - Haczyki 
przyssawkowe jako narzedzia do zawieszania drzwi - Uc

60,99 zł
4251805410778 CF14014 60x uchwyt na przyssawke z otworem na kabel, 

przezroczysty do lampek i dekoracji okien na Boze Naro
84,99 zł

4251805410785 CF14014 120x uchwyt na przyssawke z otworem na kabel, 
przezroczysty do lampek i dekoracji okiennych na Boze 

140,99 zł
4251805410785 CF14014 120x uchwyt na przyssawke z otworem na kabel, 

przezroczysty do lampek i dekoracji okiennych na Boze 
140,99 zł

4251805410792 CF13989 24x pojemnik z pokrywka - sloik z tworzywa sztucznego 
z zamknieciem - pojemnik na kosmetyki i rekodzielo do 

70,99 zł
4251805410808 CF14015 20x Knot do lamp naftowych - wymienny knot do 

pochodni ogrodowej, pochodni bambusowej - knot do la
84,99 zł

4251805410815 CF14015 Knot do lamp naftowych mozna przyciac na wymiar - 
Knot zamienny do pochodni ogrodowych, bambusowych

60,99 zł
4251805410822 CF14015 Knot do lamp olejowych mozna przycinac na wymiar - 

knot wymienny do pochodni ogrodowej, pochodni bamb
70,99 zł

4251805410839 CF14015 Knot do lamp naftowych mozna przyciac na wymiar - 
wymienny knot do pochodni ogrodowych, bambusowyc

70,99 zł
4251805410846 CF14016 20x knot do lamp naftowych - wymienny knot do 

pochodni ogrodowych - knot do lampy naftowej - plaski 
60,99 zł

4251805410846 CF14016 20x knot do lamp naftowych - wymienny knot do 
pochodni ogrodowych - knot do lampy naftowej - plaski 

60,99 zł
4251805410853 CF14016 Knot do lamp naftowych - wymienny knot do pochodni 

ogrodowych, bambusowych - knot do lamp Lampa nafto
60,99 zł
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4251805410860 CF14016 Knot do lamp naftowych - wymienny knot do pochodni 
ogrodowych, bambusowych - knot do lamp - plaski 500 

70,99 zł
4251805410877 CF14017 uchwyt na parasole wykonany ze stali - gniazdo 

uziemiajace do ogrodu - podstawa do parasoli i suszare
163,99 zł

4251805410884 CF14018 uchwyt do parasoli z tworzywa sztucznego - stojak do 
parasoli z wkrecanym uchwytem o srednicy 25 - 45 mm

93,99 zł
4251805410891 CF14019 Stalowy uchwyt do parasoli - szpic do ziemi w ogrodzie - 

stojak do parasoli z uchwytem - szpic do ziemi o srednic
140,99 zł

4251805410907 CF14020 Kotwy gruntowe 4x XL wykonane z litej stali - 
wyjatkowo stabilne kotwy gruntowe do namiotów, pawil

140,99 zł
4251805410914 CF14021 2x sznur do bielizny - podrózny sznur do bielizny z 12 

klipsami - sznur do bielizny z haczykiem - sznur do bieliz
84,99 zł

4251805410921 CF14021 2x sznur do bielizny - podrózny sznur do bielizny z 12 
klipsami kazdy - sznur do bielizny z haczykiem - sznur d

84,99 zł
4251805463750 CF11636 3x dmuchane kolo do plywania w fajnym designie - 

kolorowe kolo do plywania - zabawa w kapieli dla dzieci 
163,99 zł

4251805410945 CF13870 2x lyzka do lodów - lyzka do lodów stal nierdzewna 
polerowana ze spustem - szufelka do lodów na duze kul

140,99 zł
4251805410952 CF13839 Tasma miernicza 30m - Tasma miernicza z wlókna 

szklanego - Tasma miernicza zwijana z ergonomicznym 
84,99 zł

4251805434514 CF13048 2x chlodziarka do butelek w podrózy - materialowa 
chlodziarka do szampana, wina, piwa i napojów bezalko

140,99 zł
4251805434491 CF9299 2x chlodziarka do butelek do podrózy - rekaw chlodzacy 

do chlodzenia piwa, wina i napojów bezalkoholowych - c
70,99 zł

4251805411010 CF14035 16x szaszlyki ze stali nierdzewnej - szaszlyki miesne o 
dlugosci 30 cm - szaszlyki warzywne premium w zestawi

93,99 zł
4251805411027 CF13808 2x Chlodziarka do butelek - rekaw do chlodzenia z 

elastyczna opaska - rekaw chlodzacy do szampana, win
140,99 zł

4251805411034 CF13801 2-czesciowy zestaw do rzezbienia ze stali nierdzewnej - 
nóz do rzezbienia i widelec do miesa - zestaw do rzezbie

84,99 zł
4251805411041 CF13800 7-czesciowy zestaw nozy z róznymi nozami i nozyczkami 

- Drewniany schowek na noze - Ostre noze kuchenne z 
140,99 zł

4251805411058 CF13946 24x kostki lodu wielokrotnego uzytku w róznych 
kolorach - kostki lodu imprezowego do chlodzenia napoj

93,99 zł
4251805411065 CF14030 Mata chlodzaca dla psów - podkladka samochlodzaca 

dla malych psów i kotów - wielofunkcyjna mata chlodza
140,99 zł

4251805411072 CF14048 Figurka swiateczna premium do dekoracji swiatecznej, 
figurka narciarza jako zimowy artykul dekoracyjny, ozdo

60,99 zł
4251805411089 CF14049 2x premium para elfów bozonarodzeniowych rozmiar M 

do dekoracji swiatecznych, figurki alpejskie jako dekorac
84,99 zł

4251805411096 CF14050 2x Premium para elfów bozonarodzeniowych w 
rozmiarze M do dekoracji swiatecznych, figurki alpejskie

84,99 zł
4251805411102 CF13773 Sprezyna naciagowa z podwójnym hakiem - Sprezyna 

do namiotów, markiz, przyczep kempingowych - Akceso
70,99 zł

4251805411119 CF14051 2x premium para elfów bozonarodzeniowych w 
rozmiarze M do dekoracji swiatecznych, figurki alpejskie

93,99 zł
4251805411126 CF14052 2x premium para elfów bozonarodzeniowych w 

rozmiarze M na ozdoby swiateczne, figurki wikingów jak
140,99 zł

4251805411133 CF14053 2x Premium para gnomów swiatecznych rozmiar S do 
dekoracji swiatecznej, artykuly dekoracji zimowej

70,99 zł
4251805411140 CF14053 2x Premium para elfów bozonarodzeniowych rozmiar S 

do dekoracji swiatecznych, figurki z bieguna pólnocnego
70,99 zł

4251805411157 CF14053 2x premium para elfów bozonarodzeniowych rozmiar S 
do dekoracji swiatecznych, figurki z bieguna pólnocnego

70,99 zł
4251805411164 CF14054 Premium Swiateczne elfy do dekoracji swiatecznej, 

zimowy figurka jako element dekoracyjny, dekoracja po
84,99 zł

4251805411171 CF14054 Premium Swiateczne elfy do dekoracji swiatecznych, 
figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol

84,99 zł
4251805411188 CF14024 Nadmuchiwany pierscien do plywania w ksztalcie opony 

- duzy pierscien do plywania z uchwytami, dla dzieci i d
140,99 zł

4251805411195 CF14055 XXL Wysokiej jakosci skrzat bozonarodzeniowy do 
dekoracji swiatecznej, recznie robiona figurka zimowa ja

93,99 zł
4251805411201 CF14055 Premium Swiateczne elfy do dekoracji swiatecznych, 

figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol
84,99 zł

4251805411218 CF14055 Premium Swiateczne elfy do dekoracji swiatecznych, 
figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol

84,99 zł
4251805411225 CF14056 Premium Swiateczne elfy do dekoracji, figurki zimowe 

jako przedmioty dekoracyjne, urocze krasnale jako deko
93,99 zł

4251805411232 CF14056 Premium Swiateczne elfy do dekoracji swiatecznych, 
figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol

93,99 zł
4251805411249 CF14057 Premium Swiateczne elfy do dekoracji swiatecznych, 

figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol
70,99 zł
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4251805411256 CF14058 Premium swiateczny renifer do dekoracji swiatecznej, 
figurka zimowego losia jako element dekoracyjny, dekor

163,99 zł
4251805411263 CF14059 Premium Swiateczne elfy do dekoracji swiatecznych, 

figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol
93,99 zł

4251805411270 CF14059 Swiateczne elfy premium do dekoracji swiatecznych, 
figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne

140,99 zł
4251805411287 CF14060 Premium Swiateczne elfy do dekoracji swiatecznych, 

zimowe figurki jako przedmioty dekoracyjne, uroczy stol
163,99 zł

4251805411294 CF14061 2x premium para elfów bozonarodzeniowych w 
rozmiarze M do dekoracji swiatecznych, figurki z biegun

70,99 zł
4251805411300 CF14062 2x czapka swiateczna, czerwona czapka X-Mas, czapka 

Mikolaja z odwracanymi cekinami, blyszczaca czapka na
93,99 zł

4251805411317 CF14063 3x Skarpeta bozonarodzeniowa Premium XL z 
odwracanymi cekinami - But Swietego Mikolaja do zawie

93,99 zł
4251805411317 CF14063 3x Skarpeta bozonarodzeniowa Premium XL z 

odwracanymi cekinami - But Swietego Mikolaja do zawie
93,99 zł

4251805411324 CF14064 8x Premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 
zawieszki z figurkami choinki, ozdoby swiateczne lub za

140,99 zł
4251805411331 CF14065 8x Premium zawieszki na choinke, czarujace zawieszki 

jako zawieszki na choinke, ozdoby swiateczne lub zawie
70,99 zł

4251805411348 CF14066 8x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 
zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 

84,99 zł
4251805411355 CF14067 8x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 

zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 
84,99 zł

4251805411362 CF14068 8x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 
zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke

84,99 zł
4251805411379 CF14069 12x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 

zawieszki jako zawieszki na choinke, ozdoby swiateczne 
140,99 zł

4251805411386 CF14031 BBQ pieczen z kurczaka, patelnia grillowa z uchwytem 
na kurczaka i nieprzywierajaca powloka, doskonale grillo

163,99 zł
4251805411393 CF14070 6x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 

zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 
84,99 zł

4251805411409 CF14070 6x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 
zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 

93,99 zł
4251805411416 CF14071 6x Premium zawieszki swiatecznego na choinke, 

czarujace zawieszki z figurkami jako zawieszki na choink
70,99 zł

4251805411423 CF14044 Opryskiwacz do kwiatów 3x - butelka z rozpylaczem do 
podlewania roslin - butelka z rozpylaczem z gwintem 28

93,99 zł
4251805411430 CF13979 BBQ pieczen z kurczaka, patelnia grillowa ze stali 

nierdzewnej z uchwytem na kurczaka, idealnie chrupiac
163,99 zł

4251805411447 CF14045 2x spray ze skala - opryskiwacz z pompka wodna z 
gwintem 28/400 do uzytku domowego, ogrodowego, wa

93,99 zł
4251805411454 CF14046 6x nasadka natryskowa - glowica natryskowa z gwintem 

28/400 - nasadka do butelek z rozpylaczem z uszczelka 
140,99 zł

4251805411461 CF14047 Nasadka natryskowa 6x - glowica natryskowa z gwintem 
28/400 - nasadka do butelek z rozpylaczem - glowica ro

93,99 zł
4251805411492 CF13722 46-czesciowy zestaw kluczy nasadowych z zestawem 

bitów, grzechotka, grzechotka przelaczalna, nasadka sze
163,99 zł

4251805411508 CF13685 zyroskop do stóp ze swiatlem - Skaczaca pilka dla dzieci 
- Kolorowa, migajaca hustawka typu knuckle - Pomin to

84,99 zł
4251805411515 CF13827 8x cold packs do cool bagów - elementy chlodzace do 

cool boxów - cold packs do uzytku domowego i rekreacy
140,99 zł

4251805411522 CF13685 zyroskop do stóp ze swiatlem - Skaczaca pilka dla dzieci 
- Kolorowa, migajaca hustawka typu knuckle - Pomin to

84,99 zł
4251805411539 CF13685 zyroskop do stóp ze swiatlem - Skaczaca pilka dla dzieci 

- Kolorowa, migajaca hustawka typu knuckle - Pomin to
84,99 zł

4251805411546 CF13974 2x sznurek ogrodowy z dozownikiem - tasma jutowa do 
ogrodu, do pakowania i dekoracji - sznurek rzemieslnicz

84,99 zł
4251805411553 CF13373 6-czesciowy zestaw bumerangów z frisbee - bumerang i 

pierscien do rzucania - zabawka do rzucania dla dzieci i 
140,99 zł

4251805411560 CF13795 butelka do picia wykonana ze stali nierdzewnej 500 ml - 
dwuscienny termos ze stali nierdzewnej - butelka termo

84,99 zł
4251805471557 CF11636 dmuchane kolo do plywania w fajnym designie - kolo do 

plywania dla dzieci i doroslych [wybór jest zróznicowany
84,99 zł

4251805461671 CF13774 Solarny lancuch swietlny z 72 cieplymi bialymi diodami 
LED do oslony przeciwslonecznej w ksztalcie gwiazdy ze

93,99 zł
4251805411591 CF13372 3x bumerang - klasyczny bumerang z 2 skrzydlami - 

zabawka do rzucania dla dzieci i doroslych
84,99 zł

4251805411591 CF13372 3x bumerang - klasyczny bumerang z 2 skrzydlami - 
zabawka do rzucania dla dzieci i doroslych

84,99 zł
4251805457421 CF13685 Baczek na stopy ze swiatlem - Pilka do skakania dla 

dzieci - Kolorowa migajaca pilka do hustawki na kostke 
70,99 zł
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4251805411614 CF14078 81-czesciowy zestaw z drewnianymi spinaczami do 
bielizny i woreczkiem - wysokiej jakosci drewniane kolki 

93,99 zł
4251805411638 CF14076 6x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 

zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 
84,99 zł

4251805411645 CF14077 6x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 
zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 

84,99 zł
4251805411652 CF14078 81-czesciowy zestaw z drewnianymi spinaczami do 

bielizny i woreczkiem - wysokiej jakosci drewniane kolki 
93,99 zł

4251805411669 CF14079 12x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 
zawieszki jako zawieszki na choinke, ozdoby swiateczne 

140,99 zł
4251805411676 CF14078 81-czesciowy zestaw z drewnianymi spinaczami do 

bielizny i woreczkiem - wysokiej jakosci drewniane kolki 
93,99 zł

4251805411683 CF14078 81-czesciowy zestaw z drewnianymi spinaczami do 
bielizny i woreczkiem - wysokiej jakosci drewniane kolki 

93,99 zł
4251805411690 CF14082 10x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 

zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 
140,99 zł

4251805411706 CF14083 8x Premium zawieszki Mikolaja na choinke, urocze 
choinkowe figurki zawieszki jako ozdoby choinkowe, ozd

140,99 zł
4251805411713 CF14084 10x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 

zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 
93,99 zł

4251805411720 CF14085 10-czesciowy zestaw wysokiej jakosci zawieszek 
bozonarodzeniowych na choinke, zawieszek zimowych j

70,99 zł
4251805411737 CF14085 10-czesciowy zestaw wysokiej jakosci zawieszek 

bozonarodzeniowych na choinke, zawieszek zimowych j
70,99 zł

4251805411812 CF14088 22x slomiane gwiazdki w zestawie mix - Ozdoby 
choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Zawieszki 

84,99 zł
4251805411829 CF14089 26x slomiane gwiazdki w zestawie mix - Ozdoby 

choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Zawieszki 
84,99 zł

4251805411836 CF14090 28x Slomkowe gwiazdki w zestawie mix - ozdoby 
choinkowe - slomkowe zawieszki na choinke - naturalne

84,99 zł
4251805411843 CF14091 26x slomiane gwiazdki w zestawie mix - Ozdoby 

choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Zawieszki 
84,99 zł

4251805411850 CF14092 36x Slomiane gwiazdki w zestawie Mix - ozdoby 
choinkowe - slomiane zawieszki na choinke - naturalne 

93,99 zł
4251805411867 CF14093 28x slomiane gwiazdki w zestawie mix - Ozdoby 

choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Zawieszki 
84,99 zł

4251805411874 CF14094 26x slomiane gwiazdki w zestawie mix - Ozdoby 
choinkowe - Zawieszki slomiane na choinke - Zawieszki 

84,99 zł
4251805411881 CF14095 35x Slomkowe gwiazdki w zestawie mix - ozdoby 

choinkowe - slomkowe zawieszki na choinke - naturalne
84,99 zł

4251805411898 CF6874 8x torby na prezenty w motywach swiatecznych - torba 
na prezent na butelki wina i szampana - torba na butelki

84,99 zł
4251805411904 CF14096 6x torba na prezenty na Boze Narodzenie, Mikolaja i 

Adwent - torba na prezenty XXL z motywem swiateczny
140,99 zł

4251805411911 CF14096 12x torba na prezenty na Boze Narodzenie, Mikolaja i 
Adwent - torba na prezent XXL z motywem swiatecznym

187,99 zł
4251805411928 CF13663 Zraszacz wodny Flower - wodne zabawki do ogrodu - 

zraszacze dla dzieci latem
140,99 zł

4251805411935 CF13664 Zraszacz wodny - wodne zabawki do ogrodu - zraszacze 
dla dzieci latem

93,99 zł
4251805411942 CF13664 Zraszacz wodny - wodne zabawki do ogrodu - zraszacze 

dla dzieci latem
93,99 zł

4251805411959 CF14340 4x zawieszki choinkowe "Choinka" - ozdoby choinkowe 
do zawieszenia - zawieszki choinkowe w ksztalcie choink

84,99 zł
4251805411966 CF14097 4x Zawieszka choinkowa prezent - Pudelko prezentowe 

bombki - Ozdoby choinkowe w formie prezentu do deko
84,99 zł

4251805411973 CF11912 200x kotwy gruntowe wykonane z powlekanej stali - 
solidne kolki gruntowe do mocowania wlókniny chwastó

163,99 zł
4251805411980 CF13919 8-czesciowy zestaw lyzek do gotowania - drewniane 

lyzki kuchenne, szpatulki, lyzki cedzakowe i lyzki do sala
140,99 zł

4251805411997 CF13873 dwuczesciowe drewniane lopatki do salatek - zestaw z 
lyzeczka do salatek i widelcem do salatek - drewniany z

84,99 zł
4251805412000 CF13836 Chwytak do lodu ze stali nierdzewnej, pojemnik na 

kostki lodu o podwójnych sciankach z pokrywka i szczyp
163,99 zł

4251805412024 CF13369 popielniczka wiatrowa 4x, popielniczka z najwyzszej 
jakosci ceramiki dolomitowej, kubek z siatki burzowej w 

163,99 zł
4251805412048 CF13370 3x popielniczki wiatrowe, popielniczki z najwyzszej 

jakosci ceramiki dolomitowej, Popielniczka sztormowa z 
140,99 zł

4251805412055 CF13370 3x popielniczki wiatrowe, popielniczki z najwyzszej 
jakosci ceramiki dolomitowej, Popielniczka sztormowa z 

140,99 zł
4251805412062 CF14104 2-czesciowy zestaw chlodzacy, wiaderko do lodu i 

chlodziarka do butelek w nowoczesnym designie, szamp
140,99 zł
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4251805412079 CF13841 Lancuch swietlny LED solarny cieply bialy - lancuch 
swietlny na zewnatrz ze 100 diodami LED - oswietlenie 

84,99 zł
4251805412086 CF13830 Lancuch swietlny LED na zewnatrz - imprezowy lancuch 

swietlny cieply bialy z 10 diodami LED - oswietlenie zew
140,99 zł

4251805412093 CF14022 5-czesciowy zestaw natryskowy ogrodowy - raczka 
natrysku ogrodowego na waz wodny - natrysk wielofunk

60,99 zł
4251805412109 CF13832 Lancuch swietlny LED na zewnatrz - imprezowy lancuch 

swietlny cieply bialy z 10 diodami LED - oswietlenie zew
163,99 zł

4251805412116 CF13975 8x profesjonalne szaszlyki do szaszlyków 40 cm, 
stabilne wysokiej jakosci szaszlyki grillowe wykonane ze 

84,99 zł
4251805412123 CF13831 Lancuch swietlny LED na zewnatrz - imprezowy lancuch 

swietlny cieply bialy z 20 diodami LED - oswietlenie zew
163,99 zł

4251805412130 CF14023 24x szaszlyki do szaszlyków i grilla, szaszlyki z 
wytrzymalej stali - do grilla, piekarnika, BBQ - idealne sz

70,99 zł
4251805412154 CF13285 6x kubki do picia - plastikowe kubki - wielofunkcyjne 

kubki z róznymi wzorami nadruku - nietlukace sie [wybó
140,99 zł

4251805412161 CF5578 Drut ze stali nierdzewnej do rekodziela i modelowania 
45 m - drut do rekodziela w kolorze srebrnym - drut mo

60,99 zł
4251805412178 CF13861 4x lampa solarna na zewnatrz - lampa ogrodowa do 

gruntu ze szpikulcem - oswietlenie sciezki ze stali nierdz
187,99 zł

4251805412185 CF14032 2-czesciowe sztucce do grilla - dwa szczypce do grilla ze 
stali nierdzewnej - akcesoria do grilla z plastikowym uch

70,76 zł
4251805412192 CF14026 Trzyczesciowe sztucce do grilla - akcesoria do grilla z 

szczypcami do grilla, lopatka do grilla i widelcem do grill
140,99 zł

4251805412208 CF14025 3-czesciowe sztucce do grilla - szczypce do grilla, 
lopatka do grilla i widelec do grilla ze stali nierdzewnej -

140,99 zł
4251805412215 CF13313 spodek 6x okragly z korka Ø 19 x 0,5 cm, okragly 

spodek do garnków, patelni, kuchni i gospodarstwa dom
84,99 zł

4251805412222 CF13276 3x drewniane podstawki "Palette" - podstawki pod 
garnki, patelnie i naczynia zaroodporne - drewniane pod

93,99 zł
4251805412239 CF11943 Dwuczesciowy pisuar damski w podrózy z torba - 

mobilny silikonowy przyrzad do oddawania moczu - odd
70,99 zł

4251805412246 CF11943 Dwuczesciowy pisuar damski w podrózy z torba - 
mobilny silikonowy przyrzad do oddawania moczu - odd

70,99 zł
4251805412253 CF13283 Plytki 8x - plastikowe talerze wykonane z melaminy - 

wielofunkcyjne talerze wielokrotnego uzytku w róznych 
163,99 zł

4251805412260 CF14107 Pistolet na wode z pompka - pistolet na wode o 
pojemnosci 850 ml i zasiegu 8 m - wodna zabawka dla 

84,99 zł
4251805412277 CF14107 Pistolet na wode z pompka - pistolet na wode o 

pojemnosci 850 ml i zasiegu 8 m - wodna zabawka dla 
84,99 zł

4251805412284 CF14107 Pistolet na wode z pompka - pistolet na wode o 
pojemnosci 850 ml i zasiegu 8 m - wodna zabawka dla 

84,99 zł
4251805412291 CF14107 Pistolet na wode z pompka - pistolet na wode o 

pojemnosci 850 ml i zasiegu 8 m - wodna zabawka dla 
84,99 zł

4251805412307 CF14106 31-czesciowy zestaw piknikowy, pojemnik i zastawa 
stolowa wielokrotnego uzytku dla 6 osób, idealny zesta

140,99 zł
4251805412314 CF14106 31-czesciowy zestaw piknikowy, kosz piknikowy i 

zastawa stolowa wielokrotnego uzytku dla 6 osób, ideal
140,99 zł

4251805412321 CF14106 31-czesciowy zestaw piknikowy, kosz piknikowy i 
zastawa stolowa wielokrotnego uzytku dla 6 osób, ideal

140,99 zł
4251805412369 CF11869 naturalna szczotka do wlosów wykonana z bambusa - 

szczotka lopatkowa z naturalnym wlosiem dla naturalnie
70,99 zł

4251805412376 CF11869 Podwójny zestaw naturalnych bambusowych szczotek 
do wlosów - szczotka z naturalnego wlosia - dla mezczy

93,99 zł
4251805412383 CF14111 2-czesciowy zestaw szczotek do wlosów dla kobiet i 

mezczyzn - szczotka szkieletowa, szczotka uniwersalna -
60,99 zł

4251805412390 CF13978 Uchwyt na parasol, stojak na parasol na balkon, taras 
lub stól - do masztów parasolowych 22-49 mm i paneli/

84,99 zł
4251805412406 CF13976 Uchwyt na parasol wykonany z litego metalu - stojak na 

parasol z uchwytem, na zwir i piasek - podstawa do par
140,99 zł

4251805412406 CF13976 Uchwyt na parasol wykonany z litego metalu - stojak na 
parasol z uchwytem, na zwir i piasek - podstawa do par

140,99 zł
4251805412413 CF13299 6-czesciowy zestaw obieraczek mieszanych do owoców i 

warzyw - nierdzewny, uniwersalny obieracz szczególnie 
60,99 zł

4251805412420 CF13299 3-czesciowy zestaw obieraczek mieszanych do owoców i 
warzyw - nierdzewny, uniwersalny obieracz szczególnie 

70,99 zł
4251805412420 CF13299 3-czesciowy zestaw obieraczek mieszanych do owoców i 

warzyw - nierdzewny, uniwersalny obieracz szczególnie 
70,99 zł

4251805412437 CF13284 2x miska melaminowa - plastikowy talerz wykonany z 
melaminy - nietlukacy talerz dekoracyjny - talerz serwis

84,99 zł
4251805412451 CF13778 Spinner do salatek z pokrywka, latwe obracanie za 

pomoca napedu korbowego, plastikowa miska na salatk
84,99 zł
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4251805412468 CF13862 7x lampa solarna na zewnatrz - lampa ogrodowa do 
gruntu z kolcem uziemiajacym - oswietlenie sciezki ze st

93,99 zł
4251805412475 CF13859 5x lampa solarna na zewnatrz - lampa ogrodowa do 

gruntu z kolcem - oswietlenie sciezki ze stali nierdzewne
163,99 zł

4251805412482 CF13817 2x szklany dzbanek z pokrywka - karafka na wode z 
uchwytem - szklana karafka o pojemnosci 1,1 litra na w

140,99 zł
4251805412499 CF13776 3-czesciowy zestaw misek do salatek, duze misy 

dekoracyjne do salatek, owoców, przekasek i nie tylko, 
163,99 zł

4251805412505 CF13826 Lampa solarna na zewnatrz - oswietlenie ogrodowe do 
podloza - oswietlenie sciezki - swiatlo sloneczne - czas p

60,99 zł
4251805412512 CF13825 Lampa solarna na zewnatrz - oswietlenie ogrodowe do 

podloza - oswietlenie sciezki - swiatlo sloneczne - czas p
60,99 zł

4251805412529 CF13786 3-czesciowy zestaw trzepaczek - reczna trzepaczka ze 
stali nierdzewnej - trzepaczka w ksztalcie balonu i rózny

84,99 zł
4251805412536 CF14013 8-czesciowy zestaw kolejek linowych, mini kolejka 

linowa, poziomy wyciag linowy, zabawki ogrodowe dla d
163,99 zł

4251805412543 CF13793 Cyfrowy termometr do miesa z alarmem temperatury - 
termometr do grilla - termometr kuchenny do gotowani

140,99 zł
4251805412567 CF13775 Duze sito kuchenne, sito do makaronu, sito odsaczajace 

do makaronu, warzyw, owoców i salatek, bez BPA, stabi
84,99 zł

4251805412574 CF13775 Duze sito kuchenne, sito do makaronu, sito odsaczajace 
do makaronu, warzyw, owoców i salatek, bez BPA, stabi

84,99 zł
4251805412581 CF13775 Duze sito kuchenne, sito do makaronu, sito odsaczajace 

do makaronu, warzyw, owoców i salatek, bez BPA, stabi
84,99 zł

4251805412598 CF14113 2x kubek do wina ze stali nierdzewnej - Kubek do wina 
500 ml - kubek ze stali nierdzewnej - kubek bez uchwyt

140,99 zł
4251805412604 CF14114 kubek do picia ze stali nierdzewnej - kubek do wina o 

wysokim polysku 200 ml - kubek termiczny o podwójnyc
93,99 zł

4251805412611 CF14115 Kubek do kawy ze stali nierdzewnej - Kubek termiczny 
ze stali nierdzewnej 11 uncji 304 ze skladanym uchwyte

84,99 zł
4251805412628 CF14116 kubek ze stali nierdzewnej XL - kufel do piwa 400 ml 

wykonany ze stali nierdzewnej 304 - kubek ze stali nierd
93,99 zł

4251805412635 CF14117 kubek ze stali nierdzewnej XL - kufel do piwa 400 ml ze 
stali nierdzewnej 304 - kubek ze stali nierdzewnej - kub

93,99 zł
4251805412642 CF14118 3x kubki do picia ze stali nierdzewnej - kubki ze stali 

nierdzewnej 304 - lekki kubek kempingowy 200 ml - ku
84,99 zł

4251805412659 CF14119 3x kubek do picia ze stali nierdzewnej - lekki kubek ze 
stali nierdzewnej 304 - kubek kempingowy 300 ml - kub

84,99 zł
4251805412666 CF14120 3x kubki do picia ze stali nierdzewnej XL - kubki ze stali 

nierdzewnej 304 - kubki kempingowe 450 ml - lekkie ku
140,99 zł

4251805412673 CF14121 Dzbanek na mleko - dzbanek na mleko ze stali 
nierdzewnej do spieniania - dzbanek do spieniania mlek

84,99 zł
4251805412680 CF14122 Dzbanek na mleko - dzbanek na mleko ze stali 

nierdzewnej do spieniania - dzbanek do spieniania mlek
93,99 zł

4251805412697 CF14123 Zestaw do pieczenia i obracania talerza do ciasta - 
szpatulka do ciasta ze stali nierdzewnej i aluminiowy skr

280,99 zł
4251805412703 CF14124 6-czesciowy zestaw przyborów kuchennych z hakiem do 

kuchni, wieszak ze stali nierdzewnej z ruchomymi haczy
163,99 zł

4251805412710 CF13679 4x zestaw z klipsem na nos i zatyczkami do uszu dla 
plywaków - klips na nos i ochronniki sluchu plywanie - kl

60,99 zł
4251805412710 CF13679 4x zestaw z klipsem na nos i zatyczkami do uszu dla 

plywaków - klips na nos i ochronniki sluchu plywanie - kl
60,99 zł

4251805412727 CF13291 2x zagryzarki do jablek wykonane ze stali nierdzewnej, 
praktyczny zagluszacz z petla do zawieszania, usuwa rd

60,99 zł
4251805412734 CF13292 2x Otwieracz do butelek - otwieracz do butelek z 

dziurkaczem do puszek o klasycznym wygladzie - wysoki
70,99 zł

4251805412741 CF13293 2x noze do pizzy z ostrzami ze stali nierdzewnej - walek 
do pizzy dla milosników pizzy - kólko do pizzy, które mo

70,99 zł
4251805412758 CF13294 2x sito kuchenne - sito o drobnych oczkach z solidnym 

uchwytem - sito ze stali szlachetnej o glebokosci sita 3 c
84,99 zł

4251805412765 CF13295 2x szczotka do pieczenia, szczotka kuchenna z 
silikonowym wlosiem, szczotka do olejowania, marynow

84,99 zł
4251805412772 CF13296 2x lyzki do lodów, lyzki do lodów ze stali nierdzewnej, 

lyzki do wyjmowania i porcjowania lodów, ciasta, owocó
84,99 zł

4251805412796 CF13792 2-czesciowy zestaw szczypiec do grilla i kuchennych - 
szczypce do grilla ze stali nierdzewnej z antyposlizgowa 

84,99 zł
4251805412802 CF11306 12-czesciowy zestaw do montazu zagli 

przeciwslonecznych - akcesoria montazowe ze wsporniki
140,99 zł

4251805418200 CF14125 2-czesciowy zestaw nozy - nóz kuchenny - nóz szefa 
kuchni z ochrona ostrza i ostrzalka do nozy - nóz do ciec

93,99 zł
4251805412833 CF13290 2x noze do glazury do ciast, paleta do smarowania, 

noze do smarowania dla wiekszej precyzji podczas piecz
84,99 zł
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4251805412833 CF13290 2x noze do glazury do ciast, paleta do smarowania, 
noze do smarowania dla wiekszej precyzji podczas piecz

84,99 zł
4251805412857 CF8937 6x zaroodporne foremki do sufletów - ceramiczne 

naczynia - naczynie deserowe i do pieczenia - 270 ml - 
163,99 zł

4251805412864 CF8937 12x Formy do Soufflé - ceramiczne naczynia do creme 
brulee - formy zaroodporne - naczynia deserowe i naczy

233,99 zł
4251805412871 CF13803 7-czesciowy zestaw gadzetów kuchennych - lyzka do 

gotowania ze stali nierdzewnej z podstawka - przybory k
187,99 zł

4251805412888 CF13962 5x gumowa opaska twist dla dzieci - skakanka 
wykonana z gumy - skaczaca guma w róznych kolorach 

84,99 zł
4251805412895 CF13843 2x zacisk jednoreczny - zaciski - zestaw szybkozlaczek 

dla rzemieslników - zacisk srubowy - zacisk reczny do za
84,99 zł

4251805412901 CF14029 3x Szczotka do gospodarstwa domowego - szczotka do 
czyszczenia - szczotka do szorowania - szczotka w rózny

70,99 zł
4251805412918 CF14028 3x szczotka do szorowania z uchwytem - szczotka do 

szorowania - szczotka do szorowania w róznych kolorac
84,99 zł

4251805412925 CF13842 oslona 2x na przednia szybe latem i zima - oslona 
przeciwmrozowa samochodu na przednia szybe przed pr

93,99 zł
4251805412949 CF13884 Mata antyposlizgowa 4x do dywanów - podkladka pod 

dywan 150x30 cm - stoper - mata antyposlizgowa w kol
84,99 zł

4251805412956 CF13980 3x szczotki do mycia rak dla dzieci - pedzelki do 
paznokci o swietnych wzorach - pedzle do kapieli do rak

70,99 zł
4251805412963 CF13797 sciereczka z mikrofibry 12x - sciereczka do suszenia 

samochodu - sciereczka z mikrofibry - sciereczka do czy
70,99 zł

4251805412970 CF13300 Flaga lusterek zewnetrznych 4x - Artykuly dla kibiców 
Niemcy - Oslona lusterek zewnetrznych na pilkarskie Mis

60,99 zł
4251805412970 CF13300 Flaga lusterek zewnetrznych 4x - Artykuly dla kibiców 

Niemcy - Oslona lusterek zewnetrznych na pilkarskie Mis
60,99 zł

4251805471748 CF14103 Prasa do ziemniaków - prasa reczna do ziemniaków, 
owoców i warzyw z wyjmowana wkladka sitowa - idealn

91,99 zł
4251805413007 CF13967 8x lin odciagowych, kazda 4m do biwakowania, 

odblaskowa w kolorze pomaranczowym - linka namioto
93,99 zł

4251805413007 CF13967 8x lin odciagowych, kazda 4m do biwakowania, 
odblaskowa w kolorze pomaranczowym - linka namioto

93,99 zł
4251805413014 CF13918 2x nóz do melona ze stali nierdzewnej z funkcja 

szczypiec - krajarka do owoców do prawie wszystkich ro
70,99 zł

4251805413021 CF13885 8x lin odciagowych, kazda 4m do biwakowania, 
odblaskowa w kolorze zielonym - sznurek namiotowy z k

84,99 zł
4251805413038 CF13885 8x linka odciagowa po 4 m do kempingu odblaskowa w 

kolorze pomaranczowym - sznurek namiotowy z klamra 
84,99 zł

4251805413045 CF13885 8x lin odciagowych, kazda 4m do biwakowania, 
odblaskowa w kolorze zóltym - sznurek namiotowy z kla

84,99 zł
4251805413052 CF9417 Pudelko skladane 16l z uchwytami - Pudelko 

transportowe z uchwytami - Solidne pudelko do przecho
93,99 zł

4251805413069 CF13865 2x solidne plastikowe pudelko do przechowywania, 
organizer do kuchni, lazienki i garderoby, solidna & lekk

93,99 zł
4251805413076 CF13864 2x kosz do przechowywania, kosz prysznicowy z 

uchwytem, przenosny organizer z tworzywa sztucznego 
140,99 zł

4251805413083 CF14102 600x worki na odchody dla psów, wytrzymale i szczelne 
worki na smieci, worki na male i duze koty i psy, akceso

93,99 zł
4251805413090 CF13829 2x lampka LED moon, lampka nocna 3-D w ksztalcie 

ksiezyca z automatyczna zmiana koloru, nastrojowe osw
93,99 zł

4251805467321 CF13828 Swiatlo ksiezyca 3D z 12 zmieniajacymi sie fazami 
ksiezyca - Lampka nocna z pilotem - Pomoc w zasypiani

163,99 zł
4251805413113 CF13366 12x swiecace paleczki - przyciagajace wzrok okulary 

imprezowe wykonane z swietlików, modne jasne kolory 
84,99 zł

4251805413137 CF13879 Metalowa tabliczka do powieszenia - nostalgia metalowa 
tabliczka "COFFEE ZONE" - retro vintage tabliczka - met

140,99 zł
4251805413144 CF13879 Metalowa tabliczka do zawieszenia - uwaga metalowa 

tabliczka "NO WIFI ZONE" - metalowa tabliczka 30 x 30 
84,99 zł

4251805413175 CF13879 Metalowa tabliczka do zawieszenia - tabliczka 
ostrzegawcza metalowa tabliczka "NIE WCHODZ" - tabli

84,99 zł
4251805413182 CF13924 6x silikonowa skrobak do ciasta w trzech róznych 

rozmiarach - szpatulka do ciasta - silikonowa szpatulka 
70,99 zł

4251805413199 CF13289 2x stal do ostrzenia nozy - ostrzalka do nozy do uzytku 
domowego - kij do ostrzenia - kij do ostrzenia - Ø 8 mm

84,99 zł
4251805413205 CF7700 Zestaw dwuczesciowy - pojemnik do sortowania w 2 

rozmiarach - pojemnik na przybory z przegrodami i pokr
84,99 zł

4251805413212 CF14126 40x paleczki nawozowe do pomidorów, zbilansowany 
nawóz do pomidorów o dlugim czasie dzialania, zapewni

70,99 zł
4251805413229 CF14127 200x nawoz w sztabkach do roslin zielonych, 

zbilansowany nawóz dla roslin, dla zdrowego i energiczn
84,99 zł
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4251805413236 CF14128 80x paleczki nawozowe do storczyków, zbilansowany 
nawóz do storczyków, dla zdrowego rozwoju, bogate zie

70,99 zł
4251805413243 CF14129 2x 1kg nawóz do roslin balkonowych, nawóz do 

wszystkich roslin balkonowych i doniczkowych wykonan
93,99 zł

4251805413250 CF14130 2x 500g uniwersalny nawóz, zbilansowany nawóz o 
spowolnionym dzialaniu do wszystkich roslin domowych,

140,99 zł
4251805418682 CF13866 Piórnik 4x do malowania kredkami - Piórnik DIY do 

pokolorowania - Kosmetyczka - Torba materialowa - [wy
84,99 zł

4251805413274 CF13867 4x woreczki materialowe do malowania kolorowymi 
dlugopisami - Torby na zakupy do samodzielnego malo

93,99 zł
4251805413281 CF13868 4x worek do malowania kolorowymi dlugopisami - Torba 

sportowa DIY ze sznurkiem - Torba na zakupy ze swietn
140,99 zł

4251805413298 CF13935 skladany stolek kempingowy - przenosny skladany 
stolek - skladany maly fotel na kemping, wedkarstwo, pi

140,99 zł
4251805413311 CF13935 skladany stolek kempingowy - przenosny skladany 

stolek - skladany maly fotel na kemping, wedkarstwo, pi
140,99 zł

4251805413328 CF13942 Skladany stól z tworzywa sztucznego - stolik boczny do 
ogrodu, tarasu i balkonu - oszczedzajacy miejsce stól og

187,99 zł
4251805413335 CF13794 3x zestaw do zamiatania, kolorowy zestaw do 

zamiatania skladajacy sie ze szczotki recznej i szufelki, k
140,99 zł

4251805413342 CF13981 Kosz dekoracyjny z uchwytem - kosz do 
przechowywania z plecionych lisci kukurydzy - kosz do p

140,99 zł
4251805413359 CF13799 Skladana taca ociekowa, praktyczna taca ociekowa na 

kemping, plaze i festiwale, przenosny stojak ociekowy n
140,99 zł

4251805413366 CF13799 Skladana taca ociekowa, praktyczna miska ociekowa na 
kemping, plaze i festiwale, przenosny ociekacz do naczy

140,99 zł
4251805413373 CF13297 2x widelec do miesa, widelec do grilla, który mozna myc 

w zmywarce, poreczny widelec do krojenia, doskonaly j
84,99 zł

4251805413397 CF14105 Pudelko - na kolki namiotowe, kotwy gruntowe, 
akcesoria kempingowe i wszelkiego rodzaju drobne czes

46,99 zł
4251805413403 CF13779 Minutnik kuchenny, cyfrowy minutnik do jajek z 

uchwytem magnetycznym, budzik kuchenny ze stopere
61,32 zł

4251805413410 CF13779 Minutnik kuchenny, cyfrowy minutnik do jajek z 
uchwytem magnetycznym, budzik kuchenny ze stopere

61,32 zł
4251805413434 CF13779 Minutnik kuchenny, cyfrowy minutnik do jajek z 

uchwytem magnetycznym, budzik kuchenny ze stopere
61,32 zł

4251805413441 CF13649 7-czesciowy zestaw przystawek, bambusowa deska do 
serwowania ze szklankami i lyzeczkami, na przystawki, 

84,99 zł
4251805413458 CF13917 6x obieraczka do owoców i warzyw - zestaw obieraczek 

mieszanych z wahadlem - obieraczka do ziemniaków z r
84,99 zł

4251805413465 CF13875 2x skladana miarka do karmy dla zwierzat domowych, 
silikonowa miarka do karmy dla kotów i psów, praktyczn

70,99 zł
4251805413472 CF13875 2x skladana miarka do karmy dla zwierzat domowych, 

silikonowa miarka do karmy dla kotów i psów, praktyczn
70,99 zł

4251805413489 CF13807 podwójna miska podrózna w stojaku, skladane miski na 
karme wykonane z silikonu, dla psów i kotów, idealna n

84,99 zł
4251805413496 CF14136 Materac dmuchany dla dwóch osób - dmuchane lózko - 

nadmuchiwany materac na kemping i gosci - materac dl
233,99 zł

4251805413502 CF14133 Dmuchana pilka wodna 50 cm - pilka plazowa na lato - 
pilka siatkowa z pompka do ogrodu, na plaze i do zaba

163,99 zł
4251805413519 CF14133 Dmuchana pilka wodna 50 cm - siatkówka plazowa na 

lato - siatkówka z pompka do ogrodu, plazy i zabawy w 
163,99 zł

4251805413526 CF14131 2x nadmuchiwana pilka wodna z tkaniny 30 cm - pilka 
plazowa na lato - siatka do ogrodu, plazy i zabawy w wo

140,99 zł
4251805413533 CF14131 2x dmuchana pilka plazowa 30 cm - pilka plazowa na 

lato - pilka siatkowa do ogrodu, na plaze i do zabawy w 
140,99 zł

4251805413540 CF14139 2-czesciowy zestaw do pielegnacji samochodu ze 
sciereczka z mikrofibry i rekawica do mycia samochodu 

70,99 zł
4251805413557 CF13199 2x szara butelka na wode ze szkla borokrzemianowego 

z zakretka ze stali nierdzewnej i oslona termiczna - butel
163,99 zł

4251805413564 CF14132 3x Dmuchana pilka do rugby - Mini pilka do rugby 18 
cm - Miekka pilka dla dzieci na plaze, basen, do ogrodu

140,99 zł
4251805413571 CF13824 Trzyczesciowy talerz serów, deska serów z lupka z 

nozem do sera i krajarka do sera, do serwowania i serw
140,99 zł

4251805413588 CF8483 Podwójna miska podrózna w stojaku, skladane miski na 
karme wykonane z silikonu, dla psów i kotów, idealne n

84,99 zł
4251805413595 CF14134 Drewniany nosnik piwa - uchwyt na szesc butelek piwa - 

torebka meska - kosz na butelki - skrzynka na butelki - 
141,56 zł

4251805413601 CF14134 Drewniany nosnik piwa - uchwyt na szesc butelek piwa - 
torebka meska - kosz na butelki - skrzynka na butelki - 

141,56 zł
4251805413618 CF13876 11x klipsy uszczelniajace do toreb - klipsy uszczelniajace 

do toreb na zywnosc - klipsy uszczelniajace z tworzywa 
140,99 zł
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4251805413625 CF13876 11x klipsy uszczelniajace do toreb - klipsy uszczelniajace 
do toreb na zywnosc - klipsy uszczelniajace z tworzywa 

93,99 zł
4251805413632 CF13876 11x klipsy uszczelniajace do toreb - klipsy uszczelniajace 

do toreb na zywnosc - klipsy uszczelniajace z tworzywa 
93,99 zł

4251805413656 CF9423 Popielniczki wiatrowe 2x wykonane z ceramiki 
dolomitowej w kolorze niebieskim w kolorowe paski

93,99 zł
4251805413663 CF13584 48x sztyfty kleju na goraco Sztyfty kleju Sztyfty 

zapasowe Sztyfty klejowe 7x100 mm do pistoletów na g
60,99 zł

4251805413700 CF13882 Pojemnik "Pasta" z pokrywka - pojemnik na makaron i 
spaghetti - elegancki sloik do przechowywania swiezosci

84,99 zł
4251805413717 CF13882 Pojemnik "Pasta" z pokrywka - pojemnik na makaron i 

spaghetti - elegancki sloik do przechowywania swiezosci
84,99 zł

4251805413748 CF11280 2x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej z pokrywka - 
filtr do herbaty z tacka ociekowa - sitko o drobnych oczk

93,99 zł
4251805413755 CF13326 2x sloik na przetwory z klipsem - sloiki do 

przechowywania z gumowym pierscieniem - sloik herme
93,99 zł

4251805413762 CF13327 2x sloik na przetwory z klipsem - sloiki do 
przechowywania z gumowym pierscieniem - sloik herme

140,99 zł
4251805413779 CF13642 Kosz filcowy z uchwytem - okragly kosz do 

przechowywania z 2 uchwytami - ozdobny kosz do prze
93,99 zł

4251805413786 CF13642 Kosz filcowy z uchwytem - okragly kosz do 
przechowywania z 2 uchwytami - ozdobny kosz do prze

93,99 zł
4251805413793 CF13308 Skarbonka ceramiczna 2x - skarbonka dla dzieci i 

doroslych - rózowa skarbonka
93,99 zł

4251805413816 CF13397 Gumowa pilka 4x z ruchomym brokatowym sluzem, 
skaczaca pilka o wygladzie Jowisza, zabawki dla fanów f

84,99 zł
4251805413823 CF13315 2x drewniana ramka na zdjecia - Stylowa ramka na 

zdjecia slubne - Biala ramka ze zlota obwódka na ulubio
93,99 zł

4251805413830 CF13315 2x drewniane ramki na zdjecia - stylowa ramka na 
zdjecia slubne - ramka na ulubione zdjecia - 15 x 20 cm

93,99 zł
4251805413847 CF13316 drewniane ramki na zdjecia 3x - stylowa ramka na 

zdjecia slubne - srebrna ramka na ulubione zdjecia - 15 
93,99 zł

4251805413854 CF13314 drewniane ramki na zdjecia 3x - stylowa ramka na 
zdjecia slubne - ramka ze wzorem na zdjecia - 15 x 20 c

93,99 zł
4251805413861 CF13314 3x Drewniana ramka na zdjecia - Stylowa ramka na 

zdjecia slubne - Ramka z wzorem na zdjecia - 15 x 20 c
93,99 zł

4251805413878 CF13317 2x ramki na zdjecia wykonane z tworzywa sztucznego - 
Stylowa ramka na zdjecia slubne - Ramka ze zlota obwó

84,99 zł
4251805413892 CF13401 3x ramki do zdjec "Antyczne" - Stylowa ramka na 

najpiekniejsze zdjecia - Ramka na ulubione zdjecia i zdj
93,99 zł

4251805413908 CF14108 Prostokatna ramka do pieczenia, regulowana 
bezstopniowo, wykonana ze stali nierdzewnej z przegro

84,99 zł
4251805413915 CF13881 Pojemnik na cukier "Sugar" z pokrywka - pojemnik na 

cukier - eleganckia cukierniczka - cukiernica
84,99 zł

4251805413922 CF13881 Pojemnik na cukier z pokrywka - Pojemnik na cukier - 
Elegancki sloik do przechowywania - Cukiernica

84,99 zł
4251805413939 CF13977 16x pileczki do skakania dla dzieci do zabawy - pileczki 

do skakania jako mala pamiatka na urodziny - kolorowe 
84,99 zł

4251805413953 CF9707 2x szczypce do grilla wykonane ze stali nierdzewnej - 
wielofunkcyjne szczypce kuchenne wykonane ze stali ni

140,99 zł
4251805413960 CF9707 2x szczypce do grilla wykonane ze stali nierdzewnej - 

wielofunkcyjne szczypce kuchenne wykonane ze stali ni
140,99 zł

4251805413977 CF12036 4x podstawki z filcem, filcowe slizgacze do wazonów, 
doniczek, misek i wanien - chroni przed zarysowaniami i

60,99 zł
4251805413984 CF12036 4x podstawki z filcem, filcowe slizgacze do wazonów, 

doniczek, misek i wanien - chroni przed zarysowaniami i
60,99 zł

4251805413991 CF12036 4x podstawki z filcem, filcowe slizgacze do wazonów, 
doniczek, misek i wanien - chroni przed zarysowaniami i

60,99 zł
4251805414004 CF12036 4x podstawki z filcem, filcowe slizgacze do wazonów, 

doniczek, misek i wanien - chroni przed zarysowaniami i
60,99 zł

4251805414011 CF13344 4x kólka do przykrecania - kólka skretne do mebli z 
lozyskami skretnymi i hamulcami - kólka transportowe o

163,99 zł
4251805414028 CF14140 3x donica na kwiaty i byliny, na kwiaty, wasy i byliny, 

pólokragla
163,99 zł

4251805414035 CF14141 3x donica na kwiaty i byliny, na kwiaty, wasy i byliny, 
pólokragla

210,99 zł
4251805414059 CF13361 5x sztuczna roslina - sztuczne rosliny w szkle ozdobnym 

- sztuczne sukulenty - dekoracja stolu - dekoracja parap
163,99 zł

4251805414066 CF13368 4x sztuczny kwiat, kompozycja kwiatowa w doniczce 
ceramicznej, sztuczne kwiaty w pastelowych kolorach ja

140,99 zł
4251805414080 CF13949 3x drewniana szczotka do wlosów - ekologiczna 

szczotka dla mezczyzn, kobiet, dzieci - drewniana szczot
93,99 zł
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4251805414080 CF13949 3x drewniana szczotka do wlosów - ekologiczna 
szczotka dla mezczyzn, kobiet, dzieci - drewniana szczot

93,99 zł
4251805414097 CF13650 sztuczna roslina w doniczce, sztuczna zielona roslina z 

duzymi liscmi do domu, biura, gabinetu lub biura, bardz
93,99 zł

4251805429572 CF13915 Sztuczna palma w doniczce, sztuczna dlon z kamieniami 
w doniczce, latwa w pielegnacji sztuczna roslina do dom

140,99 zł
4251805414110 CF13331 Pudelko 3X - ozdobny karton z motywem lisci, skórzany 

uchwyt - pudelko do transportu i przechowywania doku
140,99 zł

4251805414127 CF13081 wanienka dla dzikiego ptactwa - karmnik dla ptaków 
wykonany z zeliwa - dekoracyjna laznia wodna do zawie

140,99 zł
4251805414134 CF13973 48x slizgacze do mebli wykonane z filcu - okragle 

slizgacze do krzesel z gwozdziem - filcowe slizgacze do 
60,99 zł

4251805414141 CF13398 Classic szklana karafka, karafka do whisky, koniaku, 
likieru i innych wysokojakosciowych alkoholi, karafka fin

84,99 zł
4251805414165 CF13343 16x sledzie do namiotu wykonane z tworzywa 

sztucznego - sledzie, kotwy gruntowe do wlókniny ogro
61,32 zł

4251805414189 CF13441 40x torebki do pieczenia z zamknieciem 25x30 cm - waz 
do pieczenia miesa, ryb, drobiu i warzyw - waz do piecz

84,99 zł
4251805414196 CF13444 6 torebek na tosty, nieprzywierajace torebki na tosty 

wielokrotnego uzytku, wyczarowuja pyszne tosty z sere
60,99 zł

4251805414202 CF13638 Pieczen do pieczenia kurczaków BBQ dla doskonalych 
kurczaków z grilla, pólki na drobiu do gotowania pieczon

84,99 zł
4251805414219 CF11316 System bloczków dla dzieci od 8 lat, uciag linowy do 

15kg
140,99 zł

4251805414226 CF11316 System bloczków dla dzieci od 8 lat, uciag linowy do 
15kg

140,99 zł
4251805414233 CF13588 zegar scienny z sejfem - sejf ukryty w zegarze - zegar 

kuchenny z schowkiem na kosztownosci i pieniadze - ze
140,99 zł

4251805462319 CF10625 6x nadmuchiwane uchwyty na napoje do basenu - 
plywajacy uchwyt na puszki - zabawki basenowe - chlod

70,99 zł
4251805414264 CF14144 4-czesciowy zestaw balonów - balony foliowe 

jednorozce - balony jednorozce w dwóch rozmiarach
70,99 zł

4251805414264 CF14144 4-czesciowy zestaw balonów - balony foliowe 
jednorozce - balony jednorozce w dwóch rozmiarach

70,99 zł
4251805414288 CF14147 Przykrycie na basen solarny Ø 289 cm, wytrzymala 

plandeka, podgrzewa wode energia sloneczna
165,16 zł

4251805414295 CF14145 Nasadka do siatki basenowej - siatka basenowa o 
drobnych oczkach - wytrzymaly skimmer do czyszczenia

84,99 zł
4251805414301 CF14146 waz basenowy 32 mm - waz basenowy - uniwersalny 

waz do pomp basenowych, filtrów piaskowych, solniczek
163,99 zł

4251805414318 CF14143 Przykrycie na basen solarny Ø 210 cm, wytrzymala 
plandeka, podgrzewa wode energia sloneczna

187,99 zł
4251805414325 CF13810 5 wieszak na ubrania - wieszak scienny wieszak na 

ubrania z podwójnym haczykiem sciennym - wieszak wy
140,99 zł

4251805414332 CF13691 10-czesciowy zestaw golfowy dla dzieci, zestaw 
zabawek z kijami golfowymi, pileczkami golfowymi, dolk

140,99 zł
4251805414349 CF13680 5x dice XL - drewniana kostka 5 x 5 cm - duza 

drewniana kostka do gry - gra w kosci na zewnatrz
140,99 zł

4251805414356 CF13683 Pistolet do rzutek, pólautomatyczny miotacz zabawkowy 
z miekkimi piankowymi strzalkami, wysoka precyzja na 

84,99 zł
4251805414363 CF13683 Pistolet do rzutek, pólautomatyczny miotacz zabawkowy 

z miekkimi piankowymi strzalkami, wysoka precyzja na 
84,99 zł

4251805462685 CF13684 2x pistolet do rzutek, pólautomatyczny blaster do 
zabawek z miekka pianka, wysoka precyzja na krótkich 

84,99 zł
4251805414394 CF13684 2x pistolet do rzutek, pólautomatyczny zabawkowy 

blaster z miekkimi piankowymi rzutkami, wysoka precyzj
84,99 zł

4251805414400 CF13684 Pistolet do rzutek 2x, pólautomatyczny miotacz 
zabawkowy z miekkimi piankowymi strzalkami, wysoka 

84,99 zł
4251805414424 CF13271 12x kredki woskowe - kolorowe woskowe malarze w 

róznych kolorach i wzorach - kredki dla dzieci do zabaw
84,99 zł

4251805445695 CF14027 2x naczynie na maslo - duza kopula z maslem z 
drewnem - naczynie na maslo z pokrywka - pojemnik na

140,99 zł
4251805414448 CF12098 2x Balon "Happy Birthday" - Balon foliowy do dekoracji 

urodzinowej - Urodzinowa girlanda z balonów
84,99 zł

4251805414448 CF12098 2x Balon "Happy Birthday" - Balon foliowy do dekoracji 
urodzinowej - Urodzinowa girlanda z balonów

84,99 zł
4251805444544 CF11439 Zraszacz wody dla dzieci - zraszacz osmiornica do 

wspanialej wodnej zabawy w ogrodzie - kolorowy zrasza
140,99 zł

4251805414479 CF7790 2x wysokiej jakosci podkladka pod talerz ze stali 
nierdzewnej - podstawka pod garnek, patelnie, naczynie

140,99 zł
4251805445930 CF13787 3-czesciowy zestaw dzbanków z miarka w róznych 

rozmiarach - dzbanki z podzialka w mililitrach i gramach
84,99 zł
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4251805414493 CF14153 6x kreda do tablicy i okien - marker kredowy do pisania 
i dekoracji - kreda okienna w 4 kolorach

84,99 zł
4251805414493 CF14153 6x kreda do tablicy i okien - marker kredowy do pisania 

i dekoracji - kreda okienna w 4 kolorach
84,99 zł

4251805414516 CF11709 3x foremka na kostki lodu na lacznie 96 kostek lodu - 
kolorowe pojemniki na kostki lodu z silikonowa podstaw

140,99 zł
4251805414523 CF13822 Atrapa kamery 2x do zastosowan zewnetrznych i 

wewnetrznych - Atrapa kamery ze wspornikiem scienny
140,99 zł

4251805414530 CF13701 12x crockery markers - porcelanowy pisak do 
malowania kubków i ceramiki - markery do szkla i porce

93,99 zł
4251805414530 CF13701 12x crockery markers - porcelanowy pisak do 

malowania kubków i ceramiki - markery do szkla i porce
93,99 zł

4251805414547 CF13659 Farby 18x dla dzieci - kolorowe doniczki do szkoly - 
farby szkolne w praktycznym etui - 25 ml na nocnik

140,99 zł
4251805414554 CF14154 25x premium napinacze plandek z haczykami - 

napinacze gumowe do banerów, plakatów, namiotów, pl
84,99 zł

4251805414561 CF14155 25x napinacze plandek z kulka - gumy napinajace do 
banerów, plakatów, namiotów, plandek, pawilonów - na

84,99 zł
4251805414578 CF13277 6-czesciowy zestaw sloików do przechowywania 

zywnosci z pokrywka, male sloiki do zamrazania - pudel
84,99 zł

4251805414585 CF13878 4-czesciowy zestaw pudelek do przechowywania - 
organizer do szafek w róznych rozmiarach - pudelko do 

56,99 zł
4251805414592 CF13833 Waz swietlny LED do wewnatrz i na zewnatrz - 

elastyczny lancuch swietlny z kolorowymi diodami LED -
140,99 zł

4251805414608 CF14115 2x Kubki do kawy ze stali nierdzewnej - 300 ml na 
kubek - Kubek termiczny ze stali nierdzewnej 304 ze skl

140,99 zł
4251805414622 CF14116 Kubek ze stali nierdzewnej XL-400ml kufel ze stali 

nierdzewnej 304-kufel ze stali nierdzewnej-bez BPA kub
93,99 zł

4251805414639 CF14156 6-czesciowy zestaw szpatulek - aluminiowa szpatulka do 
ciasta - narzedzie do modelowania do pieczenia i gotow

60,99 zł
4251805414646 CF7790 wysokiej jakosci podkladka pod naczynia ze stali 

nierdzewnej - podstawka pod garnki, patelnie, naczynia 
84,99 zł

4251805414653 CF12255 32x sledzie do namiotu wykonane ze stali - wytrzymale 
sledzie w ksztalcie litery V na kemping i na zewnatrz - id

187,99 zł
4251805414660 CF12255 48x sledzie do namiotu wykonane ze stali - wytrzymale 

sledzie w ksztalcie litery V na kemping i na zewnatrz - id
233,99 zł

4251805414677 CF13325 2x Sloik z pokrywka - Sloik do przechowywania kawy, 
herbaty, musli i ciastek - Sloik ze szkla o pojemnosci 10

93,99 zł
4251805414684 CF10180 2-czesciowy zestaw narzedzi wielofunkcyjnych, 

narzedzia wielofunkcyjne ze stali nierdzewnej, z 22 prak
46,99 zł

4251805414684 CF10180 2-czesciowy zestaw narzedzi wielofunkcyjnych, 
narzedzia wielofunkcyjne ze stali nierdzewnej, z 22 prak

46,99 zł
4251805414691 CF14142 Skakanka 5m, czerwona lina uniwersalna, moze byc 

uzywana jako skakanka gimnastyczna, skakanka, skaka
84,99 zł

4251805414714 CF14152 3x stojaki na kwiaty i byliny, do kwiatów, wasów i bylin, 
pólokragle

210,99 zł
4251805414721 CF13607 Szkolne kompasy z zapasowymi elektrodami, kompas z 

kompasami o szybko regulowanej geometrii, precyzyjne
70,99 zł

4251805414806 CF13835 Kosz na smieci z uchylna pokrywa, elegancki kosz 
stolowy ze stali nierdzewnej, kompaktowy kosz na kosm

93,99 zł
4251805414820 CF13846 2x szczotka do mycia - szczotka do czyszczenia 

samochodów, rowerów i mebli ogrodowych - z przylacze
140,99 zł

4251805414844 CF13957 Haczyki do grilla, najwyzszej jakosci sztucce do grilla, 
hak do obracania miesa z drewnianym uchwytem i hacz

60,99 zł
4251805414851 CF14150 8x szaszlyki grillowe, szaszlyki podwójne do grilla, 

szaszlyki ze stali nierdzewnej do szaszlyków miesnych, r
93,99 zł

4251805414868 CF13755 12x Szaszlyki do grilla, szaszlyki ze stali nierdzewnej - 
do grilla, piekarnika, patelni, BBQ - doskonale szaszlyki 

84,99 zł
4251805414875 CF14160 50x metalowe klamerki - trwale klamerki w jasnych 

kolorach do ubran - klamry do reczników plazowych
70,99 zł

4251805414882 CF14160 100x metalowe spinacze do bielizny - trwale klipsy do 
reczników w jasnych kolorach - klipsy do reczników plaz

93,99 zł
4251805414899 CF7013 2x Swiatlo LED na Halloween - Migajace swiatla LED w 

ksztalcie dyni - Lampa dynia na Halloween
70,99 zł

4251805414905 CF7013 2x LED light na Halloween - Migajace diody LED w 
ksztalcie dyni dla wydrazonych i rzezbionych dyn - Lamp

70,99 zł
4251805414912 CF7013 2x LED light na Halloween - Migajace diody LED w 

ksztalcie dyni dla wydrazonych i rzezbionych dyn - Lamp
70,99 zł

4251805414936 CF14161 nóz do rzezbienia w dyni na Halloween - narzedzie do 
wycinania dyni - pomaranczowy

46,99 zł
4251805414943 CF9824 14-czesciowy zestaw do rzezbienia w dyni na Halloween 

- narzedzia tnace do wydrazania dyn - nóz, lyzka, olówe
70,99 zł

Strona: 246/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805414950 CF9824 14-czesciowy zestaw do rzezbienia w dyni na Halloween 
- narzedzia tnace do wydrazania - nóz, lyzka, olówek, sz

84,99 zł
4251805414967 CF9824 13-czesciowy zestaw do rzezbienia w dyni na Halloween 

- narzedzia tnace do wydrazania dyn - nóz, lyzka, olówe
84,99 zł

4251805414974 CF14149 Dmuchane kólko do plywania dla dzieci od 10 lat - kólko 
w jednorozcu w kolorach teczy, na plaze i basen

140,99 zł
4251805414981 CF14148 skladany stolek trójnozny, stolek kempingowy z 

praktycznym paskiem na ramie, skladane krzeslo kempi
140,99 zł

4251805414998 CF14148 skladany stolek trójnozny, stolek kempingowy z 
praktycznym paskiem na ramie, skladane krzeslo kempi

140,99 zł
4251805415001 CF14148 skladany stolek trójnozny, stolek kempingowy z 

praktycznym paskiem na ramie, skladane krzeslo kempi
140,99 zł

4251805415018 CF14162 12-czesciowy zestaw do rzezbienia w dyni - narzedzia 
tnace do wydrazania dyn - nóz, lyzka i akcesoria do rzez

140,99 zł
4251805415025 CF14163 6-czesciowy zestaw do rzezbienia w dyni na Halloween - 

narzedzia tnace do wydrazania dyn - torba z nozem, lyz
93,99 zł

4251805415032 CF14164 4-czesciowy zestaw do rzezbienia w dyniach na 
Halloween - narzedzia tnace do wydrazania dyn - lyzka, 

70,99 zł
4251805415049 CF14165 6-czesciowy zestaw do rzezbienia w dyni na Halloween - 

narzedzia tnace do wydrazania dyn - torba z pilka, lyzka
140,99 zł

4251805415056 CF14159 Flaga piracka z systemem podnoszenia, odporna na 
warunki atmosferyczne flaga do zabawek, domków na d

140,99 zł
4251805415063 CF14151 2-czesciowy zestaw izolowanych kubków do kawy, kubki 

podrózne 300 ml z uchwytem i pokrywka chroniaca prze
140,99 zł

4251805415070 CF13782 Zestaw do malowania wodnego z 18 akwarelami i 2 
pedzlami do zbiorników wody w pudelku z farbami - ide

84,99 zł
4251805415087 CF13608 30-czesciowy zestaw pedzli, pedzle okragle i plaskie, 

szczotki ze sztucznego wlosia i wlosów, idealne pedzle a
84,99 zł

4251805415094 CF13781 24x farba olejna 12ml, tubki z podstawowymi kolorami 
do malowania, doskonale krycie, dla osob poczatkujacyc

70,99 zł
4251805415100 CF12472 2x aksamitny worek swiateczny XXL ze zlotym 

sznurkiem z bialymi pomponami - worek na prezent swi
187,99 zł

4251805415155 CF14166 Premium oslona na choinke chroniaca przed sosnowymi 
iglami - okragla oslona pod choinke - podklad z motywe

140,99 zł
4251805415162 CF14167 Premium pokrowiec na choinke do ochrony przed iglami 

sosny - okragly pokrowiec na choinke na jasna choinke -
163,99 zł

4251805415179 CF14167 Premium oslona na choinke chroniaca przed sosnowymi 
iglami - okragla oslona na choinke - podklad z motywem

163,99 zł
4251805415186 CF14167 Premium oslona na choinke chroniaca przed sosnowymi 

iglami - okragla oslona na choinke - podklad z motywem
187,99 zł

4251805415193 CF14169 4x pokrowce na krzesla premium - Dekoracja 
swiateczna na krzesla - pokrowce ochronne w swiateczn

163,99 zł
4251805415209 CF12356 3x Worek prezentowy XXL na Boze Narodzenie ze 

swiatecznymi motywami - Worek Swietego Mikolajewo d
163,99 zł

4251805415254 CF14172 Gwiazdka dekoracyjna na swieta - Gwiazda dekoracyjna 
z tkaniny - Stojak na gwiazdy swiateczne

84,99 zł
4251805415261 CF14173 2x Koszyczek swiateczny - koszyk prezentowy w stylu 

bozonarodzeniowym - dekoracja swiateczna - torebka n
163,99 zł

4251805415278 CF14174 Swiateczny wieniec ze Swietym Mikolajem - wianek na 
drzwi Boze Narodzenie - Wianek adwentowy - Dekoracja

84,99 zł
4251805415285 CF14175 3x swiateczna opaska na glowe - nakrycie glowy i 

swiateczna czapka - przebranie swiatecznego elfa - opas
84,99 zł

4251805415292 CF14171 2x Poduszka swiateczna z motywami 
bozonarodzeniowymi - Poduszka dekoracyjna na Boze N

140,99 zł
4251805415308 CF12535 2x torebki prezentowe XL na Boze Narodzenie z 

motywami swiatecznymi - Torba Swietego Mikolaja do 
140,99 zł

4251805415315 CF8842 2x beret czarny, na co dzien, karnawal, karnawal, 
Halloween i imprezy motto, Béret w jednym rozmiarze, 

70,99 zł
4251805437133 CF13922 4x Pilka do masazu - Pilka jez z wypustkami - Pilki do 

masazu powiezi - Pilka z wypustkami do masazu rak, st
84,99 zł

4251805437140 CF13922 4x Pilka do masazu - Pilka jez z wypustkami - Pilki do 
masazu powiezi - Pilka z wypustkami do masazu rak, st

84,99 zł
4251805437157 CF13922 4x Pilka do masazu - Pilka jez z wypustkami - Pilki do 

masazu powiezi - Pilka z wypustkami do masazu rak, st
84,99 zł

4251805415353 CF14158 Kubek na szczoteczki - Uchwyt na szczoteczke do zebów 
wykonany z bambusa i stali nierdzewnej - Ozdobny kub

84,99 zł
4251805415360 CF14176 3x wysokiej jakosci ozdoby choinkowe - duzy 

swiateczny ogórek z prawdziwego szkla - zielona zawies
84,99 zł

4251805415377 CF12026 2x uchwyt na parasol - stojak na kije do parasola do 20-
35 mm - zatyczki podlogowe do parasoli w róznych kolo

140,99 zł
4251805415384 CF14178 3x wysokiej jakosci ozdoby choinkowe - duze dinozaury 

ze szkla na ozdoby swiateczne - zawieszki choinkowe w 
93,99 zł
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4251805415391 CF14179 3x Wysokiej jakosci ozdoby choinkowe - Prawdziwa 
szklana walizka podrózna do dekoracji swiatecznych - Z

93,99 zł
4251805415407 CF14180 3x wysokiej jakosci ozdoby choinkowe - pila lancuchowa 

z prawdziwego szkla do ozdób choinkowych - zawieszki 
140,99 zł

4251805415414 CF14181 3x wysokiej jakosci ozdoby choinkowe - wiertlo z 
prawdziwego szkla do ozdób choinkowych - zawieszki c

140,99 zł
4251805415421 CF14182 2x wysokiej jakosci ozdoby choinkowe - jednorozec i 

tecza wykonane z prawdziwego szkla na swiateczne dek
84,99 zł

4251805415438 CF14183 3x ozdoby choinkowe - jednorozec z prawdziwego szkla 
do dekoracji swiatecznych - zawieszka choinkowa w trze

140,99 zł
4251805415445 CF14184 3x Wysokiej jakosci ozdoba choinkowa - Jednorozec z 

prawdziwego szkla do dekoracji swiatecznej - Zawieszka
140,99 zł

4251805415452 CF14185 2x wysokiej jakosci ozdoby choinkowe - samochód i 
przyczepa z prawdziwego szkla na ozdoby swiateczne - 

140,99 zł
4251805415469 CF14186 3x wysokiej jakosci ozdoby choinkowe - Swiety Mikolaj z 

prawdziwego szkla na ozdoby swiateczne - Zawieszki ch
140,99 zł

4251805415476 CF14187 2x Wysokiej jakosci ozdoby choinkowe - Prawdziwy 
szklany autobus i budka telefoniczna do dekoracji swiat

93,99 zł
4251805415483 CF14188 2x wysokiej jakosci ozdoby choinkowe - rybka z 

prawdziwego szkla do dekoracji swiatecznej - zawieszka
93,99 zł

4251805415537 CF9920 6x kostki lodu ze stali nierdzewnej, wysokiej jakosci 
kamienie whisky, tacka na kostki lodu wielokrotnego uzy

93,99 zł
4251805415544 CF13827 8x cold packs do cool bagów - elementy chlodzace do 

cool boxów - cold packs do uzytku domowego i rekreacy
140,99 zł

4251805415551 CF13301 4x zabezpieczenie szafki i szuflady - blokada szafki - 
blokada przed dziecmi do drzwi szafki bez wiercenia

60,99 zł
4251805415551 CF13301 4x zabezpieczenie szafki i szuflady - blokada szafki - 

blokada przed dziecmi do drzwi szafki bez wiercenia
60,99 zł

4251805415575 CF13303 8x ochraniacz narozników - ochrona krawedzi 
niemowlecia na stól i komode - ochrona krawedzi stolu 

70,99 zł
4251805415575 CF13303 8x ochraniacz narozników - ochrona krawedzi 

niemowlecia na stól i komode - ochrona krawedzi stolu 
70,99 zł

4251805415582 CF14176 3x wysokiej jakosci ozdoby choinkowe - duzy 
swiateczny ogórek z prawdziwego szkla - zielona zawies

70,99 zł
4251805415599 CF11455 150x premium wielokrotnego uzytku kalosze 11,9 g na 

obuwie - plastikowe nakladki na buty z antyposlizgowa 
257,99 zł

4251805415629 CF13362 Trymer do wlosów w nosie - Trymer do wlosów w nosie 
i uszach - w podrózy - Trymer do wlosów na twarzy dla 

84,99 zł
4251805415629 CF13362 Trymer do wlosów w nosie - Trymer do wlosów w nosie 

i uszach - w podrózy - Trymer do wlosów na twarzy dla 
84,99 zł

4251805415636 CF14196 128x kieliszki do szotow, plastikowe kieliszki 
wielokrotnego uzytku do mycia w zmywarce, kieliszki wi

140,99 zł
4251805415643 CF14157 Pudelko na chleb z pokrywka z bambusa, pokrywka 

moze sluzyc jako deska do krojenia, latwe w pielegnacji 
163,99 zł

4251805415681 CF13304 Opaski do wlosów 16x, opaski warkocze w kolorowe 
spirale, elastyczne opaski warkocze w ksztalcie kabla tel

70,99 zł
4251805415698 CF13823 10x Mini latarka LED, z karabinkiem jako brelok, idealny 

do szkoly, sportu, rekreacji, campingu, na zewnatrz
140,99 zł

4251805415728 CF14208 2 pary nakolanników ogrodniczych - nakolanniki w 
kolorze turkusowym i zielonym - nakolanniki

84,99 zł
4251805415803 CF13323 2x dekoracyjny zólw, dekoracyjna figura z drewna i 

aluminium, morskie akcesorium do uzytku w pomieszcze
70,99 zł

4251805415827 CF14198 12x szaszlyki grillowe i szaszlyki - szaszlyki z metalu z 
drewniana raczka - szaszlyki warzywne do grillowania i 

93,99 zł
4251805415834 CF14034 Uchwyt na papier toaletowy, bialy uchwyt na papier 

toaletowy do lazienki i toalety, latwy montaz, stabilny uc
84,99 zł

4251805415841 CF12919 Uchwyt parasola do wkrecania - gniazdo uziemiajace do 
ogrodu - stojak na parasole - szpikulec - lekki stojak na 

140,99 zł
4251805441956 CF13844 8-czesciowy zestaw weza ogrodowego - beben na waz z 

wezem ogrodowym 15m i 5 adapterami - zwijacz weza 
280,99 zł

4251805415865 CF8762 20x luksusowy kebab i szaszlyki grillowe ze stali 
nierdzewnej z drewniana raczka - szaszlyki miesne i war

93,99 zł
4251805415872 CF14203 2x raczki do pompek - uchwyty do pompek, które nie 

obciazaja stawów - urzadzenie sportowe do pompek w 
93,99 zł

4251805415889 CF14203 2x raczki do pompek - uchwyty do pompek, które nie 
obciazaja stawów - urzadzenie sportowe do pompek w 

93,99 zł
4251805415902 CF14199 2x drewniana taca do serwowania - Vintage taca z 

bielonym wygladem - drewniana taca Shabby Chic - nad
140,99 zł

4251805415919 CF14213 2-czesciowy zestaw drewniana taca do serwowania - 
vintage drewniana taca w róznych rozmiarach - nowocz

93,99 zł
4251805415926 CF14197 Pudelko na torebki herbaty - biale drewniane pudelko 

na herbate ze szklana pokrywka - Shabby Chic - z 6 prz
140,99 zł
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4251805415933 CF14206 trenazer brzucha - rolka miesni brzucha do 
intensywnego treningu miesni brzucha - rolka miesni brz

140,99 zł
4251805415940 CF6228 2x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - szczypce do 

herbaty dla milosników herbaty - kuleczka do filizanek - 
70,99 zł

4251805415957 CF7548 4x popielniczka zewnetrzna - popielniczka wietrzna - 
popielniczka ze swiecaca pokrywa - popielniczka samoch

84,99 zł
4251805415964 CF11271 2x popielniczki na zewnatrz - popielniczki wiatrowe - 

kubki z siatki sztormowej ze swiecaca pokrywa - popieln
70,99 zł

4251805415971 CF14217 popielniczki 2x XXL na zewnatrz - popielniczki wiatrowe 
- kubki z siatki sztormowej z pokrywa - popielniczki sam

84,99 zł
4251805415988 CF14218 popielniczki 2x XXL na zewnatrz - popielniczki wiatrowe 

- kubki z siatki sztormowej z pokrywa - popielniczki sam
84,99 zł

4251805415995 CF14205 poduszka balansowa - nadmuchiwana poduszka do 
siedzenia z pileczkami - poduszka mobilna o Ø 33 cm - 

140,99 zł
4251805416008 CF14205 poduszka balansowa - nadmuchiwana poduszka do 

siedzenia z pileczkami - poduszka mobilna o Ø 33 cm - 
140,99 zł

4251805416015 CF14205 poduszka balansowa - nadmuchiwana poduszka do 
siedzenia z pileczkami - poduszka mobilna o Ø 33 cm - 

140,99 zł
4251805416022 CF14221 100x wysokiej jakosci jednorazowe pokrowce na buty 

5g kazdy - plastikowe pokrowce - wodoodporne - jeden 
93,99 zł

4251805416039 CF14221 200x Wysokiej jakosci jednorazowe pokrowce na buty 
5g kazdy - plastikowe pokrowce na buty - wodoodporne

140,99 zł
4251805416046 CF14207 Stolek ze schowkiem - skladana kostka do siedzenia - 

wyscielany schowek z pokrywa, swietnie sprawdzi sie ja
210,99 zł

4251805416053 CF14207 Stolek ze schowkiem - skladana kostka do siedzenia - 
wyscielany schowek z pokrywa, swietnie sprawdzi sie ja

210,99 zł
4251805416060 CF14207 Stolek ze schowkiem - skladana kostka do siedzenia - 

wyscielany schowek z pokrywa, swietnie sprawdzi sie ja
210,99 zł

4251805416077 CF14222 2x Premium Christmas Stocking XXL - czerwony bucik 
Swietego Mikolaja do wypelnienia - Swiateczna skarpeta

93,99 zł
4251805416084 CF14223 2x Premium swiateczny worek - czerwony worek 

prezentowy do napelniania - woreczki swiateczne z pom
140,99 zł

4251805416091 CF14224 Torba swiateczna Premium XL - czerwona torba 
prezentowa do wypelnienia - torba swiateczna z pompo

140,99 zł
4251805416107 CF14225 Premium XL worek swiateczny - czerwony worek 

prezentowy do napelniania - woreczki swiateczne z pom
163,99 zł

4251805416114 CF14226 Premium kocyk choinkowy do ochrony przed iglami 
sosnowymi - okragly kocyk choinkowy na choinke - pod

163,99 zł
4251805425833 CF14204 Balance Board - chybotliwa deska do treningu fitness i 

fizjoterapii, balansujaca deska do równowagi i stabilnos
163,99 zł

4251805416138 CF14204 Balance Board - deska do treningu fitness i fizjoterapii, 
balansujaca deska do cwiczenia równowagi i stabilnosci,

163,99 zł
4251805416145 CF14204 Balance Board - chwiejaca sie deska do treningu fitness 

i fizjoterapii, balansujaca deska do równowagi i stabilno
163,99 zł

4251805416152 CF14202 skladana bramka do pilki noznej - wyskakujaca bramka 
pilkarska do ogrodu i w czasie wolnym - bramka do pilki

140,99 zł
4251805416169 CF14220 3x poduszki do siedzenia na zewnatrz, skladana 

podkladka termiczna do siedzenia na kemping, wedrówk
93,99 zł

4251805416176 CF14227 1x tarcza parkingowa ze skrobaczka do lodu, gumowa 
warga i chipem wózka na zakupy oraz miernikiem biezni

46,99 zł
4251805416176 CF14227 1x tarcza parkingowa ze skrobaczka do lodu, gumowa 

warga i chipem wózka na zakupy oraz miernikiem biezni
46,99 zł

4251805416183 CF14227 2x tarcza parkingowa ze skrobaczka do lodu, gumowa 
krawedzia i chipem do wózka na zakupy oraz miernikie

60,99 zł
4251805416183 CF14227 2x tarcza parkingowa ze skrobaczka do lodu, gumowa 

krawedzia i chipem do wózka na zakupy oraz miernikie
60,99 zł

4251805416190 CF14227 Tarcza parkingowa 3x ze skrobaczka do lodu, gumowa 
warga, chipem wózka na zakupy i nozem do bieznika op

70,99 zł
4251805416190 CF14227 Tarcza parkingowa 3x ze skrobaczka do lodu, gumowa 

warga, chipem wózka na zakupy i nozem do bieznika op
70,99 zł

4251805416206 CF14228 2x zaczepy do torby na wozek z antyposlizgowymi 
gumowymi wypustkami - uchwyt na torbe do wózka - k

60,99 zł
4251805416220 CF14229 Bransoletka magnetyczna dla rzemieslników z 16 

magnesami - bransoletka magnetyczna na male sruby, 
46,99 zł

4251805416220 CF14229 Bransoletka magnetyczna dla rzemieslników z 16 
magnesami - bransoletka magnetyczna na male sruby, 

46,99 zł
4251805416237 CF14230 Bransoletka magnetyczna dla rzemieslników z 3 silnymi 

magnesami - bransoletka magnetyczna na sruby, gwozd
46,99 zł

4251805416251 CF14232 2x Miska magnetyczna do warsztatu - Miska na sruby i 
narzedzia - Miska magnetyczna na akcesoria warsztatow

84,99 zł
4251805416268 CF14233 4x Uchwyt magnetyczny - listwa magnetyczna na 

narzedzia - listwa magnetyczna do warsztatu - magazyn
187,99 zł
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4251805416275 CF14234 pasek magnetyczny noza do montazu na scianie - 
magnetyczny pasek noza - listwa kuchenna z haczykiem

140,99 zł
4251805416282 CF14235 Pasek magnetyczny noza wykonany z bambusa do 

montazu na scianie - magnetyczny pasek noza - magnet
163,99 zł

4251805416299 CF14236 Pasek magnetyczny noza z drewna akacjowego do 
montazu na scianie - magnetyczna listwa nozowa - mag

163,99 zł
4251805416305 CF14237 Magnetyczna szyna na noze do montazu na scianie - 

magnetyczna szyna na noze - uchwyt na noze do kuchni
140,99 zł

4251805416312 CF14238 Magnetyczna szyna na noze do montazu na scianie - 
magnetyczna szyna na noze - uchwyt na noze do kuchni

140,99 zł
4251805416329 CF13458 Choinka blyszczaca - Wierzch choinki wykonany ze szkla 

na Boze Narodzenie - Wierzch choinki ozdobiony na choi
163,99 zł

4251805416336 CF13460 Choinka blyszczaca - Wierzch choinki wykonany ze szkla 
na Boze Narodzenie - Wierzch choinki ozdobiony na choi

140,99 zł
4251805416343 CF13459 Choinka blyszczaca - Wierzch choinki wykonany ze szkla 

na Boze Narodzenie - Wierzch choinki ozdobiony na choi
140,99 zł

4251805416350 CF13464 Choinka blyszczaca - Choinka wykonana z prawdziwego 
szkla na Boze Narodzenie - Choinka z gwiazda

163,99 zł
4251805416367 CF13465 Choinka blyszczaca - Choinka wykonana z prawdziwego 

szkla na Boze Narodzenie - Choinka z gwiazda
187,99 zł

4251805416374 CF13466 Choinka blyszczaca - Choinka wykonana z prawdziwego 
szkla na Boze Narodzenie - Choinka z gwiazda

163,99 zł
4251805416381 CF13515 6-elementowy zestaw ozdób choinkowych - bombki 

choinkowe w róznych ksztaltach - dzwonek, serduszko i 
84,99 zł

4251805416398 CF13516 6-czesciowy zestaw ozdób choinkowych - kule 
choinkowe w róznych ksztaltach - dzwonek, serce i gwia

84,99 zł
4251805416404 CF13517 6-elementowy zestaw ozdób choinkowych - bombki 

choinkowe w róznych ksztaltach - dzwonek, serduszko i 
93,99 zł

4251805416411 CF13518 6-elementowy zestaw ozdób choinkowych - bombki 
choinkowe w róznych ksztaltach - dzwonek, serduszko i 

84,99 zł
4251805416428 CF13519 6-elementowy zestaw ozdób choinkowych - bombki 

choinkowe w róznych ksztaltach - dzwonek, serduszko i 
93,99 zł

4251805416435 CF13520 6x kolki choinkowe - rozki na choinke - ozdoby 
choinkowe do zawieszenia na ozdoby swiateczne - odpo

70,99 zł
4251805416442 CF13521 6x kolki choinkowe - rozki na choinke - ozdoby 

choinkowe do zawieszenia na ozdoby swiateczne - odpo
70,99 zł

4251805416459 CF13522 6x kolki choinkowe - rozki na choinke - ozdoby 
choinkowe do zawieszenia na ozdoby swiateczne - odpo

70,99 zł
4251805416466 CF13523 6x kolki choinkowe - rozki na choinke - ozdoby 

choinkowe do zawieszenia na ozdoby swiateczne - odpo
70,99 zł

4251805416473 CF13524 4x Zawieszka choinkowa prezent - Pudelko prezentowe 
bombki - Ozdoby choinkowe w formie prezentu do deko

70,99 zł
4251805416480 CF13525 4x zawieszka choinkowa prezent - pudelko na bombki - 

ozdoby choinkowe w formie prezentu do dekoracji choin
84,99 zł

4251805416497 CF13526 4x Zawieszka choinkowa prezent - Pudelko prezentowe 
bombki - Ozdoby choinkowe w formie prezentu do deko

70,99 zł
4251805416503 CF13527 4x Zawieszka choinkowa prezent - Pudelko prezentowe 

bombki - Ozdoby choinkowe w formie prezentu do deko
70,99 zł

4251805416510 CF13529 9x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z 
nietlukacego sie tworzywa sztucznego na Boze Narodze

84,99 zł
4251805416527 CF13530 9x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z 

nietlukacego sie tworzywa sztucznego na Boze Narodze
84,99 zł

4251805416534 CF13531 9x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z 
nietlukacego sie tworzywa sztucznego na Boze Narodze

84,99 zł
4251805416541 CF13532 6x bombki choinkowe - Bombki choinkowe wykonane z 

nietlukacego plastiku na Boze Narodzenie - Ozdoby choi
93,99 zł

4251805453447 CF13533 6x bombki - Bombki choinkowe wykonane z 
nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie - Ozdoby ch

84,99 zł
4251805416565 CF13534 6x bombki - Bombki choinkowe wykonane z 

nietlukacego plastiku na Boze Narodzenie - Ozdoby choi
93,99 zł

4251805416572 CF14100 9x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z 
nietlukacego sie tworzywa sztucznego na Boze Narodze

84,99 zł
4251805453454 CF14099 6x bombki - Bombki choinkowe wykonane z 

nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie - Ozdoby ch
84,99 zł

4251805416596 CF13528 4x zawieszki choinkowe "Choinka" - ozdoby choinkowe 
do zawieszenia - zawieszki choinkowe w ksztalcie choink

84,99 zł
4251805416602 CF9494 2x zimne i cieple kompresy wielokrotnego uzytku z 

zelowym rekawem ochronnym z elastyczna opaska, 29 x
84,99 zł

4251805416602 CF9494 2x zimne i cieple kompresy wielokrotnego uzytku z 
zelowym rekawem ochronnym z elastyczna opaska, 29 x

84,99 zł
4251805416701 CF13535 3x Ozdoby choinkowe ptaszek - ptaszki z ogonkami z 

piór na ozdoby choinkowe - ptaszki plastikowe z klipsem
84,99 zł
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4251805416718 CF13536 3x Ozdoby choinkowe ptaszek - ptaszki z ogonkami z 
piór na ozdoby choinkowe - ptaszki plastikowe z klipsem

84,99 zł
4251805416725 CF13537 3X ozdoby choinkowe ozdobne ptaszki - ptaszki z 

ogonkami na choinke - plastikowe ptaszki z klipsem na 
70,99 zł

4251805416732 CF13538 luk swiecy LED jako lampki swiateczne - most swiecowy 
z 33 diodami LED - piramida z lukiem swietlnym na Boz

84,99 zł
4251805416749 CF13539 3x Ozdoby choinkowe ptaszek - ptaszki z ogonkami z 

piór na ozdoby choinkowe - ptaszki plastikowe z klipsem
84,99 zł

4251805416756 CF13540 Gwiazda z brokatem na wierzcholek choinki - Gwiazda 
na choinke - Na kazda choinke - Gwiazda bozonarodzeni

70,99 zł
4251805416763 CF14098 Gwiazda z brokatem na szczycie choinki - Gwiazda na 

choinke - Wierzcholek na kazda choinke - Gwiazda bozo
70,99 zł

4251805416770 CF13506 4x zawieszka choinkowa cukierek - bombka na prezent 
cukierek - ozdoby choinkowe w ksztalcie cukierków do d

70,99 zł
4251805416787 CF13541 deco zawieszka gwiazda - Gwiazda bozonarodzeniowa 

20 cm do zawieszenia - Ozdoba swiateczna czerwona g
70,99 zł

4251805416794 CF13662 6x teczka z aplikacja z ulotka - teczka z klipsem - teczka 
z okienkiem - teczka z klipsem wykonana z tworzywa szt

84,99 zł
4251805416800 CF13509 8x Zawieszki choinkowe gwiazda - Gwiazdka do 

dekoracji bombek - Gwiazda betlejemska na ozdoby cho
60,99 zł

4251805416817 CF13510 8x Zawieszki choinkowe gwiazda - Gwiazdka do 
dekoracji bombek - Gwiazda betlejemska na ozdoby cho

60,99 zł
4251805416824 CF13511 8x Zawieszki choinkowe gwiazda - Gwiazdka do 

dekoracji bombek - Gwiazda betlejemska na ozdoby cho
60,99 zł

4251805416831 CF13512 8x Zawieszki choinkowe gwiazda - Gwiazdka do 
dekoracji bombek - Gwiazda betlejemska na ozdoby cho

60,99 zł
4251805416848 CF13513 8x Zawieszki choinkowe gwiazda - Gwiazdka do 

dekoracji bombek - Gwiazda betlejemska na ozdoby cho
60,99 zł

4251805416855 CF13514 8x Gwiazda zawieszka choinkowa - Gwiazda 
dekoracyjna w ksztalcie bombki - Gwiazdka na ozdoby c

60,99 zł
4251805416862 CF13507 4x zawieszki choinkowe candy cane - ozdoby choinkowe 

do zawieszenia - bombki choinkowe w ksztalcie laski - z
60,99 zł

4251805416879 CF13508 4x zawieszki choinkowe candy cane - ozdoby choinkowe 
do zawieszenia - bombki choinkowe w ksztalcie laski - z

60,99 zł
4251805416886 CF13483 5x falisty swiecidelko - girlanda ze swiecidelkami w 

kolorze bialym - ozdoby choinkowe na choinke - 50 cm
70,99 zł

4251805416893 CF13485 5x falisty swiecidelko - girlanda ze swiecidelkami w 
kolorze czerwonym - ozdoby choinkowe na choinke - 50

70,99 zł
4251805416909 CF13483 10x falisty swiecidelko - girlanda ze swiecidelkami w 

kolorze bialym - ozdoby choinkowe na choinke - 50 cm
93,99 zł

4251805416916 CF13485 10x falisty swiecidelko - swiecaca girlanda w kolorze 
czerwonym - ozdoby choinkowe na choinke - 50 cm

93,99 zł
4251805416923 CF13484 5x swiecidelko na Boze Narodzenie - girlanda ze 

swiecidelkami w kolorze czerwonym - Ozdoby choinkow
70,99 zł

4251805416930 CF13484 10x swiecidelko na Boze Narodzenie - girlanda ze 
swiecidelkami w kolorze czerwonym - Ozdoby choinkow

84,99 zł
4251805416947 CF11239 8x Klipsy do reczników plazowych - Klipsy do reczników 

do mocowania w wietrzne dni - Idealne na plaze, w pod
70,99 zł

4251805416954 CF13486 3x Girlanda swiateczna - Girlanda jodlowa do idealnej 
dekoracji swiatecznej - Ozdoba swiateczna na choinke - 

140,99 zł
4251805416961 CF13487 3x Girlanda swiateczna - Girlanda jodlowa do idealnej 

dekoracji swiatecznej - Ozdoba swiateczna na choinke - 
84,99 zł

4251805416978 CF13488 3x Girlanda swiateczna - Girlanda jodlowa do idealnej 
dekoracji swiatecznej - Ozdoba swiateczna na choinke - 

70,99 zł
4251805416985 CF13489 3x Girlanda swiateczna - Girlanda jodlowa do idealnej 

dekoracji swiatecznej - Ozdoba swiateczna na choinke - 
93,99 zł

4251805416992 CF13490 3x Girlanda swiateczna - Girlanda jodlowa do idealnej 
dekoracji swiatecznej - Ozdoba swiateczna na choinke - 

93,99 zł
4251805417005 CF14239 5-czesciowy zestaw narzedzi ogrodniczych premium, 

zestaw narzedzi ogrodniczych skladajacy sie z lopat, wid
163,99 zł

4251805417012 CF13796 6-czesciowy zestaw obreczy dziewiarskich, krosno 
dziewiarskie z instrukcja i akcesoriami, zestaw dziewiars

93,99 zł
4251805417036 CF9423 Popielniczki wiatrowe 2x wykonane z ceramiki 

dolomitowej w kolorze zielonym w kolorowe paski
93,99 zł

4251805417043 CF9423 Popielniczki wiatrowe 2x wykonane z ceramiki 
dolomitowej w kolorze pomaranczowym w kolorowe pas

93,99 zł
4251805417050 CF9423 Popielniczki wiatrowe 2x wykonane z ceramiki 

dolomitowej w kolorze czerwonym w kolorowe paski
93,99 zł

4251805417098 CF13500 girlanda z soplami - dekoracyjna girlanda na Boze 
Narodzenie - swiateczna girlanda na ozdoby choinkowe 

70,99 zł
4251805417104 CF13501 girlanda z soplami - dekoracyjna girlanda na Boze 

Narodzenie - swiateczna girlanda na ozdoby choinkowe 
84,99 zł
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4251805471274 CF13499 girlanda ze sniezynkami - girlanda dekoracyjna na 
swieta - girlanda sniezynka - girlanda swiateczna na ozd

70,99 zł
4251805417142 CF12477 4x teczowa spirala, stopnie schodowe to kultowe 

zabawki lat 90., skaczace spirale do zonglerki i jako upo
84,99 zł

4251805417159 CF12477 8x teczowa spirala, stopnie schodowe to kultowe 
zabawki lat 90., skaczace spirale do zonglerki i jako upo

93,99 zł
4251805417272 CF14266 16-czesciowy zestaw breloków do kluczy, rózne breloki i 

proste karabinczyki, stwórz wlasne zawieszki, zapiecia
84,99 zł

4251805417272 CF14266 16-czesciowy zestaw breloków do kluczy, rózne breloki i 
proste karabinczyki, stwórz wlasne zawieszki, zapiecia

84,99 zł
4251805417289 CF14267 16-czesciowy zestaw breloków do kluczy, rózne breloki i 

proste karabinczyki, stwórz wlasne zawieszki, zapiecia
84,99 zł

4251805417296 CF14258 3x opaska na glowe na Halloween - diadem nietoperza 
dla dzieci i doroslych - opaska na glowe na karnawal, ka

84,99 zł
4251805417302 CF14257 3x Opaska dyniowa Motyw dyni na Halloween - Opaska 

dyniowa dla dzieci i doroslych - Diadem na karnawal, ka
84,99 zł

4251805417302 CF14257 3x Opaska dyniowa Motyw dyni na Halloween - Opaska 
dyniowa dla dzieci i doroslych - Diadem na karnawal, ka

84,99 zł
4251805417319 CF14261 4x mini czapka na Halloween - czapka imprezowa z 

klipsem na karnawal, sylwestra, impreze tematyczna - n
70,99 zł

4251805417326 CF14259 4x naszyjnik na Halloween - naszyjnik z perel z 
kolorowym oswietleniem LED i przerazajacymi motywa

70,99 zł
4251805417333 CF14255 Dekoracyjny szkielet na Halloween - plastikowy szkielet 

do powieszenia - mini-szkielet na Halloween, karnawal, i
84,99 zł

4251805417340 CF8009 4x latarnia z kolorowym motywem ksiezyca - duza 
papierowa latarnia na sw.Marcina i Halloween - latarnia 

93,99 zł
4251805417357 CF14242 kostium ducha dla dzieci - kostium na halloween duch z 

kapturem - kostium karnawalowy dla dzieci - kostium du
163,99 zł

4251805417364 CF14260 3x maska czaszki na Halloween - szkieletowa maska na 
twarz na bal maskowy - pólmaska czaszki [wybór jest ró

84,99 zł
4251805417371 CF8011 latarnia 4x z kolorowymi motywami - papierowa latarnia 

na sw. Marcina i Halloween - latarnia Marcina dla dzieci
70,99 zł

4251805417388 CF14256 4x Spider - Realistyczna plastikowa tarantula - 
Przerazajace pajaki z ruchomymi nogami - Pelzajacy paj

60,99 zł
4251805417432 CF14253 4x Wiaderko z dyni na Halloween - plastikowe wiadro w 

ksztalcie dyni do zbierania slodyczy - worek kolekcjoner
140,99 zł

4251805417456 CF13478 2x anielskie wlosy Swiateczna dekoracja - Drobno 
zwiniety swiecidelko na choinke - bajkowe wlosy do ozd

84,99 zł
4251805417456 CF13478 2x anielskie wlosy Swiateczna dekoracja - Drobno 

zwiniety swiecidelko na choinke - bajkowe wlosy do ozd
84,99 zł

4251805417463 CF14244 Pudelko na chusteczki wykonane z bambusa - Dozownik 
do chusteczek Premium wykonany z drewna - Podajnik r

93,99 zł
4251805417470 CF14251 pilka do cwiczen z pompka - pilka do siedzenia do domu 

i biura - pilka Pezzi do gimnastyki, fitness, jogi, ciazy, fiz
84,99 zł

4251805417487 CF14248 pilka do cwiczen z pompka - pilka do siedzenia do domu 
i biura - pilka Pezzi do gimnastyki, fitness, jogi, ciazy, fiz

140,99 zł
4251805417494 CF14248 pilka do cwiczen z pompka - pilka do siedzenia do domu 

i biura - pilka Pezzi do gimnastyki, fitness, jogi, ciazy, fiz
140,99 zł

4251805417500 CF14251 pilka do cwiczen z pompka - pilka do siedzenia do domu 
i biura - pilka Pezzi do gimnastyki, fitness, jogi, ciazy, fiz

93,99 zł
4251805417517 CF14251 pilka do cwiczen z pompka - pilka do siedzenia do domu 

i biura - pilka Pezzi do gimnastyki, fitness, jogi, ciazy, fiz
93,99 zł

4251805417562 CF4052 Zabawka dla psa na linie - Pilka dla psa do biegania i 
zabawy - Zagraj w pilke dla psów i kotów - Rzut pilka ze

70,99 zł
4251805417579 CF14252 Expander Sport - ekspander do klatki piersiowej z 5 

silami rozciagajacymi - przyrzad do cwiczen miesni klatk
70,99 zł

4251805417586 CF14252 Expander Sport - Ekspander klatki piersiowej o 5 silach 
na rozciaganie - Ekspander do cwiczen w domu - Urzadz

70,99 zł
4251805417593 CF14252 Expander Sport - Ekspander klatki piersiowej o 5 silach 

na rozciaganie - Ekspander do cwiczen w domu - Urzadz
70,99 zł

4251805417609 CF14249 hand trainer - trener przedramion dla lewej i prawej reki 
- trener palców do treningu miesni dloni - regulowany tr

70,99 zł
4251805417609 CF14249 hand trainer - trener przedramion dla lewej i prawej reki 

- trener palców do treningu miesni dloni - regulowany tr
70,99 zł

4251805417616 CF14249 hand trainer - trener przedramion dla lewej i prawej reki 
- trener palców do treningu miesni dloni - regulowany tr

84,99 zł
4251805417616 CF14249 hand trainer - trener przedramion dla lewej i prawej reki 

- trener palców do treningu miesni dloni - regulowany tr
84,99 zł

4251805417661 CF9947 2x lampiony w zestawie, lampion "Princess" na parade 
lampionów, 44 x 35 cm

84,99 zł
4251805417685 CF14274 Halloween bag - worek do zbierania slodyczy na 

Halloween - worek na kolekcjonowanie z motywem wied
70,99 zł
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4251805417692 CF14276 Halloweenowa opaska i muszka - mini czapka i muszka 
z motywem czaszki - kostium na Halloween, karnawal i i

140,99 zł
4251805417708 CF14277 3x Nawilzacz powietrza - Grzejnikowy nawilzacz 

powietrza w kolorze bialym - Parownik do wody grzewcz
163,99 zł

4251805417715 CF14278 3x ceramiczny grzejnikowy parownik do nawilzania 
powietrza - Parownik wodny z haczykami w ksztalcie lite

163,99 zł
4251805417722 CF14275 4x Latarnia z kolorowymi motywami - Papierowa 

latarnia na Swieto Marcina i Halloween - Swietomarcinsk
84,99 zł

4251805417722 CF14275 4x Latarnia z kolorowymi motywami - Papierowa 
latarnia na Swieto Marcina i Halloween - Swietomarcinsk

84,99 zł
4251805417739 CF14268 pokrowiec przeciwdeszczowy na plecak - pokrowiec 

przeciwdeszczowy na tornister w kolorze neonowo-zólty
84,99 zł

4251805417746 CF14243 2x krazek drzewa z kora - gruby drewniany krazek do 
dekoracji - dekoracyjna podstawka pod szklane karafki -

93,99 zł
4251805417777 CF14270 lyzka do spaghetti - lyzka do makaronu wykonana z 

nylonu z trzonkiem z drewna akacjowego - lyzka do ma
84,99 zł

4251805417784 CF14265 Kompas szkolny - kompas z szybka regulacja z 
zapasowymi przewodami i kólkiem blokujacym - kompas

60,99 zł
4251805417791 CF14264 12-czesciowy zestaw pedzli - zestaw do malowania ze 

szczotka do wlosów i pedzlem z wlosia - zestaw pedzli s
70,99 zł

4251805417807 CF14245 Szafka na smartfony do strefy wolnej od telefonów 
komórkowych - wiezienie na smartfony i telefony komór

140,99 zł
4251805417814 CF14247 Hotel dla owadów XL z drewna - hotel dla pszczól, dla 

owadów latajacych, biedronek, motyli i much - domek dl
140,99 zł

4251805417821 CF14246 hotel dla owadów wykonany z drewna - hotel dla 
pszczól dla owadów latajacych, biedronek, motyli i muc

140,99 zł
4251805417845 CF11500 miarka 6x - duza miarka do maki, zboza lub paszy dla 

zwierzat - miarka ma uniwersalne zastosowanie w gosp
93,99 zł

4251805417869 CF11751 karabinczyki 10x - karabinczyki stalowe o nosnosci 120 
kg - do ogrodu, gospodarstwa domowego, rzemiosla i ni

84,99 zł
4251805417883 CF11751 karabinczyki 5x - karabinczyki stalowe o nosnosci 220 

kg - do markiz, plywajacego grilla, worka treningowego 
70,99 zł

4251805417906 CF14301 XXL worek prezentowy na Boze Narodzenie z motywem 
renifera - worek Swietego Mikolaja do wypelnienia - Swi

93,99 zł
4251805417913 CF14301 XXL worek prezentowy na Boze Narodzenie z motywem 

Swietego Mikolaja - Worek Swietego Mikolaja do wypeln
93,99 zł

4251805417920 CF14301 XXL worek prezentowy na Boze Narodzenie z motywem 
balwana - Worek Swietego Mikolaja do wypelnienia - Sw

93,99 zł
4251805417937 CF14302 Bambusowa szczotka do wlosów premium, uniwersalna 

szczotka do wlosów wykonana z trwalego drewna bamb
84,99 zł

4251805417944 CF14303 3-czesciowy wysokiej jakosci zestaw do pielegnacji 
wlosów, uniwersalna szczotka i dwa nasadki do stylizacji

84,99 zł
4251805417951 CF14304 Szczotka i grzebien dla dzieci od 0 miesiecy, 

noworodków i niemowlat - szczotka do wlosów dla dziec
84,99 zł

4251805417968 CF14305 2-czesciowy zestaw do pielegnacji wlosów premium, 
rozczesujaca szczotka do wlosów z bambusa i male lust

70,99 zł
4251805417975 CF14306 2-czesciowy zestaw do pielegnacji wlosów premium, 

szczotka wioslowa i grzebien do stylizacji z drewna bam
70,99 zł

4251805417982 CF14307 2-czesciowy zestaw premium bambusowy grzebien do 
wlosów, grzebienie z bambusa, trwaly drewniany grzebi

84,99 zł
4251805417999 CF14308 Premium grzebien do wlosów z drewna sandalowego, 

grzebien z grubymi zebami z drzewa sandalowego, grze
70,99 zł

4251805418026 CF14311 Bambusowa szczotka do wlosów Premium, rozczesujaca 
szczotka do wlosów wykonana z drewna bambusowego,

60,99 zł
4251805418033 CF6995 12x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 

wytrzymale sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne n
70,99 zł

4251805433425 CF14312 Prasa do czosnku - zestaw z silikonowa obieraczka i 
szczotka do czyszczenia - walek do czosnku - nierdzewn

60,99 zł
4251805418057 CF14317 Prasa do ziemniaków wykonana ze stali nierdzewnej, 

mozna myc w zmywarce - prasa do lopatek - prasa do l
140,99 zł

4251805418064 CF14318 Ostrzalka do nozy Premium z 4 poziomami, odpowiednia 
równiez do nozyczek - profesjonalna reczna ostrzalka do

70,99 zł
4251805418071 CF14318 Ostrzalka do nozy Premium z 4 poziomami, odpowiednia 

równiez do nozyczek - profesjonalna reczna ostrzalka do
70,99 zł

4251805431506 CF14319 Nóz do frytek ze stali nierdzewnej - Tluczek do 
ziemniaków z 2 ostrzami - Nóz do owoców, warzyw i ser

163,99 zł
4251805418118 CF14320 4x pary rekawic ochronnych do pracy i ogrodu - rozmiar 

rekawic roboczych. M - rekawice zgodne z norma DIN E
84,99 zł

4251805418149 CF14320 4x pary rekawic ochronnych do pracy i ogrodu - rozmiar 
rekawic roboczych. M - rekawice zgodne z norma DIN E

84,99 zł
4251805418156 CF14320 4x pary rekawic ochronnych do pracy i ogrodu - rozmiar 

rekawic roboczych. L - rekawice zgodne z norma DIN E
84,99 zł
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4251805418170 CF14033 Uchwyt na reczniki - Uchwyt na reczniki do lazienki i 
kuchni - Uchwyt na reczniki wykonany z metalu - Monta

140,99 zł
4251805418187 CF14201 3x drobna tarka z pojemnikiem zbierajacym, 

wszechstronna tarka kuchenna i krajalnica do warzyw, d
84,99 zł

4251805418200 CF14125 2-czesciowy zestaw nozy - nóz kuchenny - nóz szefa 
kuchni z ochrona ostrza i ostrzalka do nozy - nóz do ciec

93,99 zł
4251805418217 CF14322 20x wymienne wieczka w wersji zimowej do sloików z 

dzemem - niebiesko-biale zakretki z platkami sniegu do 
84,99 zł

4251805418224 CF14322 40x wymienne wieczka w wersji zimowej do sloików z 
dzemem - niebiesko-biale zakretki z platkami sniegu do 

140,99 zł
4251805418231 CF14296 Dekoracyjny szkielet na Halloween - plastikowy szkielet 

XXL do powieszenia - szkielet na Halloween, karnawal, i
187,99 zł

4251805418248 CF14300 2x wiadro z dyni Halloween - plastikowe wiadro w 
ksztalcie dyni z migajaca dioda LED - worek do zbierani

140,99 zł
4251805448924 CF14283 Balon "Happy Halloween" - balon foliowy do dekoracji 

na Halloween - Halloweenowa girlanda z balonów powie
70,99 zł

4251805448924 CF14283 Balon "Happy Halloween" - balon foliowy do dekoracji 
na Halloween - Halloweenowa girlanda z balonów powie

70,99 zł
4251805418262 CF14299 3x miski na przekaski na Halloween - plastikowe talerze 

na przekaski w cukierkowym stylu - zastawa stolowa na 
140,99 zł

4251805418279 CF14323 80-czesciowy zestaw zastawy stolowej, papierowych 
talerzy i papierowych serwetek z motywami dyni i duchó

140,99 zł
4251805418286 CF14280 4x Talerzyki dekoracyjne Halloween - dekoracyjne 

talerzyki ze wspanialymi motywami - taca na przekaski 
140,99 zł

4251805418293 CF14324 Halloweenowy krawat i muszka - krawat i kokarda we 
krwi - Kostium na Halloween unisex - Kostium na Hallow

84,99 zł
4251805418293 CF14324 Halloweenowy krawat i muszka - krawat i kokarda we 

krwi - Kostium na Halloween unisex - Kostium na Hallow
84,99 zł

4251805418309 CF14325 Halloweenowy krawat i muszka - krawat i kokarda we 
krwi - Kostium na Halloween unisex - Kostium na Hallow

84,99 zł
4251805418309 CF14325 Halloweenowy krawat i muszka - krawat i kokarda we 

krwi - Kostium na Halloween unisex - Kostium na Hallow
84,99 zł

4251805418316 CF14326 2x Halloweenowy krawat - krawat z motywem rozprysku 
krwi - Kostium na Halloween Unisex - kostium na Hallow

60,99 zł
4251805418347 CF14294 Doniczka 3x wykonana z metalu w jasnych kolorach - 

doniczka na ziola - mini wiaderko - doniczka na przypra
84,99 zł

4251805418354 CF14294 3x doniczka wykonana z metalu w jasnych kolorach - 
doniczka na ziola - mini wiaderko - doniczka na przypra

84,99 zł
4251805418361 CF14282 dekoracyjna miska z drewna - okragla drewniana miska 

powlekana - drewniana miska do dekoracji pomieszczen
187,99 zł

4251805418378 CF14281 2x sznurek sznurkowy z oswietleniem LED, ozdobny 
sznurek z cieplobialymi lampami LED, zasilany bateryjni

140,99 zł
4251805418408 CF14330 2-czesciowy zestaw pilek do masazu, pilka do masazu i 

podwójna pilka do samodzielnego masazu, pobudzania 
93,99 zł

4251805418415 CF14331 3-czesciowy zestaw do masazu, pilka do masazu, 
podwójna pilka i rolka powieziowa - automasaz, stymula

210,99 zł
4251805418422 CF14331 3-czesciowy zestaw do masazu, pilka do masazu, 

podwójna pilka i rolka powieziowa - automasaz, stymula
140,99 zł

4251805418439 CF14331 3-czesciowy zestaw do masazu, pilka do masazu, 
podwójna pilka i rolka powieziowa - automasaz, stymula

140,99 zł
4251805418446 CF14332 Trzyczesciowy zestaw z pileczkami do pilatesu i 

opaskami do cwiczen - pilka do cwiczen i opaski do pilat
93,99 zł

4251805418446 CF14332 Trzyczesciowy zestaw z pileczkami do pilatesu i 
opaskami do cwiczen - pilka do cwiczen i opaski do pilat

93,99 zł
4251805418453 CF14332 Trzyczesciowy zestaw z pileczkami do pilatesu i 

opaskami do cwiczen - pilka do cwiczen i opaski do pilat
84,99 zł

4251805418460 CF14332 Trzyczesciowy zestaw z pileczkami do pilatesu i 
opaskami do cwiczen - pilka do cwiczen i opaski do pilat

93,99 zł
4251805418460 CF14332 Trzyczesciowy zestaw z pileczkami do pilatesu i 

opaskami do cwiczen - pilka do cwiczen i opaski do pilat
93,99 zł

4251805418477 CF14285 Pilka do masazu, podwójna pilka w ksztalcie orzeszka - 
samodzielny masaz, stymulacja krazenia i relaks po prac

84,99 zł
4251805418590 CF14337 3-czesciowy zestaw rekawic do jogi i 2x podkladki do 

jogi - rekawiczki fitness z uchwytem - antyposlizgowa n
140,99 zł

4251805418606 CF14338 rekawiczki do jogi i blok do jogi - rekawiczki fitness z 
uchwytem - antyposlizgowy blok do jogi do pilates i jogi

84,99 zł
4251805418613 CF14339 rekawiczki do jogi i blok do jogi - rekawiczki fitness z 

uchwytem - antyposlizgowy blok do jogi do pilates i jogi
84,99 zł

4251805418620 CF14290 2x blok do jogi solidny i antyposlizgowy - podwójne 
opakowanie bloku do jogi do pilates, medytacji, fitness -

140,99 zł
4251805418637 CF14289 4-czesciowy zestaw trenazera palców, poreczny sprzet 

treningowy do noszenia palców, trener dloni zapewniaja
84,99 zł
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4251805418644 CF12320 50x drewniane klocki w wiaderku - drewniane zabawki 
dla malych dzieci - drewniane klocki w róznych kolorach

93,99 zł
4251805418651 CF14316 40x wodoodporny plaster dzieciecy - kolorowe plastry 

dla dzieci - zestaw plastrów z motywami ksiezniczki i jed
60,99 zł

4251805418651 CF14316 40x wodoodporny plaster dzieciecy - kolorowe plastry 
dla dzieci - zestaw plastrów z motywami ksiezniczki i jed

60,99 zł
4251805418668 CF14329 2x dekoracyjna farba w sprayu, srebrna - bezbarwny 

lakier w sprayu do dekoracji i rekodziela - farba w spray
84,99 zł

4251805418675 CF14328 4x podkladki w zlotym kolorze shabby chic - spodek 
jako dekoracja stolu - ozdobne talerze na wesela, urocz

163,99 zł
4251805418675 CF14328 4x podkladki w zlotym kolorze shabby chic - spodek 

jako dekoracja stolu - ozdobne talerze na wesela, urocz
163,99 zł

4251805418682 CF13866 Piórnik 4x do malowania kredkami - Piórnik DIY do 
pokolorowania - Kosmetyczka - Torba materialowa - [wy

84,99 zł
4251805418699 CF10000 5x blichtr - girlanda ze swiecidelkami srebrna na Boze 

Narodzenie - ozdoby choinkowe na choinke - 47 cm
70,99 zł

4251805418705 CF14340 8x zawieszka choinkowa "szyszki" - ozdoby choinkowe 
do mocowania - zawieszka choinkowa w ksztalcie stozka

70,99 zł
4251805418705 CF14340 8x zawieszka choinkowa "szyszki" - ozdoby choinkowe 

do mocowania - zawieszka choinkowa w ksztalcie stozka
70,99 zł

4251805418712 CF13528 8x Zawieszki choinkowe "Choinka" - Ozdoby choinkowe 
do zawieszenia - Zawieszki choinkowe w ksztalcie choin

140,99 zł
4251805418729 CF9625 Skladany wózek na zakupy - skladany wózek na zakupy 

- skladane pudelko z rolkami i uchwytem teleskopowym
141,56 zł

4251805418736 CF6250 60x drewniane klamerki do bielizny - trwale klamerki z 
drewna brzozowego - klamerki do wieszania ubran i zdj

60,99 zł
4251805418743 CF14342 80x spinacze do bielizny XL wykonane z drewna - trwale 

drewniane kolki z drewna brzozowego - surowe drewnia
70,99 zł

4251805418750 CF14344 120x mini spinacze do bielizny i 50 m liny jutowej - 
male kolorowe drewniane spinacze do dekoracji zdjec, k

70,99 zł
4251805418767 CF14344 120x mini klamerki do bielizny i 50 m lina jutowa, male 

drewniane klamerki jako dekoracja do zdjec, kolazy, poc
70,99 zł

4251805418774 CF0918 4x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - zaparzacz do 
herbaty sypanej i przypraw - filtr do herbaty o drobnych

93,99 zł
4251805418781 CF14346 2x sitko do herbaty wykonane ze stali nierdzewnej 304, 

mozna myc w zmywarce - zaparzacz do herbaty sypkiej,
84,99 zł

4251805418798 CF14347 4x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - zaparzacz do 
herbaty sypanej i przypraw - filtr do herbaty o drobnych

70,99 zł
4251805418804 CF14348 Lopata do pizzy ze stali nierdzewnej - podnosnik do 

pizzy i ciasta z drewnianym uchwytem - lopatka do pizzy
140,99 zł

4251805418811 CF14349 Lopata do pizzy ze stali nierdzewnej - Lopata do pizzy i 
ciasta z drewniana raczka - Okragla lopata do pizzy, tart

140,99 zł
4251805418828 CF14350 Popychacz do pizzy wykonany ze stali nierdzewnej - 

pólka na ciasto z plastikowym uchwytem - serwer do cia
70,99 zł

4251805418835 CF14351 Lopatka do pizzy ze stali nierdzewnej - Lopatka do pizzy 
i ciasta z plastikowym uchwytem - Okragla lopatka do pi

93,99 zł
4251805418842 CF7792 Skrobak polowy Ceran z wymiennymi ostrzami - 

Skrobak wykonany z nierdzewnej stali nierdzewnej do k
46,99 zł

4251805418859 CF7793 10x zapasowe ostrza do czyszczenia skrobaków, 
akcesoria do czyszczenia przyborów, wymienne ostrza s

46,99 zł
4251805418866 CF15613 2x gwiazdki dekoracyjne Boze Narodzenie, Gwiazdka 

swiateczna z metalu, podstawka biala poinsecja z brokat
70,99 zł

4251805455380 CF15647 4x deco wisiorek aniol z akrylu - ozdoby choinkowe do 
zawieszenia - zawieszka na choinke z brokatem - talizm

84,99 zł
4251805455380 CF15647 4x deco wisiorek aniol z akrylu - ozdoby choinkowe do 

zawieszenia - zawieszka na choinke z brokatem - talizm
84,99 zł

4251805418880 CF15709 Gwiazda dekoracji Boze Narodzenie - Gwiazda dekoracji 
swiatecznej do zawieszenia - Poinsecja wykonana z met

84,99 zł
4251805418897 CF15707 Gwiazda dekoracji Boze Narodzenie - Gwiazda dekoracji 

swiatecznej do zawieszenia - Poinsecja wykonana z met
70,99 zł

4251805418903 CF14361 24-czesciowy zestaw filizanek i talerzy, jednorazowa 
zastawa na Halloween, urodziny, impreza tematyczna D

84,99 zł
4251805418910 CF14214 26-czesciowy zestaw dekoracji na Halloween z 

pajeczyna, pajakami, kubkami, talerzami, serwetkami i 
93,99 zł

4251805418910 CF14214 26-czesciowy zestaw dekoracji na Halloween z 
pajeczyna, pajakami, kubkami, talerzami, serwetkami i 

93,99 zł
4251805418927 CF14362 47-czesciowy zestaw zastawy stolowej Kubki Talerze 

Serwetki i trznadel Zastawa stolowa i dekoracje na Dzie
140,99 zł

4251805418934 CF13509 16x nielamliwe zawieszki gwiazdowe, ozdoby choinkowe 
w kolorze srebrnym, ozdoby choinkowe na choinke

70,99 zł
4251805418941 CF13510 16x zawieszki antylamaniowe w ksztalcie gwiazdy, biale 

ozdoby choinkowe, ozdobne ozdoby choinkowe na choin
93,99 zł
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4251805418958 CF13511 16x zawieszki antylamaniowe w ksztalcie gwiazdy, 
czerwone ozdoby choinkowe, ozdobne ozdoby choinkow

93,99 zł
4251805418965 CF13512 16x nielamliwe zawieszki gwiazdkowe, ozdoby 

choinkowe w kolorze zlotym, ozdoby choinkowe na choi
70,99 zł

4251805418972 CF13513 16x zawieszki antylamaniowe w ksztalcie gwiazdy, 
rózowe ozdoby choinkowe, ozdobne ozdoby choinkowe 

84,99 zł
4251805418989 CF13514 16x zawieszki antylamaniowe w ksztalcie gwiazdy, 

zielone ozdoby choinkowe, ozdobne ozdoby choinkowe 
70,99 zł

4251805418996 CF10439 8x Podkladki z lupka - szklane podstawki z 
antyposlizgowymi gumowymi nózkami - ozdobne podkla

84,99 zł
4251805419009 CF14291 2 pary rekawic do jogi - rekawiczki fitness z 

antyposlizgowym uchwytem - antyposlizgowe rekawiczki
70,99 zł

4251805419016 CF10888 Skladany wózek na zakupy - skladany wózek na zakupy 
- skladane pudelko z rolkami i uchwytem teleskopowym

187,99 zł
4251805419030 CF14363 2-czesciowy zestaw sloików z bambusowa pokrywka, 

hermetyczny pojemnik wielokrotnego uzytku ze szkla bo
163,99 zł

4251805419047 CF13674 Materac dmuchany dla jednej osoby - dmuchane lózko - 
nadmuchiwany materac na kemping i gosci - materac dl

187,99 zł
4251805419054 CF14364 Premium szpatulka do ciasta, ze stali nierdzewnej, z 

plastikowym uchwytem, szpatulka do ciasta, szpatulka k
60,99 zł

4251805419061 CF14365 Lopatka do ciasta premium, krajalnica do ciasta ze stali 
nierdzewnej, krajalnica z okraglym uchwytem, krajarka 

60,99 zł
4251805419078 CF14366 Premium Lopatka do ciasta, skrobaczka do ciasta ze 

stali nierdzewnej, nozyk do ciasta z plastikowym uchwyt
60,99 zł

4251805419085 CF14367 4x widelec do ziemniaków z 3 zebami, wykonany ze stali 
nierdzewnej, wielokrotnego uzytku jako szpikulec do ku

70,99 zł
4251805419092 CF14353 sloiki do przechowywania 3x z bambusowymi 

pokrywkami, hermetyczne szklane pojemniki wielokrotn
163,99 zł

4251805419108 CF13920 21-czesciowy zestaw z drewnianymi spinaczami do 
bielizny i woreczkiem na bielizne - wysokiej jakosci drew

84,99 zł
4251805419115 CF13921 21-czesciowy zestaw z drewnianymi spinaczami do 

bielizny i woreczkiem na bielizne - wysokiej jakosci drew
70,99 zł

4251805419122 CF13920 21-czesciowy zestaw z drewnianymi spinaczami do 
bielizny i woreczkiem na bielizne - wysokiej jakosci drew

93,99 zł
4251805419139 CF13921 21-czesciowy zestaw z drewnianymi spinaczami do 

bielizny i woreczkiem na bielizne - wysokiej jakosci drew
84,99 zł

4251805419146 CF14368 3x klipsy uszczelniajace do toreb - klipsy uszczelniajace 
do toreb na zywnosc - klipsy uszczelniajace z tworzywa 

84,99 zł
4251805419153 CF14369 10-czesciowy zestaw klipsów blokujacych, klipsów 

blokujacych do toreb i toreb z zakupami, klipsów ze stali
84,99 zł

4251805419160 CF14369 10x Duze klipsy, klipsy zamykajace do torebek i 
woreczków z zywnoscia, klipsy zamykajace ze stali nierd

84,99 zł
4251805419177 CF14369 10x Klipsy do zamykania torebek i woreczków na 

zywnosc - Klipsy ze stali nierdzewnej - Klipsy do uszczel
84,99 zł

4251805419184 CF14370 Spiralna trzepaczka ze stali nierdzewnej 304 - spiralna 
trzepaczka z mozliwoscia mycia w zmywarce - trzepaczk

60,99 zł
4251805419191 CF14371 6x Nalewak do butelek z ochronna pokrywka - nalewak 

dozujacy wykonany ze stali nierdzewnej - Do sznapsa, r
70,99 zł

4251805419207 CF14372 2x pazur do miesa, sztucce do grilla premium BBQ 
wykonane ze stali nierdzewnej, lapy niedzwiedzie do sie

70,99 zł
4251805424539 CF14357 Pojemnik 3x z zamkiem klipsowym, pojemnik ze stali 

nierdzewnej, hermetyczny pojemnik na kawe, 2 litry
187,99 zł

4251805419221 CF11585 Lejek ze stali nierdzewnej - lejek do napelniania sloików 
podczas gotowania - lejek do dzemu z szyjka wlewu i uc

84,99 zł
4251805419245 CF5950 4x podkladki na Boze Narodzenie - podkladki do kuchni 

- podkladki z róznymi motywami - maty stolowe
84,99 zł

4251805419252 CF5950 4x podkladki na Boze Narodzenie - podkladki do kuchni 
- podkladki z róznymi motywami - maty stolowe

84,99 zł
4251805419269 CF12428 2x perlowa girlanda na choinke - Wstazka perlowa do 

dekoracji choinki - Dekoracja swiateczna - dekoracja slu
84,99 zł

4251805419269 CF12428 2x perlowa girlanda na choinke - Wstazka perlowa do 
dekoracji choinki - Dekoracja swiateczna - dekoracja slu

84,99 zł
4251805419276 CF14425 3x Seppelhut, tradycyjny filcowy kapelusz na 

Oktoberfest, karnawal lub Mardi Gras, duzy tradycyjny k
140,99 zł

4251805419283 CF14426 2x mini Seppelhut ze spinka do wlosów - nakrycie glowy 
na Oktoberfest - mini tradycyjny kapelusz w jednym roz

70,99 zł
4251805419290 CF14360 8-czesciowa swiateczna podkladka - dekoracyjna 

podkladka z podkladka - wzór renifera - zmywalna plasti
84,99 zł

4251805419306 CF14359 8-czesciowa swiateczna podkladka - dekoracyjna 
podkladka z podkladka - wzór balwana - zmywalna plast

84,99 zł
4251805419313 CF14343 8x torby na prezenty w motywach swiatecznych - torba 

na prezent na butelki wina i szampana - torba na butelki
93,99 zł
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4251805419337 CF14341 8 woreczków prezentowych na Boze Narodzenie, 
Swietego Mikolaja i Adwent - brokatowa torba prezento

93,99 zł
4251805419344 CF14679 2-czesciowy zestaw misek ze stali nierdzewnej - 

wielofunkcyjna miska kuchenna - metalowa miska w kol
140,99 zł

4251805419351 CF14255 2x Dekoracyjny szkielet na Halloween - Plastikowy 
szkielet do powieszenia - Mini szkielet na Halloween, Ka

140,99 zł
4251805419368 CF10030 4-czesciowy zestaw startowy sommeliera, zestaw 

prezentowy w eleganckim metalowym pudelku dla milos
93,99 zł

4251805419375 CF6995 Kotwy gruntowe 24x wykonane ze stali weglowej - 
wytrzymale gwozdzie gruntowe do mocowania wlókniny

140,99 zł
4251805419399 CF14528 Pompka nozna z 2 dyszami, pompka powietrza o 

pojemnosci 7 litrów, do pompowania i odkurzania mater
140,99 zł

4251805419429 CF14579 4x Halloweenowa latarnia ze swiatlem LED, zasilana 
bateryjnie latarnia ze smiechem jako efekt dzwiekowy dl

140,99 zł
4251805419436 CF14576 4x pajak - tarantula dekoracyjna wykonana z tworzywa 

sztucznego - przerazajace pajaki o aksamitnej powierzc
70,99 zł

4251805419443 CF14677 18x balony LED, kolorowe balony z oswietleniem LED na 
Halloween, zabawne straszne motywy, lampy LED z aut

70,99 zł
4251805419467 CF13508 6X bombki z motywami bozonarodzeniowymi, bombki 

choinkowe z materialowymi oslonami na swieta, ozdoby
70,99 zł

4251805419474 CF14527 Kalendarz adwentowy do samodzielnego wypelnienia - 
Kalendarz bozonarodzeniowy do rekodziela dla dzieci - K

46,99 zł
4251805419481 CF14671 Wioska bozonarodzeniowa z oswietleniem LED, 

nastrojowa sceneria z domami z muru pruskiego i 10 di
257,99 zł

4251805419498 CF14526 Kalendarz adwentowy do samodzielnego wypelnienia - 
Kalendarz bozonarodzeniowy do zawieszenia w ksztalcie

93,99 zł
4251805419504 CF14400 Lancuch swietlny LED - dekoracyjna lampka z diodami 

na Boze Narodzenie - lekki lancuszek z czerwonymi gwia
84,99 zł

4251805419511 CF14529 4x naklejka LED do oswietlenia dna butelki - 
dekoracyjne oswietlenie szklane - biale diody LED - lam

70,99 zł
4251805419528 CF14529 8x naklejka LED do oswietlenia dna butelki - 

dekoracyjne oswietlenie szklane - biale diody LED - lam
84,99 zł

4251805419535 CF14530 4x naklejka LED do oswietlania spodu butelki - 
dekoracyjne oswietlenie szklane - kolorowe diody LED - 

70,99 zł
4251805419542 CF14530 8x naklejka LED do oswietlenia dna butelki - 

dekoracyjne oswietlenie szklane - kolorowe diody LED - 
84,99 zł

4251805419566 CF14725 8x naklejka LED do oswietlenia dna butelki - 
dekoracyjne oswietlenie szklane - diody biale i kolorowe

84,99 zł
4251805419573 CF14630 Lancuch swietlny LED z 8 ozdobnymi butelkami 

szklanymi z korkiem - ozdobne lancuszki na baterie do 
70,99 zł

4251805419580 CF14630 Lancuch swietlny LED z 8 ozdobnymi butelkami 
szklanymi z korkiem - ozdobne lancuszki na baterie do 

70,99 zł
4251805419597 CF14630 Lancuch swietlny LED z 8 ozdobnymi butelkami 

szklanymi z korkiem - ozdobne lancuszki na baterie do 
70,99 zł

4251805419610 CF14400 Lancuch swietlny LED - dekoracyjna lampka z diodami 
na Boze Narodzenie - lekki lancuszek z bialymi platkami 

84,99 zł
4251805419641 CF14400 Lancuch swietlny LED - dekoracyjna lampka z diodami 

na Boze Narodzenie - lekki lancuszek z szarymi choinka
84,99 zł

4251805419658 CF14400 Lancuch swietlny LED - dekoracyjna lampka z diodami 
na Boze Narodzenie - lekki lancuszek z brazowym renife

84,99 zł
4251805419665 CF14401 Lancuch swietlny LED - dekoracyjna lampka z diodami 

na Boze Narodzenie - lekki lancuszek z czerwonymi gwia
84,99 zł

4251805419672 CF14401 Lancuch swietlny LED - dekoracyjna lampka z diodami 
na Boze Narodzenie - lekki lancuszek ze srebrnymi platk

84,99 zł
4251805419689 CF14401 Lancuch swietlny LED - dekoracyjna lampka z diodami 

LED na Boze Narodzenie - lekki lancuszek ze zlotym reni
84,99 zł

4251805419696 CF14522 3x Domek z zawieszka LED - Wiszacy dekoracja z 
motywem zimowych drewnianych domków - Biale lampk

84,99 zł
4251805419702 CF14401 Lancuch swietlny LED - dekoracyjna lampka z diodami 

na Boze Narodzenie - lekki lancuszek ze zlotymi jodlami 
84,99 zł

4251805419719 CF14582 Swiateczna girlanda z zarówkami - Sztuczna jodla 
girlanda z wtyczka - Swiateczna girlanda dekoracyjna na

163,99 zł
4251805419726 CF14670 Mostek swiecowy LED, luk swiecy jako oswietlenie 

swiateczne - zimowy krajobraz wykonany z drewna z 5 
210,99 zł

4251805419733 CF14569 2x Lancuch swietlny LED z kulkami - Lancuch swietlny 
na baterie - Dekoracja LED na Boze Narodzenie, urodzin

84,99 zł
4251805419740 CF14568 2x Lancuch swietlny LED z kulkami - Lancuch swietlny 

na baterie - Dekoracja LED na Boze Narodzenie, urodzin
93,99 zł

4251805419764 CF14399 2x Lancuch swietlny LED z kulkami - Lancuch swietlny 
na baterie - Dekoracja LED na Boze Narodzenie, urodzin

84,99 zł
4251805419771 CF14495 6x bombki choinkowe - bombki choinkowe z 

nietlukacego sie tworzywa sztucznego na choinke - ozdo
84,99 zł
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4251805419788 CF14469 6x bombki choinkowe - bombki choinkowe z 
nietlukacego sie tworzywa sztucznego na choinke - ozdo

70,99 zł
4251805419795 CF14469 6x bombki choinkowe - bombki choinkowe z 

nietlukacego sie tworzywa sztucznego na choinke - ozdo
70,99 zł

4251805419801 CF14469 6x bombki choinkowe - bombki choinkowe z 
nietlukacego sie tworzywa sztucznego na choinke - ozdo

70,99 zł
4251805445985 CF14469 6x Bombka bozonarodzeniowa - bombki na choinke z 

nietlukacego sie plastiku na Boze Narodzenie - ozdoba n
93,99 zł

4251805419825 CF15652 18x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

163,99 zł
4251805451740 CF14469 6x bombki - Bombki choinkowe wykonane z 

nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie - Ozdoby ch
93,99 zł

4251805419849 CF14570 4x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z 
nietlukacego sie tworzywa na swieta - Ozdoby choinkow

84,99 zł
4251805419856 CF14570 4x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z 

nietlukacego sie tworzywa na swieta - Ozdoby choinkow
93,99 zł

4251805419863 CF14570 4x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z 
nietlukacego sie tworzywa na swieta - Ozdoby choinkow

93,99 zł
4251805419870 CF14570 4x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z 

nietlukacego sie tworzywa na swieta - Ozdoby choinkow
84,99 zł

4251805419887 CF14570 4x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z 
nietlukacego sie tworzywa na swieta - Ozdoby choinkow

93,99 zł
4251805419894 CF14570 4x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z 

nietlukacego sie tworzywa na swieta - Ozdoby choinkow
93,99 zł

4251805419900 CF14577 4x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z 
nietlukacego sie tworzywa na swieta - Ozdoby choinkow

93,99 zł
4251805419917 CF14491 3x ozdoby choinkowe szklane anioly - anioly ze szkla z 

dioda LED do zawieszenia - anioly ozdobne na Boze Nar
140,99 zł

4251805419924 CF14635 Kalendarz adwentowy wykonany z drewna - kalendarz 
kostkowy w formie pociagu - ozdobny kalendarz na biur

84,99 zł
4251805419931 CF14635 Kalendarz adwentowy wykonany z drewna - kalendarz 

kostkowy w formie pociagu - ozdobny kalendarz na biur
84,99 zł

4251805419948 CF14635 Kalendarz adwentowy wykonany z drewna - kalendarz 
kostkowy w formie pociagu - ozdobny kalendarz na biur

84,99 zł
4251805419962 CF14662 2x kalendarz adwentowy z drewna (1x z czerwona 

gwiazda, 1x z biala gwiazda) - gwiazdka do przyczepieni
70,99 zł

4251805451726 CF14571 19-czesciowy zestaw ozdób swiatecznych - Bombki 
choinkowe wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze 

140,99 zł
4251805445992 CF14571 19-czesciowy zestaw ozdób swiatecznych - Bombki 

choinkowe wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze 
140,99 zł

4251805451634 CF14571 19-czesciowy zestaw ozdób swiatecznych - Bombki 
choinkowe wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze 

140,99 zł
4251805420005 CF14571 19-elementowy zestaw swiatecznych dekoracji - Bombki 

choinkowe z nietlukacego sie plastiku na Boze Narodzen
140,99 zł

4251805420012 CF14571 19-elementowy zestaw swiatecznych dekoracji - Bombki 
choinkowe z nietlukacego sie plastiku na Boze Narodzen

140,99 zł
4251805420029 CF14571 19-elementowy zestaw swiatecznych dekoracji - Bombki 

choinkowe z nietlukacego sie plastiku na Boze Narodzen
140,99 zł

4251805420036 CF14571 19-elementowy zestaw swiatecznych dekoracji - Bombki 
choinkowe z nietlukacego sie plastiku na Boze Narodzen

140,99 zł
4251805420043 CF14581 19-elementowy zestaw swiatecznych dekoracji - Bombki 

choinkowe z nietlukacego sie plastiku na Boze Narodzen
93,99 zł

4251805420050 CF5870 3x zestaw do zamiatania - zestaw do zamiatania 
skladajacy sie ze szczotki recznej i szufelki, szczotka rec

93,99 zł
4251805446692 CF14541 2x wacik LED z 6-godzinnym timerem - oswietlenie z 15 

diodami LED - dekoracja na Boze Narodzenie, urodziny, 
140,99 zł

4251805420074 CF14402 2x lekki lancuch LED z gwiazdami - lekki lancuch na 
baterie - Dekoracja LED na zime, Boze Narodzenie lub S

70,99 zł
4251805420081 CF14402 2x lekki lancuch LED z gwiazdami - lekki lancuch na 

baterie - Dekoracja LED na zime, Boze Narodzenie lub S
70,99 zł

4251805420098 CF14403 lampki LED z gwiazdami - lampki na baterie - dekoracja 
LED na zime, Boze Narodzenie lub Sylwestra - lampka d

70,99 zł
4251805420104 CF14403 lampki LED z gwiazdami - lampki na baterie - dekoracja 

LED na zime, Boze Narodzenie lub Sylwestra - lampka d
70,99 zł

4251805420111 CF14542 Kula bawelniana LED z 6-godzinnym timerem - 
oswietlenie 20 diodami - dekoracja na Boze Narodzenie,

140,99 zł
4251805420128 CF14497 3x biale swiece LED - swiece dekoracyjne ze swiatlem - 

swiece LED na baterie - swiece z realistycznym migotani
140,99 zł

4251805420135 CF14398 3x swieca LED w róznych rozmiarach - Swiece LED z 
funkcja timera - prawdziwe swiece woskowe z pilotem i 

210,99 zł
4251805420142 CF14493 LED z lancuchem swietlnym zarówka z motywem platka 

sniegu - oswietlenie 15 diodami LED - lancuch swietlny 
70,99 zł
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4251805420159 CF14493 LED z lancuchem swietlnym z motywem gwiazdy - 
oswietlenie 15 diodami LED - z lancuchem swietlnym na

70,99 zł
4251805420166 CF14493 LED z lancuchem swietlnym z motywem serca - 

oswietlenie 15 diodami - lancuch swietlny na baterie
70,99 zł

4251805420180 CF14665 Gwiazda bozonarodzeniowa do zawieszenia - Gwiazda 
LED jako oswietlenie dekoracyjne na Boze Narodzenie - 

93,99 zł
4251805420197 CF14583 Gwiazda bozonarodzeniowa do zawieszenia z funkcja 

timera - Gwiazda LED jako oswietlenie dekoracyjne na B
163,99 zł

4251805420203 CF14404 3x swiece LED w róznych rozmiarach - Swiece LED z 
funkcja timera - ozdobne swiece z pilotem i realistyczny

163,99 zł
4251805420210 CF14406 3x swiece LED w róznych rozmiarach - Swiece LED z 

funkcja timera - ozdobne swiece z pilotem i realistyczny
187,99 zł

4251805420227 CF14405 3x swiece LED w róznych rozmiarach - Swiece LED z 
funkcja timera - ozdobne swiece z pilotem i realistyczny

163,99 zł
4251805420234 CF14649 2x gwiazdka bozonarodzeniowa do zawieszenia [wybór 

jest rózny!] - Gwiazda LED jako oswietlenie dekoracyjne
93,99 zł

4251805420241 CF14509 2x LED Swiateczna figurka sniezna - Mikolaj i balwanek 
wykonana z ceramiki - Figurka dekoracyjna z lampka LE

140,99 zł
4251805420258 CF14509 Figurka swiateczna LED sniezna - Mikolaj 15 cm 

wykonana z ceramiki - figurka dekoracyjna ze swiatlem 
84,99 zł

4251805420265 CF14509 LED Swiateczna figurka sniezna - balwanek 15 cm 
wykonana z ceramiki - dekoracyjna figurka ze swiatlem 

70,99 zł
4251805420272 CF14500 Swiateczna dekoracja do odlozenia swiatlem LED - 

dekoracja drewniana, dom oswietlony - dekoracja stolu 
140,99 zł

4251805420289 CF14625 Choinka LED jako oswietlenie dekoracyjne - choinka 
lekka jako dekoracja swiateczna - choinka dekoracyjna 

84,99 zł
4251805420296 CF14625 Choinka LED jako oswietlenie dekoracyjne - choinka 

lekka jako dekoracja swiateczna - choinka dekoracyjna 
84,99 zł

4251805420302 CF12862 3x mini cylindryczna opaska na Halloween - mini czapki 
z piórami na karnawal - akcesoria do wlosów na kostium

140,99 zł
4251805420319 CF14538 3x swieca LED z przyssawka - swiece bozonarodzeniowe 

na baterie bezprzewodowe - swiece ozdobne do postawi
60,99 zł

4251805420326 CF14537 3x swieca LED z przyssawka - swiece bozonarodzeniowe 
na baterie bezprzewodowe - swiece ozdobne do postawi

70,99 zł
4251805420333 CF14585 2x swieca LED 25 cm - Swiece swiateczne 

bezprzewodowe, na baterie - Swieca z prawdziwego wo
60,99 zł

4251805457438 CF14407 24x podgrzewacze LED z 6-godzinnym zegarem - 
podgrzewacze przyjazne dzieciom i zwierzetom - swiecz

140,99 zł
4251805420364 CF14736 8-czesciowy zestaw ze sztucznym sniegiem i szablonami 

- puszka sprayu z dekoracyjnym sniegiem - szablony z r
140,99 zł

4251805420371 CF14540 Top choinkowy LED w ksztalcie gwiazdy - oswietlenie 
choinki z 10 diodami LED - blyszczaca gwiazda do odloz

140,99 zł
4251805420388 CF14514 2x LED samochód bozonarodzeniowy z jodla - czerwony 

ceramiczny samochód ze swiatlem LED - ozdobny samo
140,99 zł

4251805420807 CF14448 5-czesciowy zestaw wstazek prezentowych w róznych 
rozmiarach - Dekoracyjna wstazka na Boze Narodzenie i

93,99 zł
4251805420814 CF14447 5-czesciowy zestaw wstazek prezentowych w róznych 

rozmiarach - Dekoracyjna wstazka na Boze Narodzenie i
93,99 zł

4251805420821 CF14446 5-czesciowy zestaw wstazek prezentowych w róznych 
rozmiarach - Dekoracyjna wstazka na Boze Narodzenie i

84,99 zł
4251805420425 CF14558 160x haczyki na ozdoby choinkowe - Haczyki na choinke 

- Podwójne haczyki na ozdoby choinkowe - Idealne na o
70,99 zł

4251805420425 CF14558 160x haczyki na ozdoby choinkowe - Haczyki na choinke 
- Podwójne haczyki na ozdoby choinkowe - Idealne na o

70,99 zł
4251805420432 CF14557 160x haczyki na ozdoby choinkowe - Haczyki na choinke 

- Podwójne haczyki na ozdoby choinkowe - Idealne na o
70,99 zł

4251805420432 CF14557 160x haczyki na ozdoby choinkowe - Haczyki na choinke 
- Podwójne haczyki na ozdoby choinkowe - Idealne na o

70,99 zł
4251805420449 CF14494 6x Zawieszka na choinke - Ozdoby choinkowe do 

zamocowania - Bombka Kossawiczna w ksztalcie laski c
93,99 zł

4251805420456 CF14508 4x talerze na Boze Narodzenie, Mikolajki, Adwent - 
Talerze bozonarodzeniowe na herbatniki, placki, slodycz

140,99 zł
4251805420463 CF14501 3x talerze na Boze Narodzenie, Mikolaja, Adwent - 

spodki wielokrotnego uzytku jako ozdoba stolu - talerze 
140,99 zł

4251805420470 CF14507 3x talerze na Boze Narodzenie, Mikolaja, Adwent - 
spodki wielokrotnego uzytku jako dekoracja stolu - taler

140,99 zł
4251805420487 CF14481 2x czapka swiateczna X-Mas - Czapka Swietego Mikolaja 

- Pluszowa czapka Swietego Mikolaja
93,99 zł

4251805420494 CF14384 3x Czapka swiateczna X-Mas Czapka Swietego Mikolaja 
Pluszowa czapka Swietego Mikolaja

140,99 zł
4251805420500 CF14451 2x Swiateczna girlanda - Jodlowa girlanda do idealnej 

dekoracji swiatecznej - Swiateczna dekoracja na choinke
84,99 zł
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4251805420524 CF14452 2x Swiateczna girlanda - Jodlowa girlanda do idealnej 
dekoracji swiatecznej - Swiateczna dekoracja na choinke

84,99 zł
4251805420531 CF14544 3x Czapka swiateczna z róznymi motywami dzianin - 

Czapka Mikolaja z biala pluszowa obwódka i bobble - Sw
93,99 zł

4251805420548 CF14686 kocyk pod choinke, okragly kocyk pod choinke, dywan Ø 
ok. 120 cm

163,99 zł
4251805420555 CF14473 2-czesciowy zestaw Swiateczna skarpeta i swiateczna 

czapka w kolorze rózowym - Pierwsza swiateczna etykie
70,99 zł

4251805420562 CF14472 2-czesciowy zestaw Swiateczna skarpeta i swiateczna 
czapka w kolorze niebieskim - Pierwsza swiateczna etyki

70,99 zł
4251805420579 CF14397 Wianek swiateczny w oplocie - wianek na drzwi "SANTA 

EXPRESS" na Boze Narodzenie - ozdoby swiateczne do 
70,99 zł

4251805420586 CF14397 Wianek swiateczny w oplocie - wianek na drzwi "SANTA 
EXPRESS" na Boze Narodzenie - ozdoby swiateczne do 

70,99 zł
4251805420593 CF14397 Wianek swiateczny w oplocie - wianek na drzwi "SANTA 

EXPRESS" na Boze Narodzenie - ozdoby swiateczne do 
70,99 zł

4251805420609 CF14505 Skrzat LED, dekoracyjny skrzat bozonarodzeniowy z 
oswietleniem LED i teleskopowymi nogami, skrzat XXL

257,99 zł
4251805420616 CF14505 Krasnoludek LED, ozdobny elf bozonarodzeniowy z 

oswietleniem LED i teleskopowymi nogami, krasnal XXL,
257,99 zł

4251805420623 CF14504 Krasnoludek LED, ozdobny elf bozonarodzeniowy z 
oswietleniem LED wewnatrz, krasnal XL jako dekoracja 

187,99 zł
4251805420630 CF14504 Krasnoludek LED, ozdobny elf bozonarodzeniowy z 

oswietleniem LED wewnatrz, krasnal XL jako dekoracja 
187,99 zł

4251805420647 CF14517 2x ceramiczny balwanek - dekoracyjna figurka 
bozonarodzeniowa w ksztalcie balwana - ceramiczny bal

140,99 zł
4251805420654 CF14549 Figurka Swietego Mikolaja, stojaca lalka Swietego 

Mikolaja do uzytku w pomieszczeniach, dekoracja pokoj
350,99 zł

4251805420661 CF14543 3x skarpeta bozonarodzeniowa XL do wypelnienia - 
skarpeta Swietego Mikolaja do powieszenia - Ozdoba sw

93,99 zł
4251805420678 CF14548 Figurka Swietego Mikolaja, ekspozytor dekoracyjny, 

wolnostojaca lalka Swietego Mikolaja do uzytku w pomi
233,99 zł

4251805420685 CF14547 Figurka Swietego Mikolaja, ekspozytor dekoracyjny, 
wolnostojaca lalka Swietego Mikolaja do uzytku w pomi

140,99 zł
4251805420692 CF10693 2x serwetnik z serwetkami - dozownik serwetek i 300 

papierowych serwetek - pudelko na serwetki do stolu w 
163,99 zł

4251805420708 CF10693 2x serwetnik z serwetkami - dozownik serwetek i 300 
papierowych serwetek - pudelko na serwetki do stolu w 

163,99 zł
4251805420715 CF14482 3x Czapka swiateczna X-Mas Czapka Swietego Mikolaja 

Pluszowa swiateczna czapka Swietego Mikolaja
93,99 zł

4251805420722 CF14394 4x Swiateczna torebka na sztucce z motywem plaszcza 
Swietego Mikolaja - Ozdoba swiatecznego stolu - Swiate

93,99 zł
4251805420739 CF14391 3x pokrowiec na butelke wina z plaszczem Swietego 

Mikolaja i swiateczna czapka - Swiateczna dekoracja stol
70,99 zł

4251805420746 CF14743 3x nawilzacz powietrza - nawilzacz powietrza z 
motywem "liscia" - ceramiczny parownik wody w ksztalc

140,99 zł
4251805420753 CF14744 3x ogrzewanie nawilzacza powietrza - grzejnikowy 

nawilzacz powietrza w kolorze bialym - parownik wody 
140,99 zł

4251805420760 CF14745 3x nawilzacz powietrza ogrzewanie - grzejnikowy 
nawilzacz powietrza „chmura” - parownik wody grzewcz

140,99 zł
4251805420777 CF14746 3x nawilzacz powietrza ogrzewanie - grzejnikowy 

nawilzacz powietrza z wzorem fali - parownik wody grze
163,99 zł

4251805420784 CF14747 3x nawilzacz grzejnikowy - nawilzacz powietrza z 
wzorem serca - ceramiczny nawilzacz na wode - 320 ml

140,99 zł
4251805420791 CF14748 3x nawilzacz powietrza ogrzewanie - grzejnik nawilzacz 

powietrza pólokragly - parownik wody grzewczej wykon
140,99 zł

4251805420807 CF14448 5-czesciowy zestaw wstazek prezentowych w róznych 
rozmiarach - Dekoracyjna wstazka na Boze Narodzenie i

93,99 zł
4251805420814 CF14447 5-czesciowy zestaw wstazek prezentowych w róznych 

rozmiarach - Dekoracyjna wstazka na Boze Narodzenie i
93,99 zł

4251805420821 CF14446 5-czesciowy zestaw wstazek prezentowych w róznych 
rozmiarach - Dekoracyjna wstazka na Boze Narodzenie i

84,99 zł
4251805420838 CF14496 3x talerze na Boze Narodzenie, Mikolaja, Adwent - 

spodki wielokrotnego uzytku jako ozdoba stolu - talerze 
140,99 zł

4251805420845 CF14383 12x woreczek prezentowy ze swiatecznymi motywami - 
woreczek prezentowy na butelki wina i szampana - wore

140,99 zł
4251805420852 CF14377 12x torebka prezentowa z motywem swiatecznym - 

torebka prezentowa na butelki wina i szampana - torebk
93,99 zł

4251805420869 CF14385 10x torebka prezentowa z motywem swiatecznym - 
torebka prezentowa na butelki wina i szampana - torebk

84,99 zł
4251805420876 CF14376 12x torba prezentowa ze swiatecznymi motywami - 

torba prezentowa na butelki wina i szampana - torba na
140,99 zł
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4251805420883 CF14380 10x torba prezentowa ze swiatecznymi motywami - 
torba prezentowa na butelki wina i szampana - torba na

93,99 zł
4251805420890 CF14386 10x torebek na prezenty z motywami swiatecznymi - 

torebki na prezenty na butelki wina i szampana - torebki
84,99 zł

4251805420906 CF14457 kamienie ozdobne 3x 100g - przezroczyste kamienie 
arylowe - w róznych rozmiarach do dekoracji stolu [wyb

84,99 zł
4251805420913 CF14515 Swiateczna dekoracja aniola - Swiateczna figurka 

stojaca - Swiateczna figurka dekoracyjna - Swiateczna d
210,99 zł

4251805420920 CF14516 Dekoracja swiateczna Figurka aniola - Figurka 
swiateczna stojaca - Figurka swiateczna - Dekoracja swi

210,99 zł
4251805420937 CF14518 3x Figurka swiateczna o wygladzie drewna - Figurka 

bozonarodzeniowa stojaca - Figurka swiateczna - Mikola
140,99 zł

4251805420944 CF14382 6 woreczków prezentowych na Boze Narodzenie, 
Swietego Mikolaja i Adwent - woreczek z motywem boz

84,99 zł
4251805420951 CF14378 6 woreczków prezentowych na Boze Narodzenie, 

Swietego Mikolaja i Adwent - woreczek z motywem boz
84,99 zł

4251805420968 CF14375 8 woreczków prezentowych na Boze Narodzenie, 
Mikolajki i Adwent - woreczek z motywem swiatecznym 

93,99 zł
4251805420975 CF14388 6 woreczków prezentowych na Boze Narodzenie, Mikolaj 

i Adwent - woreczek z motywem swiatecznym - worecze
140,99 zł

4251805420982 CF14510 Swiateczny pociag z dwiema plastikowymi przyczepami 
- ozdobny swiateczny pociag - Swiateczna dekoracja sto

140,99 zł
4251805420999 CF14506 Swiateczna dekoracja balwana z metalu - Swiateczna 

figurka stojaca - Swiateczna dekoracja swiateczna - chw
84,99 zł

4251805421002 CF14506 Ozdoba swiateczna figurka pingwina wykonana z metalu 
- Figurka swiateczna stojaca - Figurka swiateczna - chwi

84,99 zł
4251805421019 CF14506 Ozdoba swiateczna figurka renifera wykonana z metalu 

- Figurka swiateczna stojaca - Figurka swiateczna - chwi
84,99 zł

4251805421026 CF14506 Ozdoba swiateczna Figurka Swietego Mikolaja z metalu 
- Figurka swiateczna stojaca - Figurka swiateczna - chwi

84,99 zł
4251805421040 CF14759 2x Figurka swiateczna Balwanek imitacja drewna - 

Figurka swiateczna stojaca - Figurka swiateczna - 12cm,
140,99 zł

4251805421057 CF14728 6 woreczków prezentowych na Boze Narodzenie, 
Swietego Mikolaja i Adwent - woreczek z motywem swia

84,99 zł
4251805421064 CF14760 2x Figurka swiateczna Swiety Mikolaj imitacja drewna - 

Figurka bozonarodzeniowa stojaca - Figurka swiateczna 
140,99 zł

4251805421071 CF14450 6x XL Torba na prezenty na Boze Narodzenie, Boze 
Narodzenie i Adwent - Torba na prezenty z motywem s

140,99 zł
4251805421088 CF14483 4x XL worek prezentowy na Boze Narodzenie, mikolaj i 

adwent - woreczek z motywem bozonarodzeniowym - w
140,99 zł

4251805421095 CF14503 Krasnoludek LED, ozdobny elf bozonarodzeniowy z 
oswietleniem LED wewnatrz, krasnolud jako dekoracja p

140,99 zł
4251805421101 CF14503 Krasnoludek LED, ozdobny elf bozonarodzeniowy z 

oswietleniem LED wewnatrz, krasnolud jako dekoracja p
140,99 zł

4251805421118 CF14502 Krasnoludek LED, ozdobny elf bozonarodzeniowy z 
oswietleniem LED wewnatrz, krasnolud jako dekoracja p

93,99 zł
4251805421125 CF14502 Krasnoludek LED, ozdobny elf bozonarodzeniowy z 

oswietleniem LED wewnatrz, krasnolud jako dekoracja p
93,99 zł

4251805421132 CF14480 Swiateczna dekoracja figurka pingwina z filcu - 
dekoracja parapetu na Boze Narodzenie - dekoracja zim

70,99 zł
4251805421149 CF14480 Dekoracja swiateczna Figurka renifera z filcu - Ozdoba 

parapetu na Boze Narodzenie - Dekoracja zimowa - Figu
70,99 zł

4251805421156 CF14480 Swiateczna dekoracja Figurka Swietego Mikolaja z filcu - 
dekoracja parapetu na Boze Narodzenie - dekoracja zim

70,99 zł
4251805421163 CF14480 Swiateczna dekoracja Figurka balwana z filcu - Ozdoba 

parapetu na Boze Narodzenie - Dekoracja zimowa - Figu
70,99 zł

4251805421170 CF14489 4x zawieszki choinkowe ze szkla - Ozdoby choinkowe na 
choinke - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkowe

70,99 zł
4251805421187 CF14488 6x Zawieszki choinkowe ze szkla - Ozdoby choinkowe na 

choinke - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkowe
140,99 zł

4251805421194 CF14488 6x Zawieszki choinkowe ze szkla - Ozdoby choinkowe na 
choinke - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkowe

84,99 zł
4251805421200 CF14490 4x zawieszki choinkowe ze szkla - Ozdoby choinkowe na 

choinke - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkowe
84,99 zł

4251805421217 CF14420 Swiecznik wykonany z metalu - ozdobny swiecznik w 
ksztalcie galazki - swiecznik na wieniec adwentowy

163,99 zł
4251805421231 CF14565 Petla dekoracyjna LED, duza petla prezentowa z 

oswietleniem LED, 8 cieplych bialych lamp LED, ozdobn
93,99 zł

4251805421248 CF14564 Petla dekoracyjna LED, duza petla prezentowa z 
oswietleniem LED, 8 cieplych bialych lamp LED, ozdobn

140,99 zł
4251805421255 CF14563 Petla dekoracyjna LED, duza petla prezentowa z 

oswietleniem LED, 8 cieplych bialych lamp LED, ozdobn
93,99 zł
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4251805421262 CF14419 2x Swiecznik wykonany z metalu - ozdobny swiecznik w 
ksztalcie liscia - swiecznik z róznymi motywami [wybór j

93,99 zł
4251805421279 CF14789 2x Ozdoba swiateczna z metalu - Figurka swiateczna 

Choinka na stojaku drewnianym - Ozdoba parapetu - St
187,99 zł

4251805421286 CF14790 2x Ozdoba swiateczna z metalu - Figurka swiateczna 
poinsecja na drewnianej podstawie - Ozdoba parapetu -

140,99 zł
4251805421293 CF14421 2x Ozdoba swiateczna z metalu - Figurka swiateczna 

Choinka na stojaku drewnianym - Ozdoba parapetu - St
140,99 zł

4251805421309 CF14421 2x Ozdoba swiateczna z metalu - Figurka swiateczna 
poinsecja na drewnianej podstawie - Ozdoba parapetu -

140,99 zł
4251805421316 CF15653 Wierzcholek choinki w ksztalcie gwiazdy - Ozdoby 

choinkowe - Gwiazdka na czubek choinki - Ozdoby choin
70,99 zł

4251805421323 CF11935 3x spray bottle - chemoodporny rozpylacz z pompka z 
gwintem 28/400 do kwasów, weglowodorów i rozpuszcz

93,99 zł
4251805421330 CF13956 6x kolki choinkowe - rozki na choinke - ozdoby 

choinkowe do zawieszenia na ozdoby swiateczne - odpo
70,99 zł

4251805421347 CF14792 8-czesciowy zestaw zawieszek na choinke, nielamliwe 
ozdoby choinkowe w postaci cukierków i prezentów, ws

93,99 zł
4251805421354 CF13935 2x stolek kempingowy skladany - przenosny skladany 

stolek - skladany maly fotel na kemping, wedkarstwo, pi
187,99 zł

4251805421361 CF13935 2x stolek kempingowy skladany - przenosny skladany 
stolek - skladany maly fotel na kemping, wedkarstwo, pi

187,99 zł
4251805421378 CF13935 2x stolek kempingowy skladany - przenosny skladany 

stolek - skladany maly fotel na kemping, wedkarstwo, pi
187,99 zł

4251805421392 CF11930 3x spray ze skala - chemoodporny rozpylacz z pompka 
do kwasów, weglowodorów i rozpuszczalników - atomiz

140,99 zł
4251805421408 CF14513 Figurka Swietego Mikolaja wykonana z ceramiki - 

dekoracyjna figurka Mikolaja na choinke - figurka dekor
84,99 zł

4251805421415 CF14513 Ceramiczna figurka Mikolaja - dekoracyjna figurka 
Swietego Mikolaja z dzwonkiem - figurka swiateczna - 2

140,99 zł
4251805421422 CF13502 2x girlanda druciana w gwiazdki - girlanda na Boze 

Narodzenie - girlanda bozonarodzeniowa na ozdoby choi
84,99 zł

4251805421439 CF15686 Girlanda z gwiazdami - Swiateczna girlanda - 
Gwiazdkowa girlanda do dekoracji swiatecznych - Swiat

84,99 zł
4251805421446 CF13504 2x girlanda druciana w gwiazdki - girlanda na Boze 

Narodzenie - girlanda bozonarodzeniowa na ozdoby choi
84,99 zł

4251805421453 CF13505 2x girlanda druciana w gwiazdki - girlanda na Boze 
Narodzenie - girlanda bozonarodzeniowa na ozdoby choi

70,99 zł
4251805421460 CF13479 4x spirala dekoracyjna z gwiazdkami - girlanda w 

ksztalcie spirali na Boze Narodzenie - girlanda swiateczn
70,99 zł

4251805453430 CF13480 4x ozdobna spirala z gwiazdkami - gwiazda girlanda w 
ksztalcie spirali na Boze Narodzenie - swiateczna girland

70,99 zł
4251805421484 CF13481 girlanda z gwiazdkami - girlanda Christmas - girlanda 

gwiazdkowa do dekoracji swiatecznej - dekoracja swiate
70,99 zł

4251805421491 CF13482 4x spirala dekoracyjna z gwiazdkami - girlanda w 
ksztalcie spirali na Boze Narodzenie - girlanda swiateczn

70,99 zł
4251805421507 CF13491 3x girlanda w kolorze zlotym z gwiazdkami - girlanda 

bozonarodzeniowa jako ozdoba choinkowa - girlanda z g
70,99 zł

4251805428612 CF13492 3x srebrny wianek z gwiazdami - wianek 
bozonarodzeniowy do dekoracji choinki - wianek gwiazd

70,99 zł
4251805428643 CF13494 3x zlota girlanda z gwiazdami - girlanda 

bozonarodzeniowa do dekoracji choinki - girlanda z gwia
70,99 zł

4251805428605 CF13495 3x srebrny wianek z gwiazdami - wianek 
bozonarodzeniowy do dekoracji choinki - wianek gwiazd

70,99 zł
4251805421545 CF15666 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Czerwona 

gwiazdka na wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozd
60,99 zł

4251805421552 CF14689 Swietlówka LED do wewnatrz i na zewnatrz - elastyczny 
lancuch swietlny z diodami LED o barwie cieplej bieli - s

187,99 zł
4251805421569 CF15713 Gwiazda dekoracji Boze Narodzenie - Gwiazda dekoracji 

swiatecznej do zawieszenia - Poinsecja wykonana z met
84,99 zł

4251805441048 CF14731 Lina sznurkowa z oswietleniem LED, ozdobna linka z 
cieplobialymi zarówkami LED, lancuch swietlny na bateri

140,99 zł
4251805421583 CF14761 2x latarnia kolejowa na Swietego Marcina i Halloween - 

papierowa latarnia z motywem jednorozca i teczy - 25 c
70,99 zł

4251805421590 CF14802 3x wiszaca dekoracja z tealightem LED, maly domek 
blaszany z oswietleniem LED do zawieszenia, piekne nas

93,99 zł
4251805421606 CF14667 2x jablko ozdobne z drewna - motyw jeza lub lisa - 

dekoracja jesienna do odlozenia - figura dekoracyjna na
93,99 zł

4251805421613 CF14590 jesienny wieniec na stól - kolorowy jesienny wieniec z 
szyszkami, liscmi i dyniami - swietna dekoracja na Hallo

163,99 zł
4251805421620 CF14590 jesienny wieniec na stól - kolorowy jesienny wieniec z 

szyszkami, liscmi i dyniami - swietna dekoracja na Hallo
163,99 zł
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4251805421637 CF14668 2x ozdobne jablko z drewna - zdejmowany motyw jeza 
lub lisa - dekoracja jesienna do odlozenia - figura dekor

93,99 zł
4251805421644 CF12577 Wymienna zarówka LED 3x - Swieca falista LED do 

luków bujanych i lancuchów swietlnych - Swieca z ostry
93,99 zł

4251805421651 CF14803 4x swiece standardowe - zapasowe lampy do luków 
swiec i lampek choinkowych - lampa swiecowa do lamp

93,99 zł
4251805421675 CF14804 16-czesciowy zestaw woreczków na sztucce w 

swiatecznych czapkach i bozonarodzeniowych butach - 
70,99 zł

4251805421682 CF14589 Swiateczny wieniec na stól - kolorowy wieniec 
dekoracyjny z szyszkami, liscmi i brokatem - wspaniale 

163,99 zł
4251805421699 CF14589 Swiateczny wieniec na stól - kolorowy wieniec 

dekoracyjny z szyszkami, liscmi i brokatem - wspaniale 
163,99 zł

4251805421712 CF14604 4x Talerz bozonarodzeniowy z melaminy - Talerz sw. 
Mikolaja z róznymi motywami - Talerz adwentowy na cia

84,99 zł
4251805421729 CF14606 3x talerze swiateczne wykonane z melaminy - Talerz 

sw. Mikolaja z róznymi motywami i ksztaltami - Talerze 
93,99 zł

4251805421736 CF14441 2x prezent swiateczny - blyszczace pudelko jako 
dekoracja pokoju na Boze Narodzenie i Adwent - pudelk

93,99 zł
4251805421743 CF14441 2x prezent swiateczny - blyszczace pudelko jako 

dekoracja pokoju na Boze Narodzenie i Adwent - pudelk
93,99 zł

4251805421750 CF14442 Swiateczne botki - blyszczace pojemniki na slodycze, 
suszone kwiaty i drobne upominki - dekoracje do pokoju

140,99 zł
4251805421767 CF14603 4x Talerz bozonarodzeniowy z melaminy - Talerz sw. 

Mikolaja z róznymi motywami - Talerz adwentowy na cia
140,99 zł

4251805421774 CF14678 13-czesciowy zestaw papieru do pakowania na Boze 
Narodzenie - zestaw do pakowania prezentów z wstazka

140,99 zł
4251805421781 CF14678 13-czesciowy zestaw papieru do pakowania na Boze 

Narodzenie - zestaw do pakowania prezentów z wstazka
140,99 zł

4251805421798 CF3329 18x gotowa kokardka na choinke - blyszczaca kokardka 
prezentowa w róznych kolorach - ozdoby choinkowe - o

140,99 zł
4251805421804 CF14680 13-czesciowy zestaw papieru do pakowania na Boze 

Narodzenie - zestaw do pakowania prezentów z wstazka
140,99 zł

4251805421811 CF14680 13-czesciowy zestaw papieru do pakowania na Boze 
Narodzenie - zestaw do pakowania prezentów z wstazka

140,99 zł
4251805421828 CF14443 Swiateczne sanki - blyszczace pojemniki na slodycze, 

suszone kwiaty i drobne upominki - dekoracje na Boze 
140,99 zł

4251805439991 CF9611 6x Lyzka do kawy ze stali nierdzewnej - Lyzka barowa - 
Dluga lyzka do drinków - Dluga lyzka do latte macchiato

84,99 zł
4251805421842 CF14645 Dekoracyjny display na Boze Narodzenie - Choinka z 

drewna ze sztucznym futerkiem i dzwoneczkami - Choin
140,99 zł

4251805421859 CF14645 Dekoracyjny display na Boze Narodzenie - Choinka z 
drewna ze sztucznym futerkiem i dzwoneczkami - Choin

140,99 zł
4251805421866 CF10043 Termos wykonany ze stali nierdzewnej - dwuscienny 

termos - termiczny termos prózniowy do uzytku w podr
93,99 zł

4251805421873 CF14424 miska dekoracyjna z metalu - Misa dekoracyjna do 
domu - Nowoczesna miska do dekoracji stolu, misek na 

163,99 zł
4251805421880 CF14806 3x podnosnik do saszetek z kawa, akcesoria do saszetek 

z kawa, praktyczny podnosnik do puszek z kawa, latwe 
84,99 zł

4251805421897 CF14423 Ozdobna taca metalowa - Dekoracyjna taca do domu - 
Nowoczesna misa do dekoracji stolu, misa na owoce, tal

163,99 zł
4251805421927 CF9556 36-czesciowy zestaw wkretaków, srubokret z grzechotka 

i bogate wyposazenie skladajace sie z nasadek i konców
70,99 zł

4251805421934 CF11012 10x swiecidelko na Boze Narodzenie - girlanda ze 
swiecidelkami w kolorze srebrnym - Ozdoby choinkowe 

84,99 zł
4251805421941 CF13497 2x girlanda z dzwoneczkami - girlanda z dzwoneczkami 

na swieta - girlanda bozonarodzeniowa z dzwoneczkami
70,99 zł

4251805421958 CF13498 2x girlanda z dzwoneczkami - girlanda z dzwoneczkami 
na swieta - girlanda bozonarodzeniowa z dzwoneczkami

70,99 zł
4251805421965 CF14699 2x swieczniki w ksztalcie serca - ozdobne drewniane 

swieczniki - swieczniki swiateczne na jeden tealight kazd
70,76 zł

4251805421972 CF14700 2x swiecznik w ksztalcie kuli choinki - ozdobne 
drewniane swieczniki - swieczniki swiateczne na jeden t

70,99 zł
4251805421996 CF14661 2x dekoracyjna ekspozycja swiateczna - renifer z 

drewna ze sztucznym futerkiem dzwoneczkami - figurka
70,99 zł

4251805422016 CF14660 2x dekoracyjna ekspozycja swiateczna - renifer z 
drewna ze sztucznym futerkiem dzwoneczkami - figurka

93,99 zł
4251805422023 CF14807 Tygiel do kapieli wodnej - Misa do z 2 wylewkami - 

Wysokiej jakosci miska - Stal nierdzewna - Mozna myc 
93,99 zł

4251805422030 CF12738 2x XXL LED lekki wieszak na serce - oswietlenie LED z 
kwiatowym wzorem z drewna do dekoracji okien, scian i

140,99 zł
4251805422047 CF7268 32-czesciowy zestaw narzedzi ze srubokretem i róznymi 

koncówkami - srubokret z precyzyjnymi kluczami nasad
84,99 zł
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4251805422054 CF14414 star miska dekoracyjna - metalowa ozdobna taca w 
ksztalcie gwiazdy - nowoczesna miska do dekoracji stolu

210,99 zł
4251805422085 CF14674 2x bardzo duza filizanka do kawy z motywem 

swiatecznym - duza filizanka do kawy - Kubek swiateczn
140,99 zł

4251805422092 CF14632 1x ozdobne drewniane klocki bozonarodzeniowe - 
dekoracja zimowa z napisem "XMAS" - ozdobione maly

70,99 zł
4251805422108 CF14674 2x filizanki do kawy XL z motywem swiatecznym - duza 

filizanka - kubek swiateczny - mozna myc w zmywarce, 
140,99 zł

4251805422115 CF14681 5-czesciowa podkladka z bieznikiem i podkladka - tasma 
i podkladka na stól na Boze Narodzenie i wesela - podkl

140,99 zł
4251805422122 CF14682 5-czesciowa podkladka z bieznikiem i podkladka - tasma 

i podkladka na stól na Boze Narodzenie i wesela - podkl
140,99 zł

4251805422139 CF14734 4x - Podkladki Premium na Boze Narodzenie - 
Dekoracyjna podkladka z motywami drzewek i brokatem

93,99 zł
4251805422146 CF14734 4x - Podkladki Premium na Boze Narodzenie - 

Dekoracyjna podkladka z motywami drzewek i brokatem
140,99 zł

4251805422153 CF14673 2x duze filizanki do kawy z motywem swiatecznym - 
filizanki do kawy w opakowaniu prezentowym - mozna 

140,99 zł
4251805422153 CF14673 2x duze filizanki do kawy z motywem swiatecznym - 

filizanki do kawy w opakowaniu prezentowym - mozna 
140,99 zł

4251805422160 CF14673 2x duze kubki do kawy z motywem swiatecznym - kubki 
do kawy w opakowaniu prezentowym - Kubki swiateczn

140,99 zł
4251805422160 CF14673 2x duze kubki do kawy z motywem swiatecznym - kubki 

do kawy w opakowaniu prezentowym - Kubki swiateczn
140,99 zł

4251805422177 CF14809 2-czesciowy zestaw figurek reniferów - figurka 
dekoracyjna wykonana z aluminium - Swiateczne i elega

140,99 zł
4251805422184 CF14523 2x figurka renifera - figurka dekoracyjna z aluminium - 

swiateczny i elegancki dodatek do mieszkania - dekoracj
93,99 zł

4251805422191 CF14415 Dekoracyjny display na Boze Narodzenie - Choinka z 
bielonego drewna - ponadczasowo piekne ozdoby swiat

163,99 zł
4251805422207 CF14573 2x ekspozytor dekoracyjny na Boze Narodzenie - 

Choinka wykonana z filcu na podstawie z litego drewna 
93,99 zł

4251805422214 CF14639 3x dekoracyjny ekspozytor na Boze Narodzenie - 
Choinka z filcu z podstawa z litego drewna - Choinka jak

140,99 zł
4251805422221 CF14810 2x ekspozytor dekoracyjny na Boze Narodzenie - 

Choinka z filcu z podstawa z litego drewna - Choinka jak
140,99 zł

4251805422245 CF14810 2x ekspozytor dekoracyjny na Boze Narodzenie - 
Choinka z filcu z podstawa z litego drewna - Choinka jak

163,99 zł
4251805422252 CF14810 2x ekspozytor dekoracyjny na Boze Narodzenie - 

Choinka z filcu z podstawa z litego drewna - Choinka jak
140,99 zł

4251805422269 CF14642 2x renifer wykonany z filcu z solidna drewniana 
podstawa - figurka renifera jako dekoracja swiateczna [

163,99 zł
4251805422276 CF14586 2x gwiazdka z kawalków drewna - dekoracyjna 

gwiazdka z litego drewna - styl rustykalny - dekoracja n
140,99 zł

4251805422283 CF14588 star z kawalków drewna - dekoracyjna gwiazdka z litego 
drewna - styl rustykalny - dekoracja na zime i Boze Nar

140,99 zł
4251805422290 CF14587 star z kawalków drewna - dekoracyjna gwiazdka z litego 

drewna - styl rustykalny - dekoracja na zime i Boze Nar
140,99 zł

4251805422313 CF14602 4x Talerz bozonarodzeniowy z metalu - Talerz 
mikolajkowy z motywem bozonarodzeniowym - Talerz a

93,99 zł
4251805422320 CF14599 Foremki do ciastek 16x ze stali nierdzewnej - Foremki ze 

swiatecznymi motywami - Foremki na Boze Narodzenie
140,99 zł

4251805422337 CF14600 Foremki 20x ze stali nierdzewnej - Foremki ze 
swiatecznymi motywami - Foremki na Boze Narodzenie

70,99 zł
4251805422344 CF14453 2x Swiateczna girlanda - Jodlowa girlanda do idealnej 

dekoracji swiatecznej - Swiateczna dekoracja na choinke
84,99 zł

4251805422351 CF14454 2x Swiateczna girlanda - Jodlowa girlanda jako idealna 
swiateczna dekoracja - Swiateczna dekoracja z motywa

84,99 zł
4251805422368 CF14631 1x ozdobny stojacy renifer z drewna - dekoracja zimowa 

z napisem "XMAS" - uroczy rzad reniferów - 26cm
70,99 zł

4251805422375 CF14683 5-czesciowa podkladka z bieznikiem i podkladka - tasma 
i podkladka na stól na Boze Narodzenie i wesela - podkl

140,99 zł
4251805422382 CF14533 200g posypka dekoracyjna - suszony naturalny material 

dekoracji i rekodziela z bialego mchu - zestaw do rekodz
84,99 zł

4251805422399 CF14534 300g posypka dekoracyjna - suszony naturalny material 
do dekoracji i rekodziela z mchu, szyszek, kory i drewna

84,99 zł
4251805422405 CF14535 300g posypka dekoracyjna - suszony naturalny material 

do dekoracji i rekodziela z mchu, szyszek, kory i drewna
84,99 zł

4251805422412 CF14536 300g posypka dekoracyjna - suszony naturalny material 
do dekoracji i rekodziela z mchu, szyszek, kory i drewna

84,99 zł
4251805422429 CF14536 300g posypka dekoracyjna - suszony naturalny material 

do dekoracji i rekodziela z mchu, szyszek, kory i drewna
84,99 zł
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4251805422436 CF14536 300g posypka dekoracyjna - suszony naturalny material 
do dekoracji i rekodziela z mchu, szyszek, kory i drewna

84,99 zł
4251805422443 CF14536 300g posypka dekoracyjna - suszony naturalny material 

do dekoracji i rekodziela z mchu, szyszek, kory i drewna
84,99 zł

4251805422450 CF14623 wieczko na butelke wina - swiateczny sweter z napisem 
„Joy” - swiateczna dekoracja stolu - swiateczna zakretka

46,99 zł
4251805422467 CF14623 nakladka na butelke wina - swiateczny sweter z 

motywem balwana - swiateczna dekoracja stolu - swiate
70,99 zł

4251805422474 CF14623 Nakladka na butelke wina - Swiateczny sweter z 
motywem Swietego Mikolaja - Swiateczna dekoracja stol

70,99 zł
4251805422481 CF14611 bieznik szary - Premium wstazka na stól na Boze 

Narodzenie - obrus dekoracyjny z motywami drzewek i 
84,99 zł

4251805422498 CF14611 bieznik szary - Premium wstazka na stól na Boze 
Narodzenie - obrus dekoracyjny z motywami drzewek i 

93,99 zł
4251805422504 CF14811 4x naczynie zaroodporne z ceramiczna pokrywka - 

miska deserowa np. na pletwe ragout w kolorze pomara
163,99 zł

4251805422511 CF10631 4x naczynie zaroodporne z ceramiczna pokrywka - 
miska deserowa np. na pletwe ragout w kolorze czerwo

163,99 zł
4251805422528 CF14512 2x Figurka Swietego Mikolaja wykonana z ceramiki - 

dekoracyjna figurka Swietego Mikolaja - figurka dekorac
93,99 zł

4251805422535 CF12567 6x Halloweenowy diadem z róznymi motywami dla 
dzieci i doroslych - opaska na glowe na Mardi Gras, Kar

84,99 zł
4251805422542 CF14390 6x podkladki na Boze Narodzenie - podkladki do kuchni 

- podkladki z róznymi motywami - podkladki [wybór róz
84,99 zł

4251805422559 CF14664 3x wiszaca dekoracja krasnoludek z biala broda i 
czerwona czapka Mikolaja - male drewniane chochliki do

70,99 zł
4251805422566 CF5870 3x zestaw do zamiatania - zestaw do zamiatania 

skladajacy sie ze szczotki recznej i szufelki - miotla recz
140,99 zł

4251805422573 CF14392 4x podkladki XL na Boze Narodzenie - podkladki z 
motywami swiatecznymi - podkladki do kuchni i jadalni -

84,99 zł
4251805422580 CF14393 4x XL Podkladka na Boze Narodzenie - Podkladka ze 

swiatecznymi motywami - Podkladki do kuchni i jadalni -
70,99 zł

4251805422597 CF14392 8x podkladki XL na Boze Narodzenie - podkladki z 
motywami swiatecznymi - podkladki do kuchni i jadalni -

84,99 zł
4251805422603 CF14393 8x podkladki XL na Boze Narodzenie - podkladki z 

motywami swiatecznymi - podkladki do kuchni i jadalni -
93,99 zł

4251805422610 CF14663 3x wiszaca ozdoba krasnal z biala broda i czerwona 
czapeczka bozonarodzeniowa - male drewniane chochlik

60,99 zł
4251805422627 CF14554 2x LED karzel z nosem i broda - skandynawski karzel ze 

spiczastym kapeluszem - szwedzki Mikolaj do rozlaczeni
46,99 zł

4251805422634 CF14546 2x LED karzel z nosem i broda - skandynawski karzel ze 
spiczastym kapeluszem - szwedzki Mikolaj do rozlaczeni

140,99 zł
4251805424461 CF12550 2x latarnia balonowa na sw. Marcina i Halloween - 

lampion papierowy z motywem z serialu "Swinka Peppa"
84,99 zł

4251805422658 CF12253 32x kolki do namiotu ze stali - solidne kolki w ksztalcie 
litery V na kemping i na zewnatrz - idealne do normalne

163,99 zł
4251805422665 CF12253 48x sledzie do namiotu wykonane ze stali - wytrzymale 

sledzie w ksztalcie litery V na kemping i na zewnatrz - id
187,99 zł

4251805422719 CF11828 Dozownik leków 7 dni - MORE READABLE - pudelko na 
leki (morgens, mittags, abends) - pudelko na pigulki - d

60,99 zł
4251805422726 CF14676 2x gigantyczne torby na prezenty na Boze Narodzenie - 

Torby na prezenty XXL do kalendarzy adwentowych - To
93,99 zł

4251805422733 CF14545 figurka balwana deco z podgrzewaczem do uszu - 
figurka porcelanowa do dekoracji zimowej - dekoracja s

84,99 zł
4251805422740 CF14545 figurka balwana deco z czerwona czapka - figurka 

porcelanowa do dekoracji zimowej - dekoracja swiatecz
84,99 zł

4251805422757 CF14545 figurka balwana deco z czarnym cylindrem - figurka 
porcelanowa do dekoracji zimowej - dekoracja swiatecz

84,99 zł
4251805422764 CF14762 2X Dozownik leków w jezyku FRANCUSKIM - pudelko na 

lekarstwa na 7 dni - pudelko na tabletki - pudelko na ta
70,99 zł

4251805422764 CF14762 2X Dozownik leków w jezyku FRANCUSKIM - pudelko na 
lekarstwa na 7 dni - pudelko na tabletki - pudelko na ta

70,99 zł
4251805422771 CF14763 2X Dozownik leków w jezyku FRANCUSKIM - pudelko na 

lekarstwa na 7 dni - pudelko na tabletki - pudelko na ta
84,99 zł

4251805422771 CF14763 2X Dozownik leków w jezyku FRANCUSKIM - pudelko na 
lekarstwa na 7 dni - pudelko na tabletki - pudelko na ta

84,99 zł
4251805422788 CF14973 2X Dozownik leków w jezyku FRANCUSKIM - Pudelko na 

leki na 7 dni - 1 komora kazda - Pudelko na pigulki - Pu
60,99 zł

4251805422795 CF14511 2x ozdobna stojaca sw. Mikolaj - plastikowa figurka 
Swietego Mikolaja - ozdobna podstawka sw. Mikolaja [w

93,99 zł
4251805422801 CF14767 2x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na 

lekarstwa na 7 dni - po 2 przegródki - pudelko na pigulk
84,99 zł
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4251805422818 CF14766 2x dozownik leków w jezyku WLOSKIM - pudelko na 
lekarstwa na 7 dni - po 2 przegródki - pudelko na pigulk

84,99 zł
4251805422825 CF14768 Dozownik leków 1x w jezyku holenderskim - pudelko na 

leki na 7 dni - 3 przegródki kazdy - pudelko na pigulki - 
70,99 zł

4251805422832 CF14769 Dozownik leków 1x w jezyku holenderskim - pudelko na 
leki na 7 dni - 3 przegródki kazdy - pudelko na pigulki - 

70,99 zł
4251805422849 CF14770 Dozownik leków 1x w jezyku holenderskim - pudelko na 

leki na 7 dni - 3 przegródki kazdy - pudelko na pigulki - 
70,99 zł

4251805422856 CF14771 1x dozownik leków w jezyku holenderskim - pudelko na 
leki na 7 dni - kazda z 3 przegródkami - pudelko na pigu

70,99 zł
4251805422856 CF14771 1x dozownik leków w jezyku holenderskim - pudelko na 

leki na 7 dni - kazda z 3 przegródkami - pudelko na pigu
70,99 zł

4251805422863 CF14772 Dozownik leków 1x w jezyku holenderskim - pudelko na 
leki na 7 dni - 3 przegródki kazdy - pudelko na pigulki - 

70,99 zł
4251805422887 CF14775 Dozownik leków 2X w jezyku holenderskim - pudelko na 

leki na 7 dni - 2 przegródki kazda - pudelko na pigulki - 
70,99 zł

4251805422894 CF14776 Dozownik leków 2X w jezyku holenderskim - pudelko na 
leki na 7 dni - 2 przegródki kazda - pudelko na pigulki - 

84,99 zł
4251805422900 CF14777 2X Dozownik leków w jezyku ANGIELSKIM - pudelko na 

leki na 7 dni - dozownik tygodniowy do przechowywania
70,99 zł

4251805422917 CF14778 2X dozownik leków w jezyku ANGIELSKIM - pudelko na 
leki na 7 dni - pudelko na pigulki i tabletki - dozownik ty

84,99 zł
4251805422948 CF14432 2x 60g dekoracyjne gwiazdki - przezroczyste gwiazdki z 

krysztalu arylu - w dwóch róznych ksztaltach do dekorac
70,99 zł

4251805422955 CF11801 4x drewniana podkladka z nadrukiem na kratke - Gruby 
drewniany krazek do dekoracji - Podkladka dekoracyjna 

70,99 zł
4251805422986 CF14615 obrus - kwadratowy obrus we wzór - obrus z poliestru - 

obrus na Boze Narodzenie, urodziny, wesele - 180 x 130
140,99 zł

4251805422993 CF14616 obrus - kwadratowy obrus we wzór - obrus z poliestru - 
obrus na Boze Narodzenie, urodziny, wesele - 180 x 130

84,99 zł
4251805423006 CF14617 obrus - kwadratowy obrus we wzór - obrus z poliestru - 

obrus na Boze Narodzenie, urodziny, wesele - 180 x 130
93,99 zł

4251805423020 CF14619 obrus - kwadratowy obrus we wzór - obrus z poliestru - 
obrus na Boze Narodzenie, urodziny, wesele - 180 x 130

84,99 zł
4251805423037 CF14619 obrus - kwadratowy obrus we wzór - obrus z poliestru - 

obrus na Boze Narodzenie, urodziny, wesele - 180 x 130
84,99 zł

4251805423044 CF14619 obrus - kwadratowy obrus we wzór - obrus z poliestru - 
obrus na Boze Narodzenie, urodziny, wesele - 180 x 130

84,99 zł
4251805423051 CF14620 obrus XXL - kwadratowy obrus ze wzorem - obrus z 

poliestru - obrus na Boze Narodzenie, urodziny, wesele -
163,99 zł

4251805423068 CF14620 obrus XXL - kwadratowy obrus ze wzorem - obrus z 
poliestru - obrus na Boze Narodzenie, urodziny, wesele -

93,99 zł
4251805423075 CF14620 obrus XXL - kwadratowy obrus ze wzorem - obrus z 

poliestru - obrus na Boze Narodzenie, urodziny, wesele -
93,99 zł

4251805423082 CF14621 Obrus XXL - swiateczny obrus kwadratowy - czerwony 
obrus poliestrowy na adwent - 220 x 150 cm

140,99 zł
4251805423099 CF14622 obrus XXL - kwadratowy obrus na Boze Narodzenie - 

bialy obrus poliestrowy na okres adwentowy - 220 x 150
140,99 zł

4251285579088 CF11668 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko

163,99 zł
4251285579057 CF11665 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
140,99 zł

4251285579064 CF11666 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko

140,99 zł
4251805423143 CF14614 podstawki 4x z naturalnego drewna - podstawki szklane 

- podstawki pod szklanki - krazki drewniane do rekodziel
140,99 zł

4251805423150 CF14628 48-elementowy zestaw dekoracji na prezenty 
swiateczne - naklejki prezentowe do dekoracji, czarujac

46,99 zł
4251805423167 CF14629 48-elementowy zestaw dekoracji na prezenty 

swiateczne - naklejki prezentowe do dekoracji, czarujac
60,99 zł

4251805423174 CF14636 48-elementowy zestaw dekoracji na prezenty 
swiateczne - naklejki prezentowe do dekoracji, magiczn

84,99 zł
4251805423181 CF14741 2x drewniane pudelko w ksztalcie serca - drewniane 

pudelko na bizuterie - male drewniane pudelko z pokry
84,99 zł

4251805423198 CF14637 48-elementowy zestaw dekoracji na prezenty 
swiateczne - naklejki prezentowe do dekoracji, magiczn

70,99 zł
4251805423204 CF14648 8x Swiateczne spinacze ozdobne - drewniane spinacze 

do zdjec, ozdoby swiateczne - spinacze z figurkami swia
60,99 zł

4251805423211 CF14739 4x drewniane pudelko w róznych rozmiarach - 
drewniane pudelko na bizuterie - male drewniane pudel

84,99 zł
4251805423228 CF14740 2x drewniane pudelko do przechowywania bizuterii - 

drewniane pudelko pudelko na bizuterie - male drewnia
84,99 zł
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4251805423235 CF14638 48-elementowy zestaw dekoracji na prezenty 
swiateczne - naklejki na prezenty i klipsy do dekoracji, 

70,99 zł
4251805423242 CF14655 48-elementowy zestaw dekoracji na prezenty 

swiateczne - naklejki na prezenty i klipsy do dekoracji, 
84,99 zł

4251805423259 CF14656 48-elementowy zestaw dekoracji na prezenty 
swiateczne - naklejki na prezenty klipsy do dekoracji, m

84,99 zł
4251805423266 CF14556 4-czesciowy pociag bozonarodzeniowy z trzema kulami 

snieznymi na wagonach - ozdobny pociag bozonarodzen
140,99 zł

4251805423273 CF14821 Czajnik 2 L - czajnik retro ze stali nierdzewnej - czajnik z 
gwizdkiem do zagotowania wody - czajnik retro

163,99 zł
4251805423280 CF14608 2x obrus do kolorowania - obrazek do kolorowania XXL 

z motywami swiatecznymi - obrus malowany dla dzieci -
93,99 zł

4251805423297 CF14609 2x miseczka porcelanowa w ksztalcie gwiazdy - ozdobny 
talerz na ciastka i przekaski - ozdobna miska bozonarod

140,99 zł
4251805423303 CF14609 2x porcelanowa miseczka w ksztalcie choinki - ozdobny 

talerz na ciasteczka i przekaski - ozdobna swiateczna mi
140,99 zł

4251285579088 CF11668 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko

163,99 zł
4251805423327 CF14601 Pudelko do przechowywania bombek - Skrzynka do 

sortowania ozdób choinkowych - Organizer na bombki i 
140,99 zł

4251805423334 CF14781 Lopata do sniegu Premium 3w1 - Zestaw do usuwania 
sniegu z lopata, skrobaczka i szczotka do sniegu - zajmu

140,99 zł
4251805423341 CF14724 Magazyn papieru pakowego - organizer na papier 

pakowy - worek papierowy - pojemnik na papier pakow
93,99 zł

4251805423358 CF14723 Magazyn papieru pakowego - organizer na papier 
pakowy - worek papierowy - pojemnik na papier pakow

93,99 zł
4251805423365 CF14735 2x talerz dekoracyjny w ksztalcie serca - dekoracyjna 

misa z plyty pilsniowej o sredniej gestosci - talerz w kszt
93,99 zł

4251805423372 CF14822 2-czesciowy zestaw ozdobny talerz w ksztalcie serca - 
dekoracyjna misa wykonana z plyty pilsniowej o sredniej

93,99 zł
4251285579057 CF11665 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
140,99 zł

4251805423419 CF14675 Torba na choinke - torba do przechowywania choinki - 
oslona na jodle - oslona na choinke do przechowywania 

140,99 zł
4251805423426 CF14610 Wysokiej jakosci kocyk pod choinke - Kocyk pod choinke 

Choinka chroniaca przed iglami sosny - Okragly dywanik
140,99 zł

4251805423433 CF14610 Wysokiej jakosci kocyk pod choinke - Kocyk pod choinke 
Choinka chroniaca przed iglami sosny - Okragly dywanik

93,99 zł
4251805423440 CF14782 3x Miska na platki zbozowe w swiatecznym designie - 

Swiateczne dania do serwowania - Snack Swiateczna mi
140,99 zł

4251805423457 CF14782 8-czesciowy zestaw misek na przekaski - szare i 
czerwone miseczki do dipów do dania glównego - miski 

93,99 zł
4251805423464 CF14672 antystresowa figurka swiateczna - zabawka do 

wyciskania Boze Narodzenie - pileczka do sciskania ze s
60,99 zł

4251805423471 CF14672 antystresowa figurka swiateczna - zabawka do 
wyciskania Boze Narodzenie - pileczka do sciskania ze s

70,99 zł
4251805423488 CF14672 antystresowa figurka swiateczna - zabawka do 

wyciskania Boze Narodzenie - pileczka do sciskania ze s
70,99 zł

4251805423495 CF14672 antystresowa figurka swiateczna - zabawka do 
wyciskania Boze Narodzenie - pileczka do sciskania ze s

70,99 zł
4251805423501 CF14672 antystresowa figurka swiateczna - zabawka do 

wyciskania Boze Narodzenie - pileczka do sciskania ze s
70,99 zł

4251805423518 CF14672 antystresowa figurka swiateczna - zabawka do 
wyciskania Boze Narodzenie - pileczka do sciskania ze s

70,99 zł
4251805423525 CF14459 4x krawat do przebrania Swietego Mikolaja - Krawat 

swiateczny - Kostium - Strój Swietego Mikolaja dla mezc
84,99 zł

4251805423532 CF14539 luk swiecy LED z zegarem jako lampki swiateczne - 
mostek swiecy z 21 diodami LED - piramida luku swietln

140,99 zł
4251805423587 CF14612 Zestaw 6-czesciowych swieczników - drewniana taca z 

kieliszkami do podgrzewaczy i ozdobnymi kamieniami - 
93,99 zł

4251805423594 CF14613 2x latarnia na tealight w kolorze czarnym - metalowa 
latarnia ze szklanymi taflami do zawieszenia - mini-latar

93,99 zł
4251805423600 CF14634 Dekoracja swiateczna - drewniany stojak na renifery - 

figura renifera jako dekoracja swiateczna - dekoracja st
70,99 zł

4251805423617 CF14634 Dekoracja swiateczna - drewniany stojak na renifery - 
figura renifera jako dekoracja swiateczna - dekoracja st

70,99 zł
4251805423624 CF14750 5x swiatecznych obrazków okiennych, samoprzylepnych 

z róznymi motywami - Ozdoby choinkowe - Ozdoby okie
70,99 zł

4251805423631 CF14644 lekki lancuch LED z perlami i funkcja timera - lekki 
lancuch baterii z 50 diodami LED - perlowa girlanda LED

60,99 zł
4251805423648 CF14644 lekki lancuch LED z perlami i funkcja timera - lekki 

lancuch baterii z 50 diodami LED - perlowa girlanda LED
60,99 zł
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4251805423655 CF14644 lekki lancuch LED z perlami i funkcja timera - lekki 
lancuch baterii z 50 diodami LED - perlowa girlanda LED

84,99 zł
4251805423655 CF14644 lekki lancuch LED z perlami i funkcja timera - lekki 

lancuch baterii z 50 diodami LED - perlowa girlanda LED
84,99 zł

4251805423662 CF14818 wieniec na stól na Boze Narodzenie - wieniec 
adwentowy ze srebrnym brokatem - wieniec dekoracyjn

210,99 zł
4251805423693 CF14416 swieca w metalowej misce - szlachetne swiatlo stolowe 

- metalowa misa zdobiona technika uderzenia mlotkiem 
93,99 zł

4251805423709 CF14410 Metalowy swiecznik na tealighty z motywem choinki - 
ozdobny swiecznik na zime - Swiecznik bozonarodzenio

84,99 zł
4251805423716 CF14410 Metalowy swiecznik na tealighty z motywem renifera - 

ozdobny swiecznik na zime - swiateczny swiecznik - swi
84,99 zł

4251805423723 CF14408 2x swieczniki w eleganckim designie na swiateczny stól 
- klasyczny swiecznik na wesela, rocznice - metalowy sw

70,99 zł
4251805423730 CF14709 2x swiecznik do swiec stozkowych - swiecznik wykonany 

z metalu - wysokiej jakosci swiecznik o klasycznym wygl
70,99 zł

4251805423747 CF14709 2x swiecznik do swiec stozkowych - swiecznik wykonany 
z metalu - wysokiej jakosci swiecznik o klasycznym wygl

70,99 zł
4251805423754 CF14550 Kokardki prezentowe 48x w róznych rozmiarach i 

kolorach - gotowe kokardy do ozdabiania prezentów swi
93,99 zł

4251805423761 CF14709 2x swieczniki w szlachetnym stylu na swiateczny stól - 
metalowy swiecznik na swiateczny stól - klasyczny swiec

70,99 zł
4251805423778 CF14796 100x kokardy prezentowe w swietnych kolorach - 

samoprzylepne gotowe kokardki do ozdabiania prezentó
70,99 zł

4251805423785 CF14552 Kokardki prezentowe 48x w róznych rozmiarach i 
kolorach - gotowe kokardy do ozdabiania prezentów swi

93,99 zł
4251805423792 CF14796 100x kokardy prezentowe w swietnych kolorach - 

samoprzylepne gotowe kokardy z brokatem do ozdabian
70,99 zł

4251805423808 CF14796 100x kokardy prezentowe w swietnych kolorach - 
samoprzylepne gotowe kokardki do ozdabiania prezentó

70,99 zł
4251805423815 CF14797 Kokardki prezentowe 48x w róznych rozmiarach i 

kolorach - gotowe kokardy do ozdabiania prezentów swi
84,99 zł

4251805423822 CF14430 2x ozdobna kokarda XXL - Swiateczna kokardka do 
dekoracji - Olbrzymia kokardka prezentowa blyszczaca n

93,99 zł
4251805423839 CF14431 2x ozdobna kokarda XXL - Swiateczna kokardka do 

dekoracji - Olbrzymia kokardka prezentowa blyszczaca n
70,76 zł

4251805423846 CF14733 Swiecznik, wieniec adwentowy metalowy, swiecznik na 
4 swiece, taca adwentowa, uklad adwentowy, srednica 

140,99 zł
4251805423853 CF14562 20x sniezki biale, sztuczne sniezki do wewnetrznych 

walk na sniezki, miekkie pluszowe pilki, sztuczny snieg, 
93,99 zł

4251805423860 CF14567 9x sniezki biale, sztuczne sniezki do wewnetrznych walk 
na sniezki, miekkie pluszowe pilki, sztuczny snieg, wspa

84,99 zł
4251805423877 CF14449 pudelko upominkowe 4x z motywami swiatecznymi - 

skladane pudelko z wytrzymalej tektury - papierowe pud
60,99 zł

4251805423884 CF14824 3-czesciowy zestaw wstazek na Swieta Bozego 
Narodzenia - Wstazki swiateczne do dekoracji - Wstazki 

70,99 zł
4251805423891 CF14825 3-czesciowy zestaw wstazek na Swieta Bozego 

Narodzenia - Wstazki swiateczne do dekoracji - Wstazki 
60,99 zł

4251805423907 CF14524 Metalowy renifer, ozdobna metalowa figurka renifera, 
posag jelenia jako wysokiej jakosci dekoracja swiateczn

210,99 zł
4251805423914 CF14826 4x Kokardki na prezenty na Boze Narodzenie - Kokardki 

na Boze Narodzenie do dekoracji - Kokardki na choinke 
70,99 zł

4251805423921 CF14417 Metalowy renifer, ozdobna metalowa figurka renifera, 
figurka jelenia jako wysokiej jakosci dekoracja swiateczn

187,99 zł
4251805423938 CF14444 disco ball - lustrzana kula do zawieszenia - disco ball na 

imprezy - bal imprezowy na sylwestra, urodziny, imprez
140,99 zł

4251805423938 CF14444 disco ball - lustrzana kula do zawieszenia - disco ball na 
imprezy - bal imprezowy na sylwestra, urodziny, imprez

140,99 zł
4251805423945 CF14444 Kula dyskotekowa - kula lustrzana do zawieszenia - kula 

dyskotekowa na impreze - kula na sylwestra, urodziny, i
140,99 zł

4251805423945 CF14444 Kula dyskotekowa - kula lustrzana do zawieszenia - kula 
dyskotekowa na impreze - kula na sylwestra, urodziny, i

140,99 zł
4251805423952 CF14427 63x Swiateczne naklejki na okna - samoprzylepne 

zdjecia okien - dekoracja okien [wybór jest rózny]
70,99 zł

4251805423969 CF14428 63x Swiateczne naklejki na okna - samoprzylepne 
zdjecia okien - dekoracja okien [wybór jest rózny]

70,99 zł
4251805423976 CF14666 drewniany kalendarz adwentowy - szescianowy 

kalendarz z motywem swiatecznym - ozdobny kalendarz
84,99 zł

4251805423983 CF14666 drewniany kalendarz adwentowy - szescianowy 
kalendarz z motywem swiatecznym - ozdobny kalendarz

84,99 zł
4251805423990 CF14666 drewniany kalendarz adwentowy - szescianowy 

kalendarz z motywem swiatecznym - ozdobny kalendarz
84,99 zł
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4251805424003 CF14525 LED renifer rozmiar L, drewniana figura renifera z 
oswietleniem LED, piekny posag losia, swietne swiatlo n

140,99 zł
4251805424010 CF14653 LED renifer rozmiar XL, figura renifera wykonana z 

drewna z oswietleniem LED, piekny posag losia, swietne
140,99 zł

4251805424027 CF14429 40x naklejki prezentowe na Boze Narodzenie - naklejki 
na napis prezentowy - motywy swiateczne [wybór jest r

60,99 zł
4251805424034 CF14652 3x zawieszka dziadek do orzechów, zawieszka na 

choinke w ksztalcie tradycyjnego dziadka do orzechów, 
70,99 zł

4251805424041 CF14651 3x wisiorek dziadek do orzechów, zawieszka na choinke 
w ksztalcie tradycyjnego dziadka do orzechów, rózne wz

70,99 zł
4251805424058 CF14650 3x wisiorek dziadek do orzechów, zawieszka na choinke 

w ksztalcie tradycyjnego dziadka do orzechów, rózne wz
70,99 zł

4251805424065 CF14395 5x naklejki swiateczne - naklejki papierowe 3D - naklejki 
do dekoracji mieszkania - rózne motywy swiateczne [wy

84,99 zł
4251805424072 CF14396 28x naklejki swiateczne - naklejki papierowe 3D - 

naklejki do dekoracji mieszkania - rózne motywy swiate
70,99 zł

4251805424089 CF14669 2x zestaw do rekodziela Figurka swiateczna - zestaw do 
rekodziela Boze Narodzenie dla dzieci do pokolorowania 

60,99 zł
4251805424096 CF14627 Drewniany pociag swiateczny z trzema przyczepami - 

dekoracyjny pociag swiateczny - dekoracja stolu swiatec
70,99 zł

4251805424102 CF14646 2x Sznurek jutowy S jako wstazka prezentowa, sznurek 
do paczek, wstazka ogrodowa i sznurek dekoracyjny, dl

70,99 zł
4251805424119 CF14646 2x Sznurek jutowy rozmiar M, jako wstazka prezentowa, 

do paczek, do wiazania drzew, wstazka ogrodowa i sznu
84,99 zł

4251805424126 CF14646 2x sznurek jutowy L, sznurek jutowy jako wstazka 
prezentowa, sznurek do paczek, krawat choinkowy, tas

84,99 zł
4251805424133 CF14646 2x Sznurek jutowy XL jako wstazka prezentowa, sznurek 

do paczek, wstazka ogrodowa i sznurek dekoracyjny, dl
70,99 zł

4251805424140 CF14435 2x ozdoby choinkowe ozdobny ptaszek - paw z cekinami 
na ozdobe choinkowa - plastikowe ptaszki z klipsem na 

70,99 zł
4251805424157 CF14436 2x ozdoby choinkowe ozdobny ptaszek - paw z cekinami 

na ozdobe choinkowa - plastikowe ptaszki z klipsem na 
70,99 zł

4251805424164 CF14437 2x ozdoby choinkowe ozdobny ptaszek - paw z cekinami 
na ozdobe choinkowa - plastikowe ptaszki z klipsem na 

84,99 zł
4251805424171 CF14799 2x Ozdoba choinkowa ptaszek - ptaszki z ogonkami do 

dekoracji choinki - ptaszki plastikowe z klipsem na swiet
93,99 zł

4251805424188 CF14827 4x ozdoby choinkowe ptaszek - ptaszki z ogonkami z 
piór na ozdoby choinkowe - ptaszki plastikowe z klipsem

93,99 zł
4251805424195 CF14591 2x rozproszone woreczki dekoracyjne 300g - szyszki, 

galazki i gwiazdki z kory jako naturalne ozdoby swiatecz
140,99 zł

4251805424201 CF14641 3x Swiateczna girlanda filcowa - Swiateczna girlanda z 
filcu - Ozdoby choinkowe z balwanem, Mikolajem, renife

93,99 zł
4251805424225 CF14559 8x ozdobne zawieszki, zawieszki swiateczne na choinke 

lub jako dekoracja pokoju, blyszczace ozdoby choinkow
84,99 zł

4251805424232 CF14559 8x ozdobne zawieszki, zawieszki swiateczne na choinke 
lub jako dekoracja pokoju, blyszczace ozdoby choinkow

84,99 zł
4251805424249 CF14593 Swiateczna dekoracja scienna - dekorowana choinka z 

dzwoneczkami, gwiazdkami, jodla, losiem - drewniana d
140,99 zł

4251805424256 CF14458 20x prezentowa wstazka - czerwona wstazka na Boze 
Narodzenie i urodziny - dekoracyjna wstazka w trzech ró

70,99 zł
4251805424263 CF14499 2x szczypce tealight, kazdy z jednym tealightem - 

chwytak tealight wykonany z aluminium - latwy transpor
70,99 zł

4251805424270 CF14379 8x magnesy na lodówke Boze Narodzenie, magnesy na 
drzwi lodówki i tablice, rózne motywy Swietego Mikolaja

84,99 zł
4251805424287 CF14633 2x LED Swiety Mikolaj - ozdobny Mikolaj z blyszczacym 

noskiem - drewniana figura do stojaka - dekoracja stolu
84,99 zł

4251805424294 CF14828 7x Ozdoby choinkowe motylek - Swiateczny motylek na 
ozdoby choinkowe - Plastikowy motylek z klipsem w 2 r

140,99 zł
4251805424317 CF14703 24x dekoracyjny kwiatek z klipsem, blyszczace kwiaty 

do przypinania, szpilki kwiatowe jako dekoracja pokoju 
93,99 zł

4251805424324 CF14560 24x dekoracyjny kwiatek z klipsem, blyszczace kwiaty 
do przypinania, szpilki kwiatowe jako dekoracja pokoju 

93,99 zł
4251805424355 CF14433 8x obraczka na serwetke z motywem kwiatowym - 

dekoracja stolu na rocznice, Boze Narodzenie, urodziny i
93,99 zł

4251805424379 CF14434 8x pierscionek na serwetki z motywem kwiatowym - 
dekoracja stolu na rocznice, Boze Narodzenie, urodziny i

84,99 zł
4251805424393 CF14561 12x ozdobny kwiatek z klipsem, blyszczace kwiaty do 

przypiecia, szpilki kwiatowe jako dekoracja pokoju na B
84,99 zł

4251805424409 CF14566 24x dekoracyjny kwiatek z klipsem, blyszczace kwiaty 
do przypinania, szpilki kwiatowe jako dekoracja pokoju 

93,99 zł
4251805424416 CF14566 24x dekoracyjny kwiatek z klipsem, blyszczace kwiaty 

do przypinania, szpilki kwiatowe jako dekoracja pokoju 
84,99 zł
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4251805424423 CF14374 3x worek filcowy z brzegiem ze sztucznego futra - 
ozdobna torba do przechowywania o wygladzie skóry z 

84,99 zł
4251805424430 CF14413 8x metalowe zawieszki na choinke - ozdoby choinkowe 

z metalu - ozdoby choinkowe w postaci serduszek, jodel
84,99 zł

4251805424447 CF14418 6x metalowe zawieszki na choinke - ozdoby choinkowe 
wykonane z metalu w formie serduszka, aniola, jodly, re

84,99 zł
4251805424454 CF14691 Serce LED - Lampa LED XL w ksztalcie serca - 

Bezprzewodowe nastrojowe swiatlo - Romantyczna lam
46,99 zł

4251805424461 CF12550 2x latarnia balonowa na sw. Marcina i Halloween - 
lampion papierowy z motywem z serialu "Swinka Peppa"

84,99 zł
4251805424478 CF14659 2-czesciowy zestaw dekoracji wiszacych z drewna - 

dekoracja do zawieszenia w ksztalcie gwiazdy i serca - s
84,99 zł

4251805424485 CF14659 2-czesciowy zestaw wiszacej dekoracji z drewna - 
dekoracja do powieszenia w ksztalcie losia i jodly - swiat

93,99 zł
4251805424492 CF14726 Lupa jako prostokatna pomoc do czytania - 12 diod LED 

z zasilaniem bateryjnym i USB - skladane nózki - 2,5-kro
140,99 zł

4251805424515 CF14643 2-czesciowy zestaw wiszacych dekoracji z metalu - 
Figurka Swietego Mikolaja i balwana do zawieszenia - D

70,99 zł
4251805424522 CF14643 2-czesciowy zestaw wiszacej dekoracji z metalu - 

figurka renifera i pingwina do powieszenia - Dekoracja s
84,99 zł

4251805424539 CF14357 Pojemnik 3x z zamkiem klipsowym, pojemnik ze stali 
nierdzewnej, hermetyczny pojemnik na kawe, 2 litry

187,99 zł
4251805424546 CF14687 Lusterko kosmetyczne LED z lusterkiem powiekszajacym 

10x - lusterko do makijazu z 16 diodami - obsluga bezpr
140,99 zł

4251805424553 CF14783 4-czesciowy zestaw filizanek do kawy w nowoczesnym 
stylu Art Deco - dzbanek do kawy, równiez do herbaty i 

140,99 zł
4251805424560 CF14784 4-czesciowy zestaw kubków do kawy w nowoczesnym 

stylu Art Deco - ceramiczny kubek do kawy - dzbanek d
140,99 zł

4251805424577 CF14754 Bambusowy mlynek do przypraw, reczny mlynek do soli 
i pieprzu z ceramicznym mlynkiem, plynna regulacja od 

84,99 zł
4251805424584 CF14460 3x blyszczaca wiszaca dekoracja - Choinka do 

postawienia lub powieszenia - Choinka z tworzywa sztuc
84,99 zł

4251805424591 CF14461 3x blyszczaca wiszaca dekoracja - Choinka do 
postawienia lub powieszenia - Choinka z tworzywa sztuc

93,99 zł
4251805424607 CF14462 3x blyszczaca wiszaca dekoracja - Choinka do 

postawienia lub powieszenia - Choinka z tworzywa sztuc
93,99 zł

4251805424614 CF14463 3x blyszczaca wiszaca dekoracja - Choinka do 
postawienia lub powieszenia - Choinka z tworzywa sztuc

93,99 zł
4251805424621 CF14464 3x blyszczaca wiszaca dekoracja - Choinka do 

postawienia lub powieszenia - Choinka plastikowa - 16 c
93,99 zł

4251805424638 CF14465 3x blyszczaca wiszaca dekoracja - Choinka do 
postawienia lub powieszenia - Choinka plastikowa - 16 c

93,99 zł
4251805424645 CF14658 4-czesciowy zestaw wiszacych dekoracji - drewniane 

wieszaki w ksztalcie gwiazdy i jodly - dekoracja na Boze 
70,99 zł

4251805424652 CF14657 4-czesciowy zestaw wiszacych dekoracji - drewniane 
wieszaki w ksztalcie gwiazdy i jodly - dekoracja na Boze 

70,99 zł
4251805424676 CF14788 Etagère 3-warstwowy z porcelany, z uchwytem, 3 

poziomy np. B. ciasta, owoce, kanapki, praliny i przekas
163,99 zł

4251805424683 CF14711 4-czesciowy zestaw desek serowych z nozem - 
drewniany talerz serów i trzy rózne noze do sera - taca 

140,99 zł
4251805424690 CF14713 Rolka do jogi, stymulujaca rolka powieziowa - stymuluje 

krazenie krwi i relaksuje po pracy, fitnessie, jodze, treni
140,99 zł

4251805424706 CF14714 Rolka do jogi, stymulujaca rolka powieziowa - stymuluje 
krazenie krwi i relaksuje po pracy, fitnessie, jodze, treni

140,99 zł
4251805424713 CF14813 Stojacy uchwyt na rolke papieru w kolorze czarnym - 

Uchwyt na papier do kuchni - Stojacy uchwyt na papier 
140,99 zł

4251805424720 CF14597 Drazek do podciagania, regulowany drazek do 
podciagania do oscieznicy, z miekkim uchwytem, idealn

140,99 zł
4251805424737 CF14598 Wielofunkcyjny drazek do podciagania, drazek do 

podciagania i podciagania, antyposlizgowe uchwyty typu
187,99 zł

4251805424775 CF14531 poduszka balansowa - nadmuchiwana poduszka do 
siedzenia z pileczkami - poduszka mobilna o Ø 33 cm - 

140,99 zł
4251805471298 CF14596 Trenazer ud - poreczny trener ramion i nóg z miekkim 

uchwytem - idealny do treningu silowego, treningu i fitn
93,99 zł

4251805424799 CF14596 Trenazer ud - poreczny trenazer ramion i nóg z miekkim 
uchwytem - idealny do treningu silowego, fitnessu, jogi

93,99 zł
4251805424805 CF14596 Trenazer ud - poreczny trener ramion i nóg z miekkim 

uchwytem - idealny do treningu silowego, cwiczen i fitn
93,99 zł

4251805424812 CF14531 poduszka balansowa - nadmuchiwana poduszka do 
siedzenia z pileczkami - poduszka mobilna o Ø 33 cm - 

140,99 zł
4251805424829 CF14785 2x tablica memo - tablica kredowa do odlozenia - tablica 

lupkowa do pisania - mala tablica z drewnianym stojakie
84,99 zł
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4251805424836 CF14830 Tablica memo - tablica kredowa do powieszenia - 
ozdobna tablica do pisania - 38,5 x 28,5 cm

140,99 zł
4251805424843 CF14831 memo board - tablica kredowa do powieszenia - tablica 

dekoracyjna do pisania - 40 x 30 cm
140,99 zł

4251805424850 CF14474 Pilatesring - pierscien oporowy do cwiczen jogi i pilates 
- przyrzad fitness na uda i ramiona - srednica 38 cm

140,99 zł
4251805424867 CF14474 Pilatesring - pierscien oporowy do cwiczen jogi i pilates 

- przyrzad fitness na uda i ramiona - srednica 38 cm
140,99 zł

4251805424874 CF14474 Pilatesring - pierscien oporowy do cwiczen jogi i pilates 
- przyrzad fitness na uda i ramiona - srednica 38 cm

140,99 zł
4251805424881 CF14820 9-czesciowe puzzle podlogowe, miekkie maty puzzlowe 

z numerami od 1 do 9, idealne dla dzieci od 2 roku zycia
84,99 zł

4251805424904 CF14819 6x mini opaska stretch „Body Shape” - tasma do 
cwiczen o 3 poziomach oporu - opaska fitness

70,99 zł
4251805424911 CF14594 2x pasek do jogi z poliestru - pas do jogi z metalowym 

zapieciem - tasma do lepszego rozciagania dla osob poc
70,99 zł

4251805443431 CF14595 Opaska do jogi wykonana z poliestru i gumy - opaska 
do cwiczen do budowania miesni, Pilates i joga - opaska

84,99 zł
4251805443431 CF14595 Opaska do jogi wykonana z poliestru i gumy - opaska 

do cwiczen do budowania miesni, Pilates i joga - opaska
84,99 zł

4251805424942 CF14595 Opaska do cwiczen jogi wykonana z poliestru i gumy - 
opaska do cwiczen do budowy miesni, pilates i joga - op

70,99 zł
4251805424966 CF14719 16-czesciowy zestaw sloików z tworzywa sztucznego - 

sloiki okragle i sloiki kwadratowe - sloiki do przechowyw
70,99 zł

4251805424973 CF14719 32-czesciowy zestaw sloików z tworzywa sztucznego - 
sloiki okragle i sloiki kwadratowe - sloiki do przechowyw

84,99 zł
4251805424980 CF14758 6-czesciowy zestaw nozy premium z drewnianym 

blokiem, 5 róznymi nozami kuchennymi, antyposlizgowy
374,99 zł

4251805424997 CF14715 plastikowe klipsy zamykajace 48x - klipsy zamykajace w 
kilku rozmiarach i kolorach - klips do torebek, toreb i op

84,99 zł
4251805425000 CF14695 5-czesciowy zestaw misek szklanych z pokrywka - miski 

szklane z pokrywka w 5 rozmiarach - salaterka szklana z
140,99 zł

4251805425017 CF14695 5-czesciowy zestaw misek szklanych z pokrywka - miski 
szklane z pokrywka w 5 rozmiarach - salaterka szklana z

140,99 zł
4251805425024 CF14695 5-czesciowy zestaw misek szklanych z pokrywka - miski 

szklane z pokrywka w 5 rozmiarach - salaterka szklana z
140,99 zł

4251805425031 CF14695 5-czesciowy zestaw misek szklanych z pokrywka - miski 
szklane z pokrywka w 5 rozmiarach - salaterka szklana z

140,99 zł
4251805425048 CF14716 Klódka 4x wykonana z litego metalu - zamek 

bezpieczenstwa z 3 kluczami - klódka z hartowanym pal
84,99 zł

4251805425079 CF14694 Komoda z 2 szufladami - drewniany stolik nocny z 
szufladami - szafka nocna z 2 szufladami materialowymi

210,99 zł
4251805425086 CF14690 Taca do serwowania, okragla miska do serwowania z 

drewna bambusowego z uchwytem, idealna do serwowa
84,99 zł

4251805425093 CF14690 Taca do serwowania, okragla miska do serwowania z 
drewna bambusowego z uchwytem, idealna do serwowa

84,99 zł
4251805425109 CF14690 Taca do serwowania, okragla miska do serwowania z 

drewna bambusowego z uchwytem, idealna do serwowa
84,99 zł

4251805425116 CF14721 9x dart, rzutki ze stali brazowanej, rzutki ze stalowa 
koncówka, trzon z tworzywa sztucznego i czarne lotki z 

84,99 zł
4251805425130 CF4589 kapcie frotte rozmiar 38/39, 12 par - kapcie hotelowe 

biale zapinane - kapcie dla gosci - obuwie goscinne - ka
163,99 zł

4251805425130 CF4589 kapcie frotte rozmiar 38/39, 12 par - kapcie hotelowe 
biale zapinane - kapcie dla gosci - obuwie goscinne - ka

163,99 zł
4251805425147 CF4589 Kapcie z froty rozmiar 42/43, 12 par - kapcie hotelowe 

biale - kapcie dla gosci - kolor: bialy - unisex
187,99 zł

4251805425147 CF4589 Kapcie z froty rozmiar 42/43, 12 par - kapcie hotelowe 
biale - kapcie dla gosci - kolor: bialy - unisex

187,99 zł
4251805425154 CF14833 kapcie frotte rozmiar 38/39, 6 par „wafelkowy wzór” - 

kapcie hotelowe zamkniete biale - kapcie dla gosci - obu
140,99 zł

4251805425161 CF14833 Kapcie z froty rozmiar 42/43, 6 par "wzór wafla" - 
kapcie hotelowe biale zamkniete - kapcie goscinne - kap

140,99 zł
4251805425178 CF14834 kapcie premium frotte, 6 par - kapcie hotelowe biale 

zamkniete - kapcie wygodne - buty kapielowe - rozmiar 
140,99 zł

4251805425185 CF14834 Premium kapcie z froty rozmiar 42/43, 6 par - kapcie 
hotelowe biale - kapcie domowe dla gosci - kapcie kapie

140,99 zł
4251805425192 CF14688 Zarówka LED E27 18W - zarówka energooszczedna do 

lamp wiszacych - 32 diody LED o cieplej barwie - idealn
140,99 zł

4251805425208 CF14737 40-elementowy zestaw rekwizytów sylwestrowych - 
kartonowe rekwizyty do fotobudki - akcesoria sylwestro

70,99 zł
4251805425215 CF14835 Recznik kuchenny, bardzo chlonne, uniwersalne reczniki 

bambusowe, wielokrotnego uzytku 24 arkusze na rolke, 
60,99 zł
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4251805425222 CF14835 2x recznik kuchenny, chlonne bambusowe uniwersalne 
reczniki, wielokrotnego uzytku 24 arkusze w rolce, zmy

93,99 zł
4251805425222 CF14835 2x recznik kuchenny, chlonne bambusowe uniwersalne 

reczniki, wielokrotnego uzytku 24 arkusze w rolce, zmy
93,99 zł

4251805425239 CF14816 2x miotelka z piór, dluga i waska miotelka z mikrofibry, 
idealna do czyszczenia kaloryferów i regularnego odkurz

70,99 zł
4251805425246 CF14816 Szczotka do kurzu 4x, dluga i waska sciereczka z 

mikrofibry, idealna do czyszczenia kaloryferów i regular
93,99 zł

4251805425253 CF14787 Kosz do przechowywania w paski na koce, poduszki, 
pranie i zabawki - duze pudelko do przechowywania bez

93,99 zł
4251805425260 CF14786 2-czesciowy zestaw drewniana taca do serwowania - 

vintage drewniana taca w róznych rozmiarach - wspania
163,99 zł

4251805425277 CF14720 Szaszlyki do szaszlyków 200x wykonane z drewna 
bambusowego - szaszlyki drewniane z szeroka powierzc

84,99 zł
4251805425338 CF12057 2x odporny polar przeciw chwastom - okrywajacy polar 

do ogrodu i budownictwa - skuteczna ochrona przed ch
84,99 zł

4251805425345 CF2251 2x rozdzielacz audio Y - wtyk jack 3,5 mm do zlacza 
gniazda 2x - rozdzielacz sluchawek stereo jack 3,5 mm 

60,99 zł
4251805425338 CF12057 2x odporny polar przeciw chwastom - okrywajacy polar 

do ogrodu i budownictwa - skuteczna ochrona przed ch
84,99 zł

4251805425345 CF2251 2x rozdzielacz audio Y - wtyk jack 3,5 mm do zlacza 
gniazda 2x - rozdzielacz sluchawek stereo jack 3,5 mm 

60,99 zł
4251805425338 CF12057 2x odporny polar przeciw chwastom - okrywajacy polar 

do ogrodu i budownictwa - skuteczna ochrona przed ch
84,99 zł

4251805425345 CF2251 2x rozdzielacz audio Y - wtyk jack 3,5 mm do zlacza 
gniazda 2x - rozdzielacz sluchawek stereo jack 3,5 mm 

60,99 zł
4251805425352 CF15635 6x bombki choinkowe - bombki choinkowe z pokryciem 

z tkaniny na Boze Narodzenie - ozdoby choinkowe na ch
70,99 zł

4251805425369 CF14839 28x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe wykonane z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie - ozdoby choink

163,99 zł
4251805425376 CF14843 Swietlna gwiazda w 3D z oswietleniem LED i zegarem w 

cieplej bieli do zawieszenia, wytrzymala gwiazda papier
84,99 zł

4251805425383 CF14843 Swietlna gwiazda w 3D z oswietleniem LED i zegarem w 
cieplej bieli do zawieszenia, stabilna gwiazda papierowa 

93,99 zł
4251805425406 CF14844 8x sprezyna naciagowa z podwójnym hakiem - sprezyna 

do namiotów, markiz, przyczep kempingowych - mocuja
93,99 zł

4251805425413 CF14845 4x Sprezyna naciagowa ze stali nierdzewnej z 
podwójnym hakiem - akcesoria mocujace - sprezyna na

93,99 zł
4251805425420 CF14846 24-czesciowy zestaw drewnianych figurek Boze 

Narodzenie - ozdoby swiateczne z drewna - drewniane fi
140,99 zł

4251805425437 CF14837 Ocieplacze na palce 4 pary - ogrzewacze do stóp dla 
wszystkich rozmiarów obuwia - wkladki grzewcze do but

70,99 zł
4251805425437 CF14837 Ocieplacze na palce 4 pary - ogrzewacze do stóp dla 

wszystkich rozmiarów obuwia - wkladki grzewcze do but
70,99 zł

4251805444186 CF14836 5-czesciowy zestaw do herbaty, czajniczek i 4 filizanki 
do herbaty wykonane z ceramiki, artystycznie szkliwiony

210,99 zł
4251805425468 CF14848 10x bambusowy grzebien do wlosów - drewniany 

grzebien - drobnozebny grzebien fryzjerski - poreczny i 
60,99 zł

4251805425475 CF9055 3x tacki na kostki lodu z pokrywkami - foremka na 
kostki lodu z otworem wlotowym w pokrywie - kostkark

84,99 zł
4251805425499 CF14856 Dozownik mydla z czujnikiem - Automatyczny dozownik 

mydla - Elektryczny dozownik mydla do zelu pod pryszni
163,99 zł

4251805425505 CF14850 Stojak do odsaczania naczyn, skladany - Bambusowy 
stojak - Stojak do odsaczania naczyn - Suszarka do nacz

163,99 zł
4251805425512 CF14852 Stojak na przyprawy z 3 sloikami na przyprawy ze stali 

nierdzewnej - pojemnik na przyprawy - bambusowy stoj
140,99 zł

4251805425529 CF14854 2x dozownik mydla do montazu na scianie - scienny 
dozownik mydla wielokrotnego napelniania - dozownik 

140,99 zł
4251805425543 CF15688 dekoracyjny dzwonek swiateczny - blyszczaca 

swiateczna dekoracja do zawieszenia - Adwentowa deko
60,99 zł

4251805425550 CF14855 2x dozownik mydla do montazu nasciennego - 
nascienny dozownik do mydla - dozownik mydla do zelu

140,99 zł
4251805425567 CF12396 3x doniczka z wyjmowanym spodkiem - doniczka do 

pokoju, balkonu i ogrodu - doniczka na kwiaty i ziola
93,99 zł

4251805425574 CF11249 2x sloiki na pieczywo chrupkie z pokrywkami - sloik do 
przechowywania pieczywa chrupkiego - hermetyczne po

93,99 zł
4251805425581 CF14853 Pudelko na herbate Premium - pudelko na herbate 

wykonane z drewna bambusowego z przegródkami 10 i 
163,99 zł

4251805425598 CF14851 Miska na owoce wykonana z bambusa w swietnym 
designie - stojacy kosz na owoce w ksztalcie jablka - oz

140,99 zł
4251805425604 CF14498 3x swiece LED w róznych rozmiarach - swiece LED z 

funkcja timera - prawdziwe swiece woskowe z pilotem i 
140,99 zł
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4251805425611 CF13281 Doniczka 3x wykonana z wlókien bambusowych w 
jasnych kolorach - doniczka na ziola - doniczka - Ø 15 x 

93,99 zł
4251805425628 CF13282 Doniczka 3x wykonana z wlókien bambusowych w 

jasnych kolorach - doniczka na ziola - doniczka - Ø 18,5 
93,99 zł

4251805462647 CF14842 26-elementowa ukladanka podlogowa, miekkie maty 
puzzle z literkami, idealne dla dzieci od 2 lat, praktyczna

187,99 zł
4251805425659 CF14841 2x swieca w metalowej misce - elegancka lampka 

stolowa - metalowa misa zdobiona technika uderzenia 
140,99 zł

4251805425666 CF14840 2-czesciowy zestaw misek ze stali nierdzewnej - miska 
ze stali nierdzewnej - wielofunkcyjna miska kuchenna n

140,99 zł
4251805425673 CF14676 4x gigantyczne torby na prezenty na Boze Narodzenie - 

Torby na prezenty XXL do kalendarzy adwentowych - To
140,99 zł

4251805425680 CF14868 4x zacisk jednoreczny - zaciski - zestaw szybkozlaczek 
dla rzemieslników - zacisk srubowy - zacisk reczny do za

84,99 zł
4251805425697 CF14865 2x salaterka ze stali nierdzewnej - zestaw miski - miska 

do mieszania - miska na owoce - miska metalowa - misk
140,99 zł

4251805425703 CF12031 2x miski 3,5 i 2 litry z blokada, wylewka i 
antyposlizgowym uchwytem

93,99 zł
4251805425727 CF14858 12-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 

szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dl
163,99 zł

4251805425734 CF14858 6-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 
szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dl

140,99 zł
4251805425758 CF14866 4-czesciowy zestaw do sprzatania, dwie szczotki reczne, 

szufelka, i szczotka uniwersalna, doskonaly zestaw do s
84,99 zł

4251805425765 CF14808 4-czesciowy zestaw wykonany z ceramicznej obieraczki i 
noza - nóz do obierania bardzo ostry iw 100% nierdzew

70,99 zł
4251805425789 CF9710 breloki 50x niklowane ze stali hartowanej, asortyment 

zawieszek z metalowymi kóleczkami, okragle czarne do 
60,99 zł

4251805425796 CF14876 25x breloki niklowane z hartowanej stali, zestaw 
zawieszek metalowych pierscieniowych, okragle w kolor

46,99 zł
4251805425796 CF14876 25x breloki niklowane z hartowanej stali, zestaw 

zawieszek metalowych pierscieniowych, okragle w kolor
46,99 zł

4251805425802 CF14876 50x Brelok do kluczy, niklowana stal hartowana, brelok 
metalowy, okragla zawieszka w kolorze czarnym, Ø 30 

60,99 zł
4251805425819 CF14876 breloki 100x niklowane ze stali hartowanej, asortyment 

zawieszek z metalowymi kóleczkami, okragle czarne do 
70,99 zł

4251805425826 CF14875 breloczki 50x niklowane z hartowanej stali, asortyment 
zawieszek z metalowymi kóleczkami, okragle w kolorze 

60,99 zł
4251805425826 CF14875 breloczki 50x niklowane z hartowanej stali, asortyment 

zawieszek z metalowymi kóleczkami, okragle w kolorze 
60,99 zł

4251805425833 CF14204 Balance Board - chybotliwa deska do treningu fitness i 
fizjoterapii, balansujaca deska do równowagi i stabilnos

163,99 zł
4251805425840 CF6464 Worki prózniowe 4x z zapachem, kolorowe worki 

prózniowe w dwóch rozmiarach, worki do przechowywa
93,99 zł

4251805425864 CF14876 breloki 25x niklowane ze stali hartowanej, asortyment 
zawieszek z metalowymi kóleczkami, okragle w kolorze 

46,99 zł
4251805425871 CF14876 Breloki 50x niklowane ze stali hartowanej, asortyment 

zawieszek z metalowymi kóleczkami, okragle srebrne do
46,99 zł

4251805425888 CF14876 breloki 100x niklowane ze stali hartowanej, asortyment 
zawieszek z metalowymi kóleczkami, okragle w kolorze 

60,99 zł
4251805425895 CF14875 50x breloki ze stali hartowanej, niklowane, zestaw 

zawieszek metalowych pierscieniowych, okragle w kolor
46,99 zł

4251805425895 CF14875 50x breloki ze stali hartowanej, niklowane, zestaw 
zawieszek metalowych pierscieniowych, okragle w kolor

46,99 zł
4251805425901 CF14876 50x breloki niklowane z hartowanej stali, zestaw 

metalowych zawieszek pierscieniowych, okragle w kolor
60,99 zł

4251805425901 CF14876 50x breloki niklowane z hartowanej stali, zestaw 
metalowych zawieszek pierscieniowych, okragle w kolor

60,99 zł
4251805425918 CF7521 10x karabinczyk z kólkiem na klucze - karabinczyk ze 

zlaczem obrotowym do breloka - 55 mm
60,99 zł

4251805425918 CF7521 10x karabinczyk z kólkiem na klucze - karabinczyk ze 
zlaczem obrotowym do breloka - 55 mm

60,99 zł
4251805425925 CF7521 Karabinczyki 20x z kólkiem na klucze - Karabinczyki z 

przegubem obrotowym do kólek na klucze - 55 mm
60,99 zł

4251805425932 CF14877 5x breloczek do kluczy wykonany z metalu z 
karabinczykiem i chipem do wózka na zakupy, odpinany

70,99 zł
4251805425932 CF14877 5x breloczek do kluczy wykonany z metalu z 

karabinczykiem i chipem do wózka na zakupy, odpinany
70,99 zł

4251805425949 CF14877 Brelok 5x wykonany z metalu z karabinczykiem i chipem 
do koszyka, wyjmowany chip na zakupy jako talizman d

60,99 zł
4251805425949 CF14877 Brelok 5x wykonany z metalu z karabinczykiem i chipem 

do koszyka, wyjmowany chip na zakupy jako talizman d
60,99 zł
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4251805425956 CF14877 5x Metalowy brelok z karabinczykiem i zetonem do 
wózka na zakupy, odpinany zeton na zakupy do breloka

70,99 zł
4251805425956 CF14877 5x Metalowy brelok z karabinczykiem i zetonem do 

wózka na zakupy, odpinany zeton na zakupy do breloka
70,99 zł

4251805425963 CF14879 12x ozdoby choinkowe w dwóch kolorach - swiateczna 
dekoracja platek sniegu - zawieszka na Boze Narodzenie

70,99 zł
4251805425970 CF12417 16x Ozdoby choinkowe z efektem brokatu - Swiateczna 

dekoracja sniezynka - Wisiorek na Boze Narodzenie w k
93,99 zł

4251805425987 CF5931 18x Ozdoby choinkowe w róznych kolorach - Platek 
sniegu - Swiateczna dekoracja - Wisiorek na Boze Narod

140,99 zł
4251805425994 CF14605 4x Talerz bozonarodzeniowy z melaminy - Talerz sw. 

Mikolaja z róznymi motywami - Talerz adwentowy na cia
140,99 zł

4251805426014 CF14592 Wieniec na stól na Boze Narodzenie - wieniec 
adwentowy z szyszkami, gwiazdami i czerwonymi jagod

163,99 zł
4251805426021 CF14592 Wieniec na stól na Boze Narodzenie - Wieniec 

adwentowy z bialymi szyszkami, sniezkami i jagodami - 
187,99 zł

4251805426038 CF14555 Czubek choinkowy z brokatem - Szklany czubek choinki 
na Boze Narodzenie - Czubek choinkowy na choinke 26 

93,99 zł
4251805426045 CF14555 Czubek choinkowy z brokatem - Szklany czubek choinki 

na Boze Narodzenie - Czubek choinkowy na choinke 26 
93,99 zł

4251805426052 CF14555 Choinka z brokatem - Choinka ze szkla na Boze 
Narodzenie - Choinka na choinke, 26 cm

93,99 zł
4251805426069 CF15625 9x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
140,99 zł

4251805426076 CF15632 8x bombki, bombki choinkowe nietlukace z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie, ozdoby choinkowe na c

140,99 zł
4251805426083 CF15622 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
84,99 zł

4251805426083 CF15622 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

70,99 zł
4251805426090 CF14881 3-czesciowy zestaw silikonowych foremek "Christmas" - 

na czekolade, marcepan i fondant - profesjonalne ozdob
93,99 zł

4251805426106 CF0427 8x pasywny radiator wykonany z miedzi dla Raspberry 
Pi model A + B i Pi 2, 3, 4 - pasywne chlodzenie do przy

70,99 zł
4251805426113 CF14592 Wieniec na stól na Boze Narodzenie - wieniec 

adwentowy z szyszkami, czerwonymi jagodami i brokate
163,99 zł

4251805426120 CF12031 Miski 2x 3,5 i 2 litry z blokada, wylewka i 
antyposlizgowym uchwytem

84,99 zł
4251805426137 CF12031 2x miski o pojemnosci 3,5 litra oraz 2 litrow z plaskim 

dnem, dziobkiem i antyposlizgowym wystajacym brzegie
84,99 zł

4251805426144 CF14892 Ozdobny zajac wielkanocny do dekoracji wielkanocnej - 
figurka dekoracyjna na Wielkanoc - zajaczek dekoracyjn

140,99 zł
4251805426151 CF14893 Wianek wielkanocny z kolorowymi pisankami, 

dekoracyjny wianek na stól, moze sluzyc jako wianek na
187,99 zł

4251805426168 CF14893 wieniec wielkanocny z kolorowymi pisankami, 
dekoracyjny wianek na stól, moze sluzyc jako wianek na

187,99 zł
4251805426175 CF14893 wieniec wielkanocny z kolorowymi pisankami, 

dekoracyjny wianek na stól, moze sluzyc jako wianek na
163,99 zł

4251805426182 CF14894 wianek wielkanocny z jajkami i zajaczkiem, ozdobny 
wieniec na drzwi z zawieszka, moze sluzyc jako wieniec 

210,99 zł
4251805426199 CF14894 Wieniec wielkanocny z pisankami i króliczkiem 

wielkanocnym, dekoracyjny wieniec na drzwi z zawieszk
187,99 zł

4251805426205 CF14895 Wieniec wielkanocny z pisankami i dlugimi uszami 
króliczka, dekoracyjny wieniec na drzwi, sluzy jako wieni

140,99 zł
4251805426212 CF14896 Wieniec wielkanocny z pisankami i dlugimi uszami 

króliczka, dekoracyjny wieniec na drzwi z zawieszka, mo
140,99 zł

4251805426229 CF14897 Wiklinowy wieniec z wielkanocnym zajaczkiem, kwiatami 
i bluszczem do powieszenia - Wiklinowy wieniec jako wi

187,99 zł
4251805426236 CF14898 wiosenna zawieszka deco - pierscionek z wierzby z para 

ptaszków, kwiatów i lisci do powieszenia - wianek z wier
163,99 zł

4251805426243 CF14898 wiosenna zawieszka deco - pierscionek z wierzby z para 
ptaszków, kwiatów i lisci do powieszenia - wianek z wier

163,99 zł
4251805426250 CF14899 Zawieszka do dekoracji wielkanocnych - pierscionek z 

wierzby z zajaczkiem i marchewka do powieszenia - wia
140,99 zł

4251805426267 CF14900 2x Slomkowy zajaczek wielkanocny recznie robiony - 
Dekoracyjny zajaczek - Slomkowe figurki wielkanocne - 

257,99 zł
4251805426274 CF14901 2x recznie robione zajaczki wielkanocne ze slomy - 

dekoracyjny zajaczek wielkanocny do dekoracji wielkano
280,99 zł

4251805426281 CF14902 2x Slomkowy zajaczek wielkanocny recznie robiony - 
Dekoracyjny zajaczek wielkanocny - Figurki slomkowe - 

257,99 zł
4251805426298 CF14903 Dekoracyjny zajaczek na wielkanoc - dekoracyjna figura 

- dekoracyjny zajaczek w swietnym designie - królik z fu
70,99 zł
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4251805426304 CF14903 2x dekoracyjny zajaczek na wielkanoc - dekoracyjna 
figura na wielkanoc - dekoracyjny zajaczek w swietnym 

140,99 zł
4251805426311 CF14904 Wianek wielkanocny z kolorowymi pisankami, 

dekoracyjny wianek na stól, moze sluzyc jako wianek na
140,99 zł

4251805426328 CF14905 Wieniec wielkanocny z drewnianymi kwiatami i 
pisankami, dekoracyjny wieniec na stól, wieniec na drzw

163,99 zł
4251805426335 CF14906 Wieniec wielkanocny z drewnianymi kwiatami i jajkami, 

dekoracyjny wieniec na stól, wieniec na drzwi z zawiesz
163,99 zł

4251805426342 CF14886 Rustykalne pudelko do przechowywania herbaty - 
pudelko na herbate w stylu rustykalnym z 6 przegrodam

140,99 zł
4251805426359 CF14886 Rustykalne pudelko do przechowywania herbaty - 

pudelko na herbate w stylu rustykalnym z 9 przegrodam
163,99 zł

4251805426366 CF14882 2x metalowy dzwonek stolowy z drewniana raczka - 
srebrny dzwonek jako dekoracja swiateczna - maly, ozd

84,99 zł
4251805426403 CF14887 6x miska do tapas, male plaskie gliniane miski 

zaroodporne, rustykalna miska do serwowania w kolorze
140,99 zł

4251805426410 CF14887 12x miska do tapas, male plaskie gliniane miski 
zaroodporne, rustykalna miska do serwowania w kolorze

187,99 zł
4251805426427 CF14449 pudelko upominkowe 8x z motywami swiatecznymi - 

skladane pudelko z wytrzymalej tektury - papierowe pud
93,99 zł

4251805426434 CF14888 2x szczotka do kapieli z dluga, wyjmowana raczka - 
drewniana szczotka do kapieli pod prysznicem i do kapie

93,99 zł
4251805426441 CF14885 8x chinskie lyzki do zupy - szklo reaktywne kamionka - 

lyzki azjatyckie - lyzki do przystawek - zastawa stolowa 
140,99 zł

4251805426458 CF12811 Pistolet do klejenia na goraco z 2 sztyftami kleju, 
bezbarwny goracy klej do szkoly, majsterkowania i hobb

60,99 zł
4251805426465 CF14907 Wieniec na drzwi wiosenny z kwiatami i motylami - 

Wieniec dekoracyjny na stól - Dekoracja wienca z zawie
140,99 zł

4251805426472 CF14908 Wieniec na drzwi wiosenny z kwiatami - Wieniec 
dekoracyjny na stól - Dekoracja wienca z zawieszka - Sr

163,99 zł
4251805426489 CF14909 Wieniec na drzwi wiosenny z kwiatami - Wieniec 

dekoracyjny na stól - Dekoracja wienca z zawieszka - Sr
163,99 zł

4251805426496 CF14910 wieniec wielkanocny z kwiatami z drewna i jajek, 
dekoracyjny wieniec na stól, wieniec na drzwi z wieszaki

163,99 zł
4251805426502 CF14911 Wieniec na drzwi wiosenny z kwiatami - Wieniec 

dekoracyjny na stól - Dekoracja wienca z zawieszka - Sr
163,99 zł

4251805426519 CF14912 drewniany wieniec wielkanocny z kwiatamia i pisankami, 
wieniec dekoracyjny na stól, na drzwi, recznie robiony

163,99 zł
4251805426526 CF14913 wieniec wielkanocny z kwiatami i jajkami, dekoracyjny 

wieniec na stól, wieniec na drzwi z wieszakiem
163,99 zł

4251805426533 CF14914 Wieniec wielkanocny z kwiatami i pisankami, 
dekoracyjny wieniec na stól, wieniec na drzwi z zawiesz

163,99 zł
4251805426540 CF14915 Wieniec na drzwi wiosenny z kwiatami - Wieniec 

dekoracyjny na stól - Dekoracja wienca z zawieszka - sr
163,99 zł

4251805426557 CF14916 wieniec wielkanocny z kwiatami z drewna, wianek 
dekoracyjny na stól, wieniec na drzwi do zawieszenia, sr

140,99 zł
4251805426564 CF14917 Wieniec na drzwi wiosenny z kwiatami z drewna - 

Wieniec dekoracyjny na stól - Dekoracja wienca z zawie
140,99 zł

4251805426571 CF14918 Wieniec wielkanocny z drewnianymi kwiatami i jajkami, 
dekoracyjny wieniec na stól, wieniec na drzwi z zawiesz

163,99 zł
4251805426588 CF14919 Wieniec na drzwi wiosenny z drewnianymi kwiatami i 

liscmi - Wieniec dekoracyjny na stól - Dekoracja wienca 
140,99 zł

4251805426595 CF14920 Wieniec na drzwi wiosenny z kwiatami z drewna - 
Wieniec dekoracyjny na stól - Dekoracja wienca z zawie

163,99 zł
4251805426601 CF14921 Zawieszka dekoracyjna - Wierzbowa ozdoba z 

króliczkiem i marchewkami do powieszenia - Wierzbowy
163,99 zł

4251805426618 CF14922 3x Dekoracyjne gniazdo z jajkami, gniazdo z galazek i 
slomy ze sztucznymi jajkami, swietna dekoracja na Wiel

140,99 zł
4251805426625 CF14923 Dekoracyjne ptasie gniazdo, realistyczne gniazdo 

wykonane z naturalnych galazek, swietna dekoracja na 
140,99 zł

4251805426632 CF14923 Dekoracyjne gniazdo dla ptaków, gniazdo z naturalnych 
galazek, dekoracja na Wielkanoc, absolutnie realistyczn

163,99 zł
4251805426649 CF14924 Dekoracyjne gniazdo dla ptaków, realistyczne gniazdo 

wykonane z naturalnych, bielonych galazek, dekoracja n
163,99 zł

4251805426656 CF14924 Dekoracyjne, realistyczne gniazdo wykonane z 
naturalnych, bielonych galazek, swietna dekoracja na W

187,99 zł
4251805426663 CF14925 Wianek z winorosli, wieniec dekoracyjny na stól z galezi, 

naturalny wianek na drzwi bielony do samodzielnego zd
140,99 zł

4251805426670 CF14925 Wianek z winorosli, dekoracyjny wieniec na stól z galezi, 
na drzwi do samodzielnego zdobienia, naturalny wieniec

187,99 zł
4251805426687 CF14926 Wieniec z winorosli, dekoracyjny wieniec na stól z 

mocnych galezi, bialy wieniec na drzwi do samodzielneg
163,99 zł
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4251805426694 CF14926 Dekoracyjny wieniec stolowy w ksztalcie gwiazdy z 
mocnych galezi, bialy wieniec na drzwi do samodzielneg

140,99 zł
4251805426700 CF14927 Doniczka w ksztalcie serca, ozdobny kosz wiklinowy, 

wewnatrz wylozony folia, idealny do sadzenia lub jako d
140,99 zł

4251805426717 CF14927 donica w ksztalcie serca, ozdobny kosz wiklinowy, kosz 
na rosliny z folia w srodku, idealny do sadzenia lub jako 

140,99 zł
4251805426724 CF14928 Doniczka w ksztalcie serca, ozdobny kosz wiklinowy, 

wewnatrz wylozony folia, idealny do sadzenia lub jako d
140,99 zł

4251805426731 CF14928 Doniczka w ksztalcie serca, ozdobny kosz wiklinowy, 
wewnatrz wylozony folia, idealny do sadzenia lub jako d

163,99 zł
4251805426748 CF14928 Doniczka w ksztalcie serca, ozdobny kosz wiklinowy, 

wewnatrz wylozony folia, idealny do sadzenia lub jako d
210,99 zł

4251805426755 CF14929 Drewniana sowa - drewniana figurka dekoracyjna na 
drewnianej ramie - uroczy puszczyk jako dekoracja stolu

140,99 zł
4251805426762 CF14930 Drewniana sowa, drewniana figura jako ozdobny stojak 

- dekoracyjna sowa na drewnianej ramie - urocza puszc
93,99 zł

4251805426779 CF14640 Dekoracyjny display na Boze Narodzenie - Choinka 
wykonana z filcu na podstawie z litego drewna - Choink

140,99 zł
4251805426786 CF14640 Dekoracyjny display na Boze Narodzenie - Choinka 

wykonana z filcu na podstawie z litego drewna - Choink
140,99 zł

4251805426793 CF14640 Dekoracyjny display na Boze Narodzenie - Choinka 
wykonana z filcu na podstawie z litego drewna - Choink

140,99 zł
4251805426809 CF14456 2x kokardki swiateczne - kokardy swiateczne do 

dekoracji - kokardy choinkowe z cekinami [wybór jest ró
70,99 zł

4251805426816 CF14412 4x podkladki na Boze Narodzenie - podkladki do kuchni 
- podkladki z motywem zimowym - maty stolowe

84,99 zł
4251805426823 CF12358 8x Ozdoby choinkowe w kolorze brazu - Swiateczna 

dekoracja sniezynka - Wisiorek na Boze Narodzenie z ef
70,99 zł

4251805426830 CF14440 6x Ozdoby choinkowe motylek - Swiateczny motylek na 
choinke - Plastikowy motylek z brokatem

84,99 zł
4251805426847 CF11084 3x drut rzemieslniczy - drut nawojowy w kolorze 

srebrnym na drewnianych patyczkach - idealny do ozdó
84,99 zł

4251805426946 CF9990 8x torebki prezentowe w motywach swiatecznych - 
torebka prezentowa na butelki wina i szampana - torebk

84,99 zł
4251805426953 CF9990 4x torba na prezent w motywach swiatecznych - torba 

na prezent na butelki wina i szampana - torba na butelk
70,99 zł

4251805426960 CF9243 2x sito kuchenne z tworzywa sztucznego - sitko do 
cukru pudru do pieczenia i gotowania - sito do maki do 

84,99 zł
4251805426991 CF14935 6x drewniane lyzki kuchenne - drewniane lyzki do 

gotowania i pieczenia - zestaw lyzek do mieszania - dre
84,99 zł

4251805427004 CF14936 4x filizanki do kawy XL - duze filizanki do kawy o 
ponadczasowym designie - 500 ml dzbanek do kawy - d

163,99 zł
4251805427011 CF14942 12x lyzeczki do espresso ze stali nierdzewnej - stylowe 

sztucce o prostym designie - lyzeczki - lyzeczki deserow
70,99 zł

4251805427028 CF14942 12x lyzki barowe ze stali nierdzewnej - dlugie lyzki do 
napojów - dlugie lyzki do latte macchiato - lyzki do lodó

84,99 zł
4251805427035 CF14942 12x lyzeczki do herbaty ze stali nierdzewnej - stylowe 

sztucce o prostym wzornictwie - lyzeczka do herbaty - ly
84,99 zł

4251805427059 CF14944 12x lyzeczki ze stali nierdzewnej - stylowe sztucce 
stolowe o prostym designie - lyzeczka do kawy - lyzeczk

84,99 zł
4251805427066 CF14946 12x pisanki do zawieszenia - dekoracja wielkanocna w 

ksztalcie przepiórczego jaja - plastikowa pisanka z piórki
93,99 zł

4251805427073 CF14947 12x pisanki do zawieszenia - dekoracja wielkanocna w 
ksztalcie przepiórczego jaja - plastikowa pisanka z piórki

93,99 zł
4251805427080 CF14948 12x pisanki do zawieszenia - dekoracja wielkanocna w 

ksztalcie przepiórczego jaja - plastikowa pisanka z piórki
93,99 zł

4251805427097 CF14949 Dekoracyjny ekspozytor na Wielkanoc - Napis z 
zajaczkami wielkanocnymi - Ozdoba wielkanocna do pos

84,99 zł
4251805427103 CF14950 Drewniana dekoracja na Wielkanoc - Dekoracja z 

zajaczkiem wielkanocnym - Dekoracja wielkanocna do p
70,99 zł

4251805427110 CF14951 2x Ozdobne stojaki na Wielkanoc - Ozdobny napis z 
zajaczkiem wielkanocnym - Dekoracja wielkanocna z dre

140,99 zł
4251805427127 CF14952 Tabliczka na drzwi "Willkommen" - szyld ozdobny 

sprezynowy wykonany z drewna ze sznurkiem do zawies
70,99 zł

4251805427134 CF14953 2x tabliczka na drzwi "Wielkanoc" - tabliczka 
dekoracyjna wykonana z drewna na Wielkanoc - Ozdoba

70,99 zł
4251805427141 CF14954 2-czesciowy zestaw drewnianych ozdób wielkanocnych - 

szyld na drzwi i stojak z napisem "Wielkanoc" - drewnia
84,99 zł

4251805427158 CF14955 Napis "Frohe Ostern" - napis z króliczkiem, kwiatkiem, 
kurczaczkiem na Wielkanoc - dekoracja wielkanocna na 

70,99 zł
4251805427165 CF14956 2x Jednorozec z drewna do postawienia - Dekoracja 

wielkanocna z drewna - Podstawka z figurka jednorozca
70,99 zł
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4251805427172 CF14957 4x drewniany ozdobny zajaczek wielkanocny - 
Dekoracyjny królik w czterech kolorach - Figurki ozdobn

84,99 zł
4251805427189 CF14958 Stojak dekoracyjny na Wielkanoc - Napis z zajaczkiem 

wielkanocnym - Dekoracja wielkanocna do postawienia -
140,99 zł

4251805427196 CF14959 2x ozdobne ekspozytory na Wielkanoc - Napis z 
zajaczkami wielkanocnymi - Ozdoby wielkanocne do za

84,99 zł
4251805427202 CF14960 2x Napis na drzwi "FROHE OSTERN" - Drewniany napis 

dekoracyjny na Wielkanoc - Dekoracja wielkanocna z zaj
84,99 zł

4251805427219 CF14961 12x Pisanki do powieszenia - Ozdoby wielkanocne z 
drewna w swietnych kolorach - Pisanki z pieknymi wzor

93,99 zł
4251805427226 CF14961 24x pisanki wiszace - drewniane ozdoby wielkanocne w 

swietnej kolorystyce - dekoracyjne pisanki z pieknymi w
140,99 zł

4251805427226 CF14961 24x pisanki wiszace - drewniane ozdoby wielkanocne w 
swietnej kolorystyce - dekoracyjne pisanki z pieknymi w

140,99 zł
4251805427233 CF14962 36x Pisanki do zawieszenia - recznie malowane ozdoby 

wielkanocne w swietnych kolorach - ozdobne pisanki z p
93,99 zł

4251805427240 CF14963 36x Pisanki do powieszenia - recznie malowane ozdoby 
wielkanocne ze wspanialymi wzorami - ozdobne pisanki 

140,99 zł
4251805427257 CF14964 2x ozdobne ekspozytory na Wielkanoc - Zajaczek w 

sukience z kwiatkiem - Ozdoba wielkanocna do postawie
70,99 zł

4251805427264 CF14965 3x Zajaczek wielkanocny w sukience z kwiatem - 
dekoracja wielkanocna do postawienia na stole - dekora

70,99 zł
4251805427271 CF14966 2x Ozdoby wielkanocne - Para zajecy wielkanocnych z 

kwiatkiem - Dwa zajace wielkanocne do postawienia - O
84,99 zł

4251805427288 CF14967 2x Dekoracyjne ozdoby na Wielkanoc - Maly i duzy 
zajaczek wielkanocny - Dekoracja wielkanocna z drewna

84,99 zł
4251805427295 CF14968 2-czesciowy zestaw drewnianych ozdób wielkanocnych - 

Stojak z napisem i zajaczkiem wielkanocnym - Drewnian
84,99 zł

4251805427301 CF14969 2x Ozdoba na Wielkanoc - duzy i maly zajaczek 
wielkanocny z kwiatem - dekoracja wielkanocna do post

84,99 zł
4251805427318 CF14970 2x ozdobne ekspozytory na Wielkanoc - para zajaczków 

wielkanocnych z kwiatkiem - dwa zajace wielkanocne z 
70,99 zł

4251805427325 CF14971 12x Zajaczek wielkanocny w ksztalcie pisanki wykonany 
z metalu - dekoracja wielkanocna do zawieszenia na krz

84,99 zł
4251805427332 CF14972 3x ozdobne metalowe króliczki - Zajaczki wielkanocne w 

jasnych kolorach do dekoracji wielkanocnych - ozdobne 
84,99 zł

4251805427349 CF14972 3x Dekoracyjny metalowy zajaczek - Zajaczek 
wielkanocny w jasnych kolorach do dekoracji wielkanoc

84,99 zł
4251805427356 CF14974 24x Pisanki do zawieszenia - Dekoracja wielkanocna z 

drewna w swietnych kolorach - Pisanki Deco o pieknych 
70,99 zł

4251805427363 CF14975 3x wiszaca dekoracja z lodzia, kierownica i kotwica 
wykonana z drewna - dekoracja wysylkowa do zawiesze

70,99 zł
4251805427370 CF14975 3x wiszaca dekoracja z lodzia, kierownica i kotwica 

wykonana z drewna - dekoracja wysylkowa do zawiesze
60,99 zł

4251805427387 CF14976 18-czesciowy zestaw drewnianych figurek 
wielkanocnych - Drewniana dekoracja wielkanocna - Dre

70,99 zł
4251805427394 CF14977 34-czesciowy zestaw drewnianych figurek na Wielkanoc 

- Ozdoby wielkanocne z drewna - drewniane figurki do c
84,99 zł

4251805427400 CF14978 15-czesciowy zestaw drewnianych figurek 
wielkanocnych - Ozdoby wielkanocne z drewna - drewni

70,99 zł
4251805427417 CF14937 2x skladana miarka do karmy dla zwierzat domowych, 

silikonowa miarka do karmy dla kotów i psów, praktyczn
84,99 zł

4251805427424 CF14937 2x skladana miarka do karmy dla zwierzat domowych, 
silikonowa miarka do karmy dla kotów i psów, praktyczn

84,99 zł
4251805427431 CF14980 3x Gniazdko wielkanocne z zajaczkiem - Filcowy 

koszyczek wielkanocny do wypelnienia - Dekoracja wielk
93,99 zł

4251805427448 CF14981 3x Koszyczek wielkanocny z zajacem - Koszyczek 
wielkanocny z filcu - Torba filcowa jako prezent - Dekor

93,99 zł
4251805427455 CF14982 3x Gniazdko wielkanocne z zajaczkiem - Filcowy 

koszyczek wielkanocny do wypelnienia - Filcowa torebka
93,99 zł

4251805427462 CF14983 3x wiszaca dekoracja wykonana z drewna z rozgwiazda, 
ryba i kotwica - ozdobne muszle do zawieszenia - morsk

60,99 zł
4251805427479 CF14941 4-czesciowy zestaw shakerów do przypraw, elegancki 

shaker do przypraw ze szkla i metalu, klasyczne solniczk
70,99 zł

4251805427486 CF14941 2-czesciowy zestaw do przypraw, elegancki shaker do 
przypraw ze szkla i metalu, klasyczna solniczka i pieprzn

60,99 zł
4251805427493 CF14984 32x Dekoracja z rozsypanki - Male drewniane motylki w 

czterech wzorach - Drewniane motylki do dekoracji stolu
70,99 zł

4251805427509 CF14984 32x dekoracja posypana serduszkami - male drewniane 
serduszka w czterech wzorach - drewniane serduszka d

70,99 zł
4251805427516 CF14984 32x kwiatowe dekoracje - male drewniane kwiatki w 

czterech wzorach - drewniane kwiaty na stól i wiosenne 
60,99 zł
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4251805427523 CF14984 32x Motylek dekoracyjny - Male drewniane motyle w 
czterech wzorach - Drewniane motyle do dekoracji stolu

46,99 zł
4251805427530 CF14984 128-elementowy zestaw dekoracja rozproszona - 

motyle, serca i kwiaty wykonane z drewna w kilku wzor
84,99 zł

4251805427547 CF14984 128x dekoracja posypana serduszkami - male 
drewniane serduszka w czterech wzorach - drewniane s

84,99 zł
4251805427554 CF14945 Drewniane pudelko z pokrywa i zamkiem - rustykalne 

drewniane pudelko do przechowywania - nowoczesnie z
93,99 zł

4251805427561 CF14129 Nawóz 1kg do roslin balkonowych, nawóz do roslin do 
wszystkich roslin balkonowych i kontenerowych, wykona

84,99 zł
4251805427578 CF14687 Lusterko kosmetyczne LED z 10-krotnym powiekszeniem 

- lusterko do makijazu z 16 diodami LED - bezprzewodo
140,99 zł

4251805427585 CF12199 2x kubeczki na szczoteczki do zebów wykonane z 
melaminy, uchwyt na szczoteczki imitujacy drewno, kom

84,99 zł
4251805427592 CF12199 4x kubeczki na szczoteczki do zebów wykonane z 

melaminy, uchwyt na szczoteczki o wygladzie drewna, k
93,99 zł

4251805427622 CF8275 4x ocieplacze na niedzwiedzie polarne - kieszonkowe 
poduszki grzewcze z zabawnym motywem niedzwiedzia 

84,99 zł
4251805427639 CF14988 4x ocieplacze kieszeniowe z golfem - ogrzewacze do rak 

z motywem gwiazdy, przytulanki kieszonkowe w dwóch 
84,99 zł

4251805427646 CF14989 4x kieszonkowy ocieplacz wielokrotnego uzytku - 
ocieplacz na dlonie z reniferem i pingwinem - podkladka

93,99 zł
4251805427653 CF14986 Termofor 2 litry, przytulna poduszka grzewcza z 

pluszowym pokrowcem, termofor dla dzieci i doroslych, 
93,99 zł

4251805427677 CF14979 Dozownik leków 2X w jezyku holenderskim - pudelko na 
leki na 7 dni - 1 przegródka kazda - pudelko na pigulki -

60,99 zł
4251805427684 CF14992 Zabezpieczenia przeciwwiatrowe 90 cm - Puszyste 

oslony przeciwwiatrowe - Oszczedzaj energie dzieki ogr
140,99 zł

4251805427684 CF14992 Zabezpieczenia przeciwwiatrowe 90 cm - Puszyste 
oslony przeciwwiatrowe - Oszczedzaj energie dzieki ogr

140,99 zł
4251805427691 CF14992 Zabezpieczenia przeciwwiatrowe do drzwi i okien 90 cm 

- Wyjatkowo puszyste oslony przeciwwiatrowe - Oszcze
140,99 zł

4251805427691 CF14992 Zabezpieczenia przeciwwiatrowe do drzwi i okien 90 cm 
- Wyjatkowo puszyste oslony przeciwwiatrowe - Oszcze

140,99 zł
4251805427707 CF14992 Ogranicznik przeciagów do drzwi i okien - Waz do drzwi 

90 cm - Windstopper wyjatkowo puszysty - Oszczedzaj 
140,99 zł

4251805427707 CF14992 Ogranicznik przeciagów do drzwi i okien - Waz do drzwi 
90 cm - Windstopper wyjatkowo puszysty - Oszczedzaj 

140,99 zł
4251805427714 CF14992 Ogranicznik przeciagu do drzwi i okien - Ogranicznik do 

drzwi 90 cm - Oszczedzaj energie dzieki ogranicznik prz
140,99 zł

4251805427714 CF14992 Ogranicznik przeciagu do drzwi i okien - Ogranicznik do 
drzwi 90 cm - Oszczedzaj energie dzieki ogranicznik prz

140,99 zł
4251805427721 CF14995 Wieniec na drzwi wiosenny z kwiatami z drewna - 

Wieniec dekoracyjny na stól - Dekoracja wienca z zawie
163,99 zł

4251805427738 CF14996 36x wiszace pisanki wielkanocne - dekoracje 
wielkanocne w odwaznych pastelowych kolorach - jajka 

140,99 zł
4251805427745 CF14997 36x pisanki do zawieszenia - dekoracje wielkanocne w 

pieknych pastelowych kolorach - dekoracyjne pisanki - 
93,99 zł

4251805427752 CF14998 36x Recznie malowane pisanki do powieszenia - 
dekoracja wielkanocna ze wspanialymi wzorami - dekor

140,99 zł
4251805427769 CF14999 36x Recznie malowane pisanki - pastelowe dekoracje 

wielkanocne ze wspanialymi wzorami - pisanki ze sznurk
140,99 zł

4251805427776 CF15000 24x Recznie malowane pisanki do powieszenia - 
pastelowe dekoracyjne pisanki ze sznurkiem do powiesz

140,99 zł
4251805427783 CF15001 36x Recznie malowane pisanki - pastelowe dekoracje 

wielkanocne ze wspanialymi wzorami - dekoracyjne pisa
140,99 zł

4251805427790 CF15002 36x Recznie malowane pisanki do zawieszenia - 
dekoracja wielkanocna w pastelowych kolorach ze wspa

140,99 zł
4251805427806 CF15003 18x Dekoracyjne pisanki do powieszenia - Naturalna 

kolorowa dekoracja wielkanocna - Dekoracyjne pisanki z
140,99 zł

4251805427813 CF15004 18x Pisanki do zawieszenia - Ozdoby wielkanocne w 
ksztalcie zajaczka wielkanocnego - Pisanki z króliczymi u

93,99 zł
4251805427820 CF15005 36x Recznie malowane pisanki do powieszenia - 

pastelowe dekoracje wielkanocne ze wspanialymi wzora
140,99 zł

4251805427837 CF15006 36x Recznie malowane pisanki - pastelowe ozdoby 
wielkanocne ze wspanialymi wzorami - dekoracyjne pisa

140,99 zł
4251805427844 CF15007 36x recznie malowane pisanki do zawieszenia - 

kolorowe ozdoby wielkanocne ze wspanialymi wzorami -
140,99 zł

4251805427851 CF15008 96x pisanki jako ozdoby wielkanocne - ozdobne pisanki 
z naturalnie wygladajacym wzorem - sztuczne jaja ptasi

93,99 zł
4251805427868 CF15008 96x Pisanki jako ozdoba wielkanocna - Dekoracyjne 

pisanki z naturalnie wygladajacym wzorem - Sztuczne pt
93,99 zł
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4251805427875 CF15009 24x Jajka wielkanocne jako dekoracja wielkanocna w 
kartonie po jajkach - ozdobne pisanki z naturalnie wygla

84,99 zł
4251805427882 CF15010 36x Pisanki do zawieszenia - Ozdoby wielkanocne w 

szesciu pieknych pastelowych kolorach - Pisanki do wiel
140,99 zł

4251805427899 CF15011 36x Pisanki do zawieszenia - Dekoracja wielkanocna w 
swietnych kolorach - Dekoracja wiszaca z róznymi wzora

140,99 zł
4251805427905 CF15021 12x drewniane lyzki kuchenne - zestaw drewnianych 

lyzek do gotowania, pieczenia i pieczenia - drewniane ly
84,99 zł

4251805427912 CF15021 6x drewniane lyzki do gotowania - zestaw drewnianych 
lyzek do gotowania, pieczenia i pieczenia - drewniane ly

60,99 zł
4251805427912 CF15021 6x drewniane lyzki do gotowania - zestaw drewnianych 

lyzek do gotowania, pieczenia i pieczenia - drewniane ly
60,99 zł

4251805427929 CF15018 Patera wykonana z bambusa - Patera z 3 poziomami - 
Patera na wypieki, czekoladki, ser lub owoce

163,99 zł
4251805427936 CF15016 6x szklanki do herbaty - szklanki z uchwytami do 

herbaty i kawy - idealne do goracych napojów, kakao, la
140,99 zł

4251805427943 CF15016 12x szklanki do herbaty - szklanki z uchwytami do 
herbaty i kawy - idealne do goracych napojów, kakao, la

163,99 zł
4251805427950 CF15014 Pudelko z pokrywka - Skladane pudelko do 

przechowywania - Skladane pudelko z pokrywka i uchw
93,99 zł

4251805427967 CF15014 Pudelko z pokrywka - Skladane pudelko do 
przechowywania - Skladane pudelko z pokrywka i uchw

70,99 zł
4251805427974 CF15020 Stolik pomocniczy - Okragly stolik kawowy - Maly stolik 

do sofy - Taboret do salonu, przedpokoju, lazienki - 30x
163,99 zł

4251805427981 CF15013 3-czesciowy zestaw do pieczenia i zapiekania - 
brytfanna ze stali nierdzewnej z uchwytami - naczynie z

187,99 zł
4251805427998 CF12707 2x zestaw badawczy dla dzieci - zestaw do lapania 

owadów z lupa i szczypcami - zestaw do odkrywania dla
84,99 zł

4251805428001 CF15023 Pudelko na herbate z 6 przegrodami - drewniane 
pudelko do przechowywania torebek herbaty - pudelko 

140,99 zł
4251805428018 CF14994 6-czesciowy zestaw dziewiarski, krosna dziewiarskie dla 

poczatkujacych i profesjonalistów, prostokatne ramki dzi
140,99 zł

4251805428025 CF15027 Dzbanek do herbaty ze szkla zaroodpornego 700 ml, 
dzbanek z sitkiem ze stali nierdzewnej, dzióbek zapobie

93,99 zł
4251805428032 CF15024 Miska 5 l z pokrywka, salaterka, pojemnik na zywnosc i 

miska do pieczenia z podstawa zatrzymujaca, pokrywa c
93,99 zł

4251805428049 CF15024 Miska 5 l z pokrywka, salaterka, pojemnik na zywnosc i 
miska do pieczenia z podstawa zatrzymujaca, pokrywa c

93,99 zł
4251805428056 CF15024 Miska 5 l z pokrywka, salaterka, pojemnik na zywnosc i 

miska do pieczenia z podstawa zatrzymujaca, pokrywa c
93,99 zł

4251805428087 CF11887 Klódka metalowa 4x - klódka z 3 kluczami w kazdym, 
idealna jako walizka i zamek bagazowy, zamek zabezpie

84,99 zł
4251805428094 CF11887 2x klódka wykonana z metalu - klódka z 3 kluczami 

kazda, idealna jako zamek bagaznika i bagazu, zamek z
84,99 zł

4251805428094 CF11887 2x klódka wykonana z metalu - klódka z 3 kluczami 
kazda, idealna jako zamek bagaznika i bagazu, zamek z

84,99 zł
4251805428100 CF15022 Lampa stolowa LED ze zmiana kolorów - oswietlenie 

LED z pilotem - lampka nocna na baterie - oswietlenie d
84,99 zł

4251805428117 CF15015 dyfuzor zapachowy z dioda LED - nawilzacz powietrza z 
6 kolorami LED i zmiana koloru - lampa zapachowa z ka

84,99 zł
4251805428124 CF15012 104-czesciowe narzedzie do uprawy - akcesoria 

ogrodowe z widlami do nakluwania, patykiem do nakluw
84,99 zł

4251805428131 CF9164 Wieszak scienny - Wieszak z 6 haczykami - Podwójne 
haczyki scienne z litego metalu do przedpokoju, wejscia,

84,99 zł
4251805428148 CF15036 4x ceramiczne kubki do kawy - kubek do kawy na 

Wielkanoc z motywami królika - dzbanek do kawy na zi
163,99 zł

4251805428148 CF15036 4x ceramiczne kubki do kawy - kubek do kawy na 
Wielkanoc z motywami królika - dzbanek do kawy na zi

163,99 zł
4251805428155 CF15031 4x kieliszki do jajek z uszami królika - wielkanocne do 

jajek - ceramiczne kieliszki w dwóch kolorach z perlowy
93,99 zł

4251805428162 CF13083 2x Premium figurka dekoracyjna w kolorze zlotym, 
zajaczek wielkanocny - dekoracja na Wielkanoc - stojak 

163,99 zł
4251805428179 CF15033 24x Pisanka z konfetti - Kolorowe pisanki z konfetti na 

Wielkanoc - Konfetti w prawdziwych, pomalowanych jaj
140,99 zł

4251805428186 CF11288 4x haczyki na drzwi ze stali nierdzewnej - haczyki na 
ubrania z pianka ochronna - wieszaki na ubrania do drz

70,99 zł
4251805428186 CF11288 4x haczyki na drzwi ze stali nierdzewnej - haczyki na 

ubrania z pianka ochronna - wieszaki na ubrania do drz
70,99 zł

4251805428193 CF5421 8x Korkowe podstawki do drinków - kwadratowe 
podstawki pod drinki - korkowe podstawki pod szklanki

70,99 zł
4251805428209 CF15032 10x Torba ubraniowa - torba ubraniowa z zamkiem 

blyskawicznym i oknem - pokrowiec ochronny do transp
140,99 zł
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4251805428216 CF15035 12-czesciowy zestaw do pieczenia dla dzieci - 
Prawdziwe akcesoria do pieczenia dla dzieci ze skrobaki

163,99 zł
4251805428223 CF15034 Skladany kosz na bielizne z pokrywa - kosz do 

przechowywania ubran - pudelko na pranie - skrzynia n
163,99 zł

4251805428230 CF10964 Miska 5l z pokrywka, salaterka, pojemnik z podstawa 
antyposlizgowa, pokrywa chroniaca przed rozpryskami, 

140,99 zł
4251805428247 CF13565 6x kreda w sprayu w jasnych kolorach - marker 

kredowy do malowania i pisania - kreda uliczna dla dzie
140,99 zł

4251805428261 CF11465 2x napis wielkanocny z drewna "Wesolych Swiat 
Wielkanocnych", zyczenia wielkanocne z zajaczkiem wiel

84,99 zł
4251805428278 CF12915 Hase Dekofigur - Slodki zajaczek wielkanocny wykonany 

z ceramiki - Wspaniala dekoracja na Wielkanoc [wybór j
84,99 zł

4251805428285 CF8769 Skladany kosz na bielizne w kolorze czerwonym, 
pojemnik na bielizne o pojemnosci do 50 litrów

140,99 zł
4251805428292 CF15050 4x owieczka dekoracyjna wykonana z ceramiki z futrem 

- figurki ozdobne do dekoracji wielkanocnej - owieczka 
140,99 zł

4251805428308 CF15051 4x owieczka dekoracyjna z pluszowym futerkiem i 
szalikiem - figurki ozdobne do dekoracji wielkanocnych -

140,99 zł
4251805428315 CF15052 4x owieczka dekoracyjna z przytulnym futerkiem - 

figurki ozdobne do dekoracji wielkanocnych - owieczka 
84,99 zł

4251805428322 CF15053 4x dekoracyjna przytulanka owieczka z futerkiem - 
figurki dekoracyjne do dekoracji wielkanocnych - owiecz

84,99 zł
4251805428339 CF15054 4x owieczka dekoracyjna z przytulnym futerkiem - 

figurki ozdobne do dekoracji wielkanocnych - owieczka 
84,99 zł

4251805428346 CF15048 6-czesciowy zestaw pudelek prezentowych - kartonowe 
koszyczki do wypelnienia - wielkanocne gniazdko na pre

93,99 zł
4251805428360 CF15055 5x ozdobny zajac wielkanocny wykonany z ceramiki - 

gliniany zajac do dekoracji wielkanocnych - figurki ozdo
140,99 zł

4251805428391 CF15057 24x pisanki do zawieszenia - ozdoby wielkanocne w 
pastelowych kolorach - ozdobne pisanki ze sznurkiem d

93,99 zł
4251805428407 CF15058 4x Ceramiczne kubki do kawy - Kubek do kawy z 

motywami wielkanocnymi - Dzbanek do zimnych i gorac
163,99 zł

4251805428407 CF15058 4x Ceramiczne kubki do kawy - Kubek do kawy z 
motywami wielkanocnymi - Dzbanek do zimnych i gorac

163,99 zł
4251805428414 CF15062 2x Owca do dekoracji wielkanocnych - Owca z futrem - 

Figurki do dekoracji wielkanocnych - Owca wielkanocna 
93,99 zł

4251805428421 CF15062 2x Owca do dekoracji wielkanocnych - Owca z futrem - 
Figurki do dekoracji wielkanocnych - Owca wielkanocna 

93,99 zł
4251805428438 CF15061 2x dekoracyjna podstawka na Wielkanoc - Zajaczek w 

jajku wielkanocnym z kwiatkiem - Ozdoba wielkanocna 
140,99 zł

4251805428445 CF15060 2x Zajaczek dekoracyjny do dekoracji wielkanocnych - 
Zajaczek z filcu do postawienia - Zajaczek filcowy na dre

140,99 zł
4251805428452 CF15059 3x Bieznik na stól wielkanocny - Dekoracyjna wstazka 

na stól z motywami wielkanocnymi - Poliestrowa dekora
84,99 zł

4251805428469 CF15064 figurka dekoracyjna Zajaczek wielkanocny z kokarda - 
zielona ceramiczna figurka królika - z futrem z królika ze

140,99 zł
4251805428476 CF15065 Pisanka z kokardka - zielona pisanka wykonana z 

ceramiki - pisanka wykonana ze sztucznej trawy przypo
140,99 zł

4251805428476 CF15065 Pisanka z kokardka - zielona pisanka wykonana z 
ceramiki - pisanka wykonana ze sztucznej trawy przypo

140,99 zł
4251805428483 CF15063 4x pluszowy podgrzewacz do jajek z uszami królika - 

Wielkanocna dekoracja jajek sniadaniowych - kapelusz d
84,99 zł

4251805428490 CF15066 2x ozdobny zajaczek wielkanocny - metaliczna 
blyszczaca figurka dekoracyjna w ksztalcie królika - arty

84,99 zł
4251805428506 CF15066 2x Dekoracyjny zajaczek wielkanocny - blyszczaca 

figurka w ksztalcie zajaczka - artystyczna dekoracja wiel
84,99 zł

4251805428513 CF15067 2x dekoracyjna pisanka - metaliczna blyszczaca figurka 
dekoracyjna w ksztalcie jajka - artystyczna dekoracja wi

93,99 zł
4251805428520 CF15067 2x dekoracyjna pisanka - metaliczna blyszczaca figurka 

dekoracyjna w ksztalcie jajka - artystyczna dekoracja wi
93,99 zł

4251805428537 CF11030 150x Haczyki na ozdoby choinkowe - Podwójne haczyki 
na ozdoby choinkowe - Idealne na ozdobne zawieszki

46,99 zł
4251805428544 CF9999 150x Haki do dekoracji choinkowych - podwójne haczyki 

do dekoracji choinkowych - haczyki na bombki
46,99 zł

4251805428544 CF9999 150x Haki do dekoracji choinkowych - podwójne haczyki 
do dekoracji choinkowych - haczyki na bombki

46,99 zł
4251805428551 CF9998 150x Haczyki na ozdoby choinkowe - Podwójne haczyki 

na ozdoby choinkowe - Idealne na ozdobne zawieszki
46,99 zł

4251805428568 CF13988 2x Wieszak na drzwi dekoracyjny - Metalowy hak na 
wieniec - Dekoracyjny wieszak na wieniec na drzwi wejs

70,99 zł
4251805428575 CF13988 2x Metalowe haki na wieniec na drzwi - Dekoracyjny 

wieszak na wieniec na drzwi wejsciowe wewnatrz i na z
70,99 zł
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4251805428599 CF13988 2x Hak na drzwi do wienca - Metalowy hak na wieniec 
na drzwi - Dekoracyjny wieszak na wieniec na drzwi we

70,99 zł
4251805428605 CF13495 3x srebrny wianek z gwiazdami - wianek 

bozonarodzeniowy do dekoracji choinki - wianek gwiazd
70,99 zł

4251805428612 CF13492 3x srebrny wianek z gwiazdami - wianek 
bozonarodzeniowy do dekoracji choinki - wianek gwiazd

70,99 zł
4251805428629 CF7755 Trzyczesciowy zestaw do stylizacji z trzema wspanialymi 

szczotkami do wlosów z miekkimi uchwytami - uniwersal
84,99 zł

4251805428636 CF7755 2x okragla szczotka - zestaw do stylizacji z praktyczna 
szczotka do wlosów z miekka raczka - okragla szczotka -

70,99 zł
4251805428643 CF13494 3x zlota girlanda z gwiazdami - girlanda 

bozonarodzeniowa do dekoracji choinki - girlanda z gwia
70,99 zł

4251805428667 CF15076 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 
Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 

93,99 zł
4251805428674 CF15075 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 

Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 
93,99 zł

4251805428681 CF15090 3-czesciowy zestaw pirata - opaska na glowe, opaska na 
oczy i bandana z motywem pirackim - kostium pirata na

70,99 zł
4251805428704 CF15091 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 

Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 
163,99 zł

4251805428711 CF15092 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 
Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 

140,99 zł
4251805428728 CF15093 leprechaun, kostiumy leprechaun na Dzien Swietego 

Patryka - stroje i akcesoria na zielony, irlandzki festiwal 
93,99 zł

4251805428735 CF15072 Rózdzka ze swiatlem i dzwiekiem dla czarownic, 
czarodziejów i magików - na karnawal, bal przebierancó

84,99 zł
4251805428742 CF15094 4-czesc ustawic rocker - Okulary pilota z bransoletka, 

naszyjnikiem i rekawiczka na palce w skórzanym stylu z 
140,99 zł

4251805428759 CF15079 3-czesc zestaw rockowy - bransoletka, kolnierz i 
rekawiczki na palce w skórzanym stylu z cwiekami piram

84,99 zł
4251805428766 CF15078 kostiumy retro z lat 20. wieku, przebranie damskie - 

wyglad Charleston - sukienka z cekinami z fredzlami w s
70,99 zł

4251805428773 CF15078 kostiumy retro z lat 20. XX wieku, przebranie damskie - 
wyglad Charleston - sukienka z cekinami z fredzlami w s

70,99 zł
4251805428780 CF15078 kostiumy retro z lat 20. XX wieku, przebranie damskie - 

wyglad Charleston - sukienka z cekinami z fredzlami w s
70,99 zł

4251805428797 CF15089 kostiumy retro z lat 20. XX wieku, przebranie damskie - 
wyglad Charleston - sukienka z cekinami z fredzlami w s

93,99 zł
4251805428803 CF15089 kostiumy retro z lat 20. XX wieku, przebranie damskie - 

wyglad Charleston - sukienka z cekinami z fredzlami w s
93,99 zł

4251805428810 CF15095 Zestaw kostiumów policyjnych z bluzka i czapka na 
Mardi Gras, karnawal, Halloween, imprezy tematyczne, 

233,99 zł
4251805428827 CF9170 3-czesciowy zestaw malych narzedzi ogrodowych z 

kielnia do kwiatów, grabiami do kwiatów i malym kultyw
93,99 zł

4251805428834 CF15096 4x Koszyczki wielkanocne z ozdobna trawa, blyszczace 
koszyczki wielkanocne z zielona trawa z papieru, wiader

163,99 zł
4251805428841 CF15038 2x zajaczek drewniany, podstawka dekoracyjna na 

Wielkanoc, zajac drewniany z zawieszka, Ozdoba wielka
84,99 zł

4251805428858 CF15097 2x Brelok aniol stróz z zetonem do wózka na zakupy, 
aniol z wymiennym zetonem do wózka na zakupy

70,99 zł
4251805428858 CF15097 2x Brelok aniol stróz z zetonem do wózka na zakupy, 

aniol z wymiennym zetonem do wózka na zakupy
70,99 zł

4251805428865 CF15083 6-czesciowy zestaw sloików do przechowywania 
zywnosci z pokrywka, male sloiki do zamrazania - pudel

84,99 zł
4251805428872 CF15084 Obrotowy talerz do ciasta Ø 30 cm - stojak na ciasto ze 

szklana plyta - talerz na ciasto - akcesoria do pieczenia -
163,99 zł

4251805428889 CF15047 Star lampa LED XL w ksztalcie gwiazdy - 
bezprzewodowe nastrojowe swiatlo - romantyczna lamp

163,99 zł
4251805428896 CF15085 2x pojemnik na lunch z dwoma oddzielnymi 

przegrodami, pojemnik na wedliny, pojemnik na drugie 
70,99 zł

4251805428902 CF15085 2x pojemnik na lunch z dwoma oddzielnymi 
przegrodami, pojemnik na wedliny, pojemnik na drugie 

70,99 zł
4251805428919 CF15046 2x sztucce dzieciece 3 sztuki - nóz, widelec, lyzka ze 

stali nierdzewnej dopuszczonej do kontaktu z zywnoscia
93,99 zł

4251805428926 CF15111 4x Koszyczki wielkanocne z dekoracyjna trawa i jajkami 
- kolorowe koszyczki wielkanocne z rafii z zielona trawa 

140,99 zł
4251805429152 CF12935 Wielkanocny wieniec z kolorowymi jajkami - 

Wielkanocna aranzacja z pisanki - Ozdobny wieniec na 
187,99 zł

4251805428940 CF15117 2-czesciowy zestaw figurek dekoracyjnych ze sztuczna 
trawa przypominajaca mech - pisanka i zajaczek wielkan

140,99 zł
4251805428940 CF15117 2-czesciowy zestaw figurek dekoracyjnych ze sztuczna 

trawa przypominajaca mech - pisanka i zajaczek wielkan
140,99 zł
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4251805428957 CF15118 2x figura dekoracyjna Zajaczek wielkanocny z kokarda - 
zielona ceramiczna figurka królika - ozdoba wielkanocna

140,99 zł
4251805428957 CF15118 2x figura dekoracyjna Zajaczek wielkanocny z kokarda - 

zielona ceramiczna figurka królika - ozdoba wielkanocna
140,99 zł

4251805428964 CF15100 Zajaczek wielkanocny z kokarda - zielona ceramiczna 
figurka zajaczka - futerko zajaczka wykonane ze sztuczn

163,99 zł
4251805428988 CF15103 ozdobny zajaczek wielkanocny z szlachetnej ceramiki - 

artystyczna figurka dekoracyjna do dekoracji wielkanocn
140,99 zł

4251805429008 CF15105 ozdobny zajaczek wielkanocny z szlachetnej ceramiki - 
artystyczna figurka dekoracyjna do dekoracji wielkanocn

140,99 zł
4251805429015 CF15110 1x dekoracyjna figura królika - zajaczki wielkanocne z 

polyresinu - dekoracja podstawki na Wielkanoc ze szcze
93,99 zł

4251805429022 CF15110 1x dekoracyjna figura królika - zajaczki wielkanocne z 
polyresinu - dekoracja podstawki na Wielkanoc ze szcze

93,99 zł
4251805429039 CF15121 2x króliczek dekoracyjny premium, wspaniale lsniacy 

zajaczek wielkanocny o wygladzie masy perlowej, przepi
140,99 zł

4251805429046 CF15121 2x króliczek dekoracyjny premium, wspaniale lsniacy 
zajaczek wielkanocny o wygladzie masy perlowej, przepi

140,99 zł
4251805429053 CF15121 2x króliczek dekoracyjny premium, wspaniale lsniacy 

zajaczek wielkanocny o wygladzie masy perlowej, przepi
140,99 zł

4251805429060 CF15104 2x zajac wielkanocny z delikatnej ceramiki - artystyczna 
figurka dekoracyjna do dekoracji wielkanocnych - zajace

140,99 zł
4251805429077 CF15106 2x ozdobne zajace do dekoracji wielkanocnych - 

Zajaczek z filcu do odlozenia - Zajaczek filcowy na drew
84,99 zł

4251805429084 CF15122 2x Zajaczek dekoracyjny do dekoracji wielkanocnych - 
Zajaczek z filcu do postawienia - Zajaczek filcowy na dre

140,99 zł
4251805429091 CF15108 2x ozdobny zajaczek - zajaczki wielkanocne z polyresinu 

- dekoracja podstawki na Wielkanoc ze szczególowymi 
140,99 zł

4251805429107 CF15109 2x ozdobny zajaczek - zajaczki wielkanocne z polyresinu 
- dekoracja podstawki na Wielkanoc ze szczególowymi 

140,99 zł
4251805429121 CF15115 Dekoracja na Wielkanoc - Napis z zajaczkiem 

wielkanocnym - Dekoracja wielkanocna stojaca - Dekora
93,99 zł

4251805429138 CF15116 Dekoracja na Wielkanoc - Napis z zajaczkiem 
wielkanocnym - Dekoracja wielkanocna do odlozenia - D

140,99 zł
4251805429145 CF13120 6x Talerze wielkanocne z melaminy - Talerze ozdobne 

na Wielkanoc - Gniazdo wielkanocne z motywami zajacz
93,99 zł

4251805429152 CF12935 Wielkanocny wieniec z kolorowymi jajkami - 
Wielkanocna aranzacja z pisanki - Ozdobny wieniec na 

187,99 zł
4251805429169 CF11698 3x pokrowiec na jedzenie - oslona przeciw owadom 

wykonana z metalu - kolorowy ekran jadalny - Ø 30 cm 
140,99 zł

4251805429176 CF11698 3x pokrowiec na jedzenie - oslona przeciw owadom 
wykonana z metalu - kolorowy ekran do jadalni - Ø 30 c

140,99 zł
4251805429183 CF13877 3x pokrowiec na jedzenie - metalowy kaptur przeciw 

muchom - kolorowy ekran jadalny - Ø 35 cm [wybór zmi
163,99 zł

4251805429190 CF13877 3x pokrowiec na jedzenie - metalowy kaptur przeciw 
muchom - kolorowy ekran jadalny - Ø 35 cm [wybór zmi

163,99 zł
4251805429237 CF15219 3-czesciowy zestaw upominkowy wielkanocny z 

pisankami do wypelnienia, trawa wielkanocna i koszykie
84,99 zł

4251805429244 CF15220 8-czesciowy zestaw koszyczków wielkanocnych z 
dekoracyjna trawa i kolorami jaj - kosz z rafii z trawa wi

140,99 zł
4251805429251 CF15148 6x pisanki do zawieszenia - Dekoracja wielkanocna z 

wielkimi malowanymi wzorami - Dekoracyjne pisanki Ro
93,99 zł

4251805429268 CF15147 6x pisanki do zawieszenia - Ozdoba wielkanocna z 
wielkimi malowanymi wzorami - Ozdoba Pisanki Rozmiar

84,99 zł
4251805429275 CF11932 3x spray - chemoodporny rozpylacz z pompka do olejów 

mineralnych, rozcienczonych kwasów, rozpuszczalników 
93,99 zł

4251805429282 CF15133 Premium Decorative Króliczki Para z Sercem
 - Metalowe zajaczki na podstawce z drewna mango - M

140,99 zł
4251805429299 CF15134 XL Zajace ozdobne Premium para z sercami - dwa 

metalowe króliczki na podstawce z drewna Mongo - Zaj
187,99 zł

4251805429305 CF15135 deco zajac do dekoracji wielkanocnych - Zajaczek 
wykonany z drewna z metalowym kwiatkiem do postawi

187,99 zł
4251805429312 CF15136 Zajaczki Premium Deco - Dwa metalowe zajaczki w 

ramce z drewna Mongo - Metalowe zajaczki wielkanocn
140,99 zł

4251805429329 CF15137 Premium zajaczek dekoracyjny do dekoracji 
wielkanocnych - Zajaczek wielkanocny z drewna mango 

140,99 zł
4251805429336 CF15139 Zajaczek dekoracyjny Premium - Zajaczek wielkanocny z 

drewna mango z metalowa laka do stania - Zajaczek dre
140,99 zł

4251805429343 CF15140 XXL ozdobny zajac do dekoracji wielkanocnych - 
Zajaczek z filcu do postawienia - Zajaczek filcowy na dre

140,99 zł
4251805429350 CF15138 Premium dekoracyjna podstawka serce - metalowe 

serce na podstawie z drewna Mango - ozdobne serce w
93,99 zł
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4251805429367 CF15142 Premium dekoracyjna podstawka serce - metalowe 
serce na podstawie z drewna Mango - ozdobne serce w

70,99 zł
4251805429374 CF15144 Premium stojak dekoracyjny serce - ozdobne serce z 

drewna Mango z metalowa gwiazda - dekoracja serca z 
140,99 zł

4251805429381 CF15145 Premium dekoracyjna podstawka serce - metalowe 
serce z ptaszkiem na podstawie z drewna mango - ozdo

140,99 zł
4251805429398 CF15141 Statek metalowy Premium Deco

 - Morska metalowa zaglówka z rama z drewna mango
140,99 zł

4251805429404 CF15143 Premium Stand Anchor - Dekoracyjna metalowa kotwica 
okretowa na podstawie z drewna mango - Morska metal

93,99 zł
4251805429404 CF15143 Premium Stand Anchor - Dekoracyjna metalowa kotwica 

okretowa na podstawie z drewna mango - Morska metal
93,99 zł

4251805429411 CF15185 skrobaczka 4x z miotla w jasnych kolorach, skrobaczka 
do lodu, skrobaczka tarczowa [wybór rózni sie]

84,99 zł
4251805429428 CF7062 18x pisanki do zawieszenia + 23x samoprzylepne 

obrazki z motywami wielkanocnymi - dekoracje wielkan
93,99 zł

4251805429435 CF15230 7-czesciowy zestaw do dekoracji wielkanocnych z trawa 
wielkanocna, koszyczkiem rzemieslniczym i naklejkami

93,99 zł
4251805429442 CF15229 16x filcowe podstawki pod napoje - okragle podstawki 

stolowe - szklane podstawki z filcu - podstawki pod nap
70,99 zł

4251805429459 CF15231 24x male serpentyny w róznych wzorach jako dekoracje 
urodzinowe - papierowe weze na sylwestra

93,99 zł
4251805429466 CF15153 ceramiczne kubki na jajka 4x - podstawka na jajka dla 

niego i dla niej - zestaw filizanek dla par, zakochanych i 
93,99 zł

4251805429473 CF15124 folia pokrywajaca 2x 50m² (4x12,5m), folia ochronna 
przed rozpryskami, kurzem i plamami, ochrona powierzc

84,99 zł
4251805429480 CF15149 12x wieszak dekoracyjny, drewniana pisanka w kropki, 

drewniana dekoracja do zawieszenia na roslinach i scian
93,99 zł

4251805429497 CF15149 12x Zawieszka dekoracyjna, drewniana pisanka w 
kropki, drewniana dekoracja do powieszenia, sliczna dek

93,99 zł
4251805429503 CF15238 10-czesciowy zestaw pudelek prezentowych - kartonowe 

koszyczki do wypelnienia - wielkanocne gniazdko na pre
140,99 zł

4251805429510 CF15239 13-czesciowy zestaw malarski z folia ochronna, 
pedzlami i walkami malarskimi - walek malarski, folia m

70,99 zł
4251805429527 CF15233 2x mini pompka rowerowa - mala pompka rowerowa z 

uchwytem na rame - pompka powietrza z zestawem mo
84,99 zł

4251805429534 CF15222 4x Talerz wielkanocny - Talerz dekoracyjny na 
Wielkanoc - Talerz prezentowy z uroczymi motywami za

140,99 zł
4251805429541 CF15152 Stojak dekoracyjny na Wielkanoc - Zajace wielkanocne z 

duzym jajkiem wielkanocnym - Ozdoba wielkanocna do 
93,99 zł

4251805429558 CF15150 3x Dekoracyjna drewniana figurka wielkanocna - Figurki 
dekoracyjne do ozdoby wielkanocnej - Drewniane figurki

140,99 zł
4251805429565 CF15151 3x ozdobne figurki wielkanocne z drewna - ptaki, kury, 

króliki, jajka, kwiaty - figurki ozdobne - figurki drewnian
140,99 zł

4251805429572 CF13915 Sztuczna palma w doniczce, sztuczna dlon z kamieniami 
w doniczce, latwa w pielegnacji sztuczna roslina do dom

140,99 zł
4251805429589 CF15182 4x gabka metalowa - gabka do czyszczenia grilla z 

okraglym uchwytem - szczotka do czyszczenia grilla - m
93,99 zł

4251805429596 CF15240 3x notatnik A5 w linie - pamietnik - notatnik w kolorze 
niebiesko-czarnym z twarda okladka - notatnik - notatni

84,99 zł
4251805429602 CF14467 2x Czapka swiateczna w kolorze rózowym - napis Baby's 

1st Christmas - czapka Mikolaja z motywem misia - czap
60,99 zł

4251805429619 CF14467 2x Czapka swiateczna w kolorze rózowym - napis Baby's 
1st Christmas - czapka Mikolaja z motywem misia - czap

70,99 zł
4251805429626 CF15245 Lina do sanek, lekka i odporna na rozerwanie, akcesoria 

saneczkarskie, lina do sanek, Made in Germany
84,99 zł

4251805429633 CF15246 Lina do sanek z dzwonkiem, lekki i odporny na 
rozerwanie pas do ciagniecia, akcesoria saneczkarskie li

93,99 zł
4251805429640 CF15247 Lina do sanek, lekka i odporna na rozerwanie, akcesoria 

saneczkarskie, lina do sanek, Made in Germany
84,99 zł

4251805429657 CF15214 2x obcinak do folii - dozownik folii aluminiowej - 
dozownik folii spozywczej - praktyczny uchwyt na folie a

84,99 zł
4251805429664 CF15258 4x Koszyczki wielkanocne z ozdobna trawa - Koszyczki 

wielkanocne z prawdziwym sianem z laki górskiej - Kosz
93,99 zł

4251805429688 CF15253 2x pisanki do wypelnienia - kolorowe pisanki 
nadziewane na Wielkanoc - duze pisanki z wieloma mot

140,99 zł
4251805429695 CF15255 3x Pisanka do wypelnienia na Wielkanoc - Pisanki z 

wieloma motywami wielkanocnymi do rozdania [wybór z
93,99 zł

4251805429701 CF15252 3x pisanka do wypelnienia - kolorowe jajka do 
wypelnienia na Wielkanoc - pisanki z wieloma motywam

93,99 zł
4251805429718 CF15251 3x Jajka wielkanocne do wypelnienia - Kolorowe jajka 

do wypelnienia na Wielkanoc - Pisanki z wieloma koloro
140,99 zł
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4251805429725 CF15257 3x pisanki do wypelnienia - kolorowe pisanki do 
wypelnienia na Wielkanoc - pisanki z wieloma motywam

84,99 zł
4251805429749 CF15250 Easter egg to fill - Kolorowe wypelniajace jajko na 

Wielkanoc - Duze jajko wielkanocne z motywami wielka
70,99 zł

4251805429756 CF15256 Jajko wielkanocne do wypelnienia - Füllei wielkanocne 
dla doroslych - Duze jajko wielkanocne w kolorze czarny

70,99 zł
4251805429763 CF15256 Pisanka do napelniania - Füllei wielkanocne dla 

doroslych - Duza pisanka w kolorze czerwonym z napise
70,99 zł

4251805429770 CF15256 Jajko wielkanocne do napelniania - Füllei wielkanocne 
dla doroslych - Duze jajko wielkanocne w kolorze zóltym

70,99 zł
4251805429787 CF15259 4x haczyki na drzwi wykonane ze stali nierdzewnej - 

haczyki na ubrania na zewnatrz drzwi - haczyki do szatn
60,99 zł

4251805429794 CF15259 8x haczyki na drzwi wykonane ze stali nierdzewnej - 
haczyki na ubrania na zewnatrz drzwi - haczyki do szatn

70,99 zł
4251805429800 CF15260 4x haczyki na drzwi wykonane ze stali nierdzewnej - 

haczyki na ubrania na zewnatrz drzwi - haczyki do szatn
60,99 zł

4251805429817 CF15261 4x Haczyki na wieniec na drzwi ze stali nierdzewnej - 
ozdobny wieszak na wieniec na drzwi wejsciowe na zew

84,99 zł
4251805429824 CF15261 4x Haczyki na drzwi - Haczyk ze stali nierdzewnej na 

wieniec na drzwi - Wieszak na wieniec na drzwi wejscio
84,99 zł

4251805429831 CF15262 4x Haczyki na drzwi ze stali nierdzewnej - haczyk na 
ubrania z oslona z pianki - haczyk na ubrania do szafy i 

70,99 zł
4251805429848 CF15224 Zasilany energia sloneczna odstraszacz nornic, 

ultradzwiekowy odstraszacz, przyjazny dla zwierzat, nie 
140,99 zł

4251805429855 CF15205 2x pulapka na myszy - przyjazna dla zwierzat pulapka 
na myszy - latwa w uzyciu, nietoksyczna pulapka na gry

93,99 zł
4251805429862 CF15186 Solarny odstraszacz zwierzat - ochrona zwierzat 

domowych i dzikich z czujnikiem ruchu, ultradzwiekami i
210,99 zł

4251805429879 CF15241 Czajnik do herbaty 2,4 L - duzy czajnik ze stali 
nierdzewnej - czajnik z fletem do gotowania wody - czaj

187,99 zł
4251805429886 CF15242 Czajnik do herbaty 2,4 L - Duzy czajnik ze stali 

nierdzewnej - Czajnik z fletem do gotowania wody - Cza
187,99 zł

4251805429893 CF15243 Czajnik do herbaty 2,4 L - Duzy czajnik ze stali 
nierdzewnej - Czajnik z fletem do gotowania wody - Cza

187,99 zł
4251805429909 CF15244 Czajnik do herbaty 2,4 L - Duzy czajnik ze stali 

nierdzewnej - Czajnik z fletem do gotowania wody - Cza
187,99 zł

4251805429916 CF15127 60x Torebki do zamrazarki, zamykane torebki do 
przechowywania zywnosci - uniwersalne torebki dla och

93,99 zł
4251805429923 CF15221 21x woreczki do zamrazania 6 litrów do zamykania, 

zamykane woreczki do przechowywania zywnosci - uniw
84,99 zł

4251805429930 CF15123 120x Worki na lód - mini torebki do zamrazarki - 
woreczki na domowy lód wodny - worek na lód w kiju z 

93,99 zł
4251805429947 CF15129 6x torby na tosty, nieprzywierajace torby na tosty 

wielokrotnego uzytku, do tostów serowych w tosterze i t
70,99 zł

4251805429954 CF15130 Torebki na tosty 4x bardzo duze, nieprzywierajace torby 
na tosty wielokrotnego uzytku, do tostów serowych w to

60,99 zł
4251805429961 CF15263 52-czesciowy zestaw woreczków do zamrazania 1L, 3L, 

6L do zgrzewania do -40°C, wielokrotnego uzytku, do pr
140,99 zł

4251805429978 CF15264 5-czesciowy zestaw woreczków na tosty, 
nieprzywierajace torby na tosty wielokrotnego uzytku, d

70,99 zł
4251805429985 CF15131 6m folii do zgrzewania prózniowego, 2 rolki folii po 3m, 

profesjonalne akcesoria do zgrzewarek, do gotowania i 
84,99 zł

4251805429992 CF15265 60 szt. Zestaw worków do zamrazania 1L, 3L do 
zamykania, ponownie zamykanych torebek do przechow

84,99 zł
4251805430004 CF15158 Dekoracyjny stojak na serce - metalowe serce na 

drewnianej podstawie - dekoracyjne metalowe serce na 
140,99 zł

4251805430011 CF15159 Dekoracyjny stojak na serce - metalowe serce na 
drewnianej podstawie - dekoracyjne metalowe serce na 

84,99 zł
4251805430028 CF15174 dekoracja grobu aniol, kamien pamiatkowy z rózami i 

swiecznikiem, dekoracja grobu odporna na warunki atm
163,99 zł

4251805430035 CF15173 dekoracja grobu aniol, nagrobek z krzyzem, róza i 
liscmi, wodoodporna dekoracja grobu, kamien zalobny z

140,99 zł
4251805430042 CF15172 dekoracja grobu aniol, kamien pamiatkowy z uchwytem 

na znicz, dekoracja grobu odporna na warunki atmosfer
93,99 zł

4251805430059 CF15171 aniol do dekoracji grobu, kamien pamiatkowy z rózami i 
sercem, dekoracja grobu odporna na warunki atmosfery

140,99 zł
4251805430066 CF15170 Dekoracja grobu ze swiecznikiem, rózami i 

modlitewnymi dlonmi - Kamien pamiatkowy z miejscem 
140,99 zł

4251805430066 CF15170 Dekoracja grobu ze swiecznikiem, rózami i 
modlitewnymi dlonmi - Kamien pamiatkowy z miejscem 

140,99 zł
4251805430073 CF6984 peg puller - sciagacz do haków do latwego usuwania 

kolków, haczyków i kolków - akcesoria do namiotów na 
46,99 zł
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4251805430073 CF6984 peg puller - sciagacz do haków do latwego usuwania 
kolków, haczyków i kolków - akcesoria do namiotów na 

46,99 zł
4251805430080 CF15160 Deco Display Tree - Metalowa choinka na drewnianej 

podstawie - Drzewko Deco z metalu do postawienia - Dr
140,99 zł

4251805430097 CF15161 Stojak Deco o wygladzie metalu - napis "home" na 
drewnianej podstawie - napis Deco do odlozenia - 29,5x

94,36 zł
4251805430103 CF15161 Stojak dekoracyjny o wygladzie metalu - Napis "love" na 

drewnianej podstawie - Napis dekoracyjny - 29,5x16x5c
140,99 zł

4251805430110 CF15268 10-czesciowy zestaw do strzyzenia wlosów, maszynka 
do strzyzenia wlosów i trymer do brody, kilka nasadek, z

84,99 zł
4251805430127 CF15266 4-czesciowy zestaw narzedzi ogrodowych - narzedzia 

ogrodowe z kielnia do kwiatów, lopata reczna, grabiami 
140,99 zł

4251805430134 CF15269 7-czesciowy zestaw malarski - plandeka, walek i kuweta 
malarska, idealny do prac dekoracyjnych, malarskich i r

140,99 zł
4251805430165 CF15163 Dekoracyjna podstawka w metalowym wygladzie z 

podgrzewaczem - napis "HOME" z 4 podgrzewaczami - 
163,99 zł

4251805430172 CF15192 Patera wykonana z bambusa - Patera na 2 poziomach - 
Patera na wypieki, czekoladki, ser lub owoce

140,99 zł
4251805430189 CF15192 Patera wykonana z bambusa - Patera na 2 poziomach - 

Patera na wypieki, czekoladki, ser lub owoce
140,99 zł

4251805430202 CF15082 skladany stolek kempingowy - stolek skladany premium 
wykonany z drewna FSC z siedziskiem poliestrowym - sk

210,99 zł
4251805430219 CF15213 Skladany drewniany stól Premium - Drewniany stól do 

ogrodu, na taras i balkon - Skladany stól ogrodowy na c
257,99 zł

4251805430226 CF15287 2x sztuczny snieg - puszka z dekoracyjnym sniegiem - 
spray sniezny do dekoracji na Boze Narodzenie

140,99 zł
4251805430233 CF15088 Zestaw do nawadniania, 10 m waz ogrodowy i pistolet 

natryskowy z 7 funkcjami, przenosny lekki beben, przyst
163,99 zł

4251805430240 CF15113 Butelka ze stali nierdzewnej - termos "KEEP IT COOL" z 
zakretka - butelka na wode - izolowana butelka na wode

70,99 zł
4251805430257 CF15113 Butelka ze stali nierdzewnej - termos "SUMMERTIME" z 

zakretka - butelka na wode - termos do podrózy, sportu
70,99 zł

4251805430264 CF15113 Butelka ze stali nierdzewnej - butelka na wode z 
zakretka - termos do podrózy, sportu, szkoly, pracy, uni

70,99 zł
4251805430271 CF15113 Butelka ze stali nierdzewnej - butelka termosowa z 

zakretka - butelka na wode - termos do podrózy, sportu
70,99 zł

4251805430288 CF15234 Dzwonek rowerowy XXL - Duzy dzwonek do rowerów - 
Dzwonek rowerowy na kierownice z Ø 22 mm

84,99 zł
4251805430295 CF15235 Dzwonek rowerowy XXL - Duzy dzwonek do rowerów - 

Dzwonek rowerowy na kierownice z Ø 22 mm
84,99 zł

4251805430301 CF15236 Dzwonek rowerowy XXL - Duzy dzwonek do rowerów - 
Dzwonek do rowerow zakladany na kierownice Ø 22 m

84,99 zł
4251805430318 CF15237 Dzwonek rowerowy XXL - Duzy dzwonek do rowerów - 

Dzwonek rowerowy na kierownice z Ø 22 mm
84,99 zł

4251805430325 CF11863 Opryskiwacz cisnieniowy z pompka cisnieniowa w wielu 
kolorach - Oszczedzajaca miejsce butelka z torba

93,99 zł
4251805441956 CF13844 8-czesciowy zestaw weza ogrodowego - beben na waz z 

wezem ogrodowym 15m i 5 adapterami - zwijacz weza 
280,99 zł

4251805430349 CF15086 Torba chlodzaca - solidna, skladana lodówka termiczna 
- lekka torba izolacyjna na kemping i na zewnatrz - letni

84,99 zł
4251805430356 CF15086 Torba chlodzaca - solidna, skladana lodówka termiczna 

- lekka torba izolacyjna na kemping i na zewnatrz - letni
84,99 zł

4251805430363 CF15086 Torba chlodzaca - solidna, skladana lodówka termiczna 
- lekka torba izolacyjna na kemping i na zewnatrz - letni

84,99 zł
4251805430370 CF15087 2x Cool Bag - mala skladana termiczna lodówka - lekka 

torba izolacyjna na kemping i na zewnatrz - letnia torba 
84,99 zł

4251805430387 CF15087 2x Cool Bag - mala skladana termiczna lodówka - lekka 
torba izolacyjna na kemping i na zewnatrz - letnia torba 

84,99 zł
4251805430394 CF15270 10-czesciowy zestaw do rekodziela i malowania dla 

dzieci, wielkanocny magnes do samodzielnego malowan
84,99 zł

4251805430400 CF15270 20-elementowy zestaw do rekodziela, wielkanocny 
magnes na lodówke do samodzielnego pomalowania z f

84,99 zł
4251805430417 CF15042 8x Zestawy kolowe skrecane - Zestawy kolowe do mebli 

4x z lozyskiem skretnym i 4x bez lozyska skretnego - Ze
84,99 zł

4251805430424 CF15114 2x Termometr analogowy - Metalowy termometr do 
uzytku wewnetrznego i zewnetrznego - Designerski mier

93,99 zł
4251805430431 CF15194 Zestaw startowy 10-czesciowy, zestaw Amuse gueule z 

drewniana taca, miskami, szklankami i lyzeczkami - des
140,99 zł

4251805430448 CF15114 2x Termometr analogowy - Metalowy termometr do 
uzytku wewnetrznego i zewnetrznego - Designerski mier

93,99 zł
4251805430462 CF15286 Elektroniczna tarcza do rzutek, bezprzewodowa tarcza 

do rzutek z 6 miekkimi rzutkami i wymiennymi koncówk
210,99 zł
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4251805430479 CF15179 2x suszarka do bielizny, wieszak na pranie do 
ogrzewania lub wanny, regulowana suszarka balkonowa

163,99 zł
4251805430486 CF15196 Analogowy zegar scienny z duza tarcza z drewna - 

piekny zegar do kuchni, salonu, sypialni i biura - Ø 25,5 
140,99 zł

4251805430493 CF11679 60x bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 
na choinke - Ozdoby choinkowe wykonane ze szkla

257,99 zł
4251805430509 CF11676 44x bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 

na choinke - Ozdoby choinkowe wykonane ze szkla
187,99 zł

4251805430516 CF11677 44x bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 
na choinke - Ozdoby choinkowe wykonane ze szkla

210,99 zł
4251285595392 CF11672 40x Bombki choinkowe szklane - Bombki choinkowe na 

ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkowe na choinke
140,99 zł

4251805430530 CF11691 20x bombki, bombki choinkowe nietlukace z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie, ozdoby choinkowe na c

140,99 zł
4251805430547 CF11671 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
163,99 zł

4251805430554 CF15227 Stojak do ociekania, mini suszarka do naczyn bez pradu, 
suszarka do naczyn z ociekaczem, stojak na zlewozmyw

140,99 zł
4251805430561 CF15227 Stojak do ociekania, mini suszarka do naczyn bez pradu, 

suszarka do naczyn z ociekaczem, stojak na zlewozmyw
140,99 zł

4251805430578 CF15227 Stojak do ociekania, mini suszarka do naczyn bez pradu, 
suszarka do naczyn z ociekaczem, stojak na zlewozmyw

140,99 zł
4251805430592 CF15176 2x Taca do serwowania ze stali nierdzewnej - Owalna 

taca do serwowania i dekorowania - Taca do serwowani
163,99 zł

4251805430608 CF15191 Deska do krojenia wykonana z tworzywa sztucznego PP 
- Deska kuchenna z rowkiem na sok - Solidna deska do 

93,99 zł
4251805430615 CF15293 2x odporny polar na chwasty - wysokiej jakosci polar 

okrywajacy do ogrodu i budownictwa - skuteczna ochro
140,99 zł

4251805430622 CF15177 2x sito kuchenne ze stali nierdzewnej - klasyczne sito do 
makaronu - okragly durszlak do mycia owoców, warzyw

140,99 zł
4251805430639 CF15197 20x Wieszak na plaszcze z aksamitna oslona - Wieszak 

na plaszcze z obrotowym haczykiem - Wieszak na koszul
93,99 zł

4251805430646 CF15197 20x Wieszak na plaszcze z aksamitna oslona - Wieszak 
na plaszcze z obrotowym haczykiem - Wieszak na koszul

140,99 zł
4251805430653 CF15282 Metalowa miska dekoracyjna - miska dekoracyjna - 

miska z mlotkowanym wzorem jako dekoracja stolu, mis
163,99 zł

4251805430677 CF15226 15-czesciowy zapachowy zestaw upominkowy z 
podgrzewaczem - ceramiczna lampa zapachowa - zesta

93,99 zł
4251805430684 CF15037 18-czesciowy zestaw mat ochronnych, ok. 50x50cm - 

maty podkladowe jako podkladka basenowa lub mata fit
210,99 zł

4251805430745 CF15187 Zbieracz korków koronnych - pudelko do zbierania 
kapsli od butelek - pudelko do zbierania kapsli od piwa i

140,99 zł
4251805430752 CF15309 Zestaw malarski 10-czesciowy - plandeki, walki 

malarskie i kuwety malarskie, idealny do prac wykoncze
70,99 zł

4251805430769 CF15311 5-czesciowy zestaw malarski - plandeka, walki i 
wsporniki walka malarskiego, przybory malarskie do pra

70,99 zł
4251805430776 CF15331 7-czesciowy zestaw malarski - plandeka, walek i kuweta 

malarska, przybory malarskie do prac dekoracyjnych, m
60,99 zł

4251805430783 CF15302 3-czesciowy zestaw malarski - duzy i maly walek 
malarski oraz kuweta malarska, przybory do prac dekor

84,99 zł
4251805430790 CF15210 Wieszak na reczniki - Wieszak ze stali nierdzewnej na 2 

reczniki - Wieszak na reczniki do montazu na scianie w l
140,99 zł

4251805430806 CF15297 8-czesciowy zestaw pedzli - plaskie pedzle w 4 
rozmiarach - uniwersalne pedzle do majsterkowania, ho

84,99 zł
4251805430813 CF15298 6-czesciowy zestaw pedzli - plaskie pedzle w 3 

rozmiarach - uniwersalne pedzle do rekodziela, hobby, d
70,99 zł

4251805430813 CF15298 6-czesciowy zestaw pedzli - plaskie pedzle w 3 
rozmiarach - uniwersalne pedzle do rekodziela, hobby, d

70,99 zł
4251805430820 CF15332 12-czesciowy zestaw pedzli - plaskie pedzle w 9 

rozmiarach - uniwersalne pedzle do majsterkowania, ho
60,99 zł

4251805430837 CF15284 6-czesciowy zestaw pudelek do przechowywania - 
plastikowe pudelka do przechowywania w 3 rozmiarach 

93,99 zł
4251805430844 CF15208 Wysuwany wieszak na reczniki - wieszak na reczniki 

wykonany ze stali nierdzewnej - wieszak na reczniki do 
140,99 zł

4251805430851 CF15307 10x Ozdobne jajka na Wielkanoc - Dekoracje 
wielkanocne z naturalnym wzorem - Ozdobne pisanki ze

84,99 zł
4251805430868 CF15317 4x Figurka dekoracyjna zajaczek - Zajaczek wielkanocny 

w kolorze zlotym - Dekoracja stojaca na Wielkanoc - Zaj
84,99 zł

4251805430875 CF15318 39-elementowy zestaw do rekodziela i malowania dla 
dzieci - Pisanki do malowania i wieszania - z farba i ped

93,99 zł
4251805430882 CF15319 33-czesciowy zestaw do rekodziela i malowania dla 

dzieci - Pisanki do malowania i ozdabiania - jajek farba i
84,99 zł
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4251805430899 CF15283 6x gigantyczny zestaw strzelanek XXL 38 cm, armata 
konfetti do obracania na sylwestra, imprezy, urodziny, b

163,99 zł
4251805430905 CF15212 Uchwyt na papier kuchenny z koszem do 

przechowywania - Uchwyt na papier do kuchni - Uchwyt
163,99 zł

4251805430912 CF15189 3-czesciowy zestaw organizatora lodówki - pudelka do 
przechowywania dla szafki kuchennej - system organiza

140,99 zł
4251805430929 CF15334 dekoracyjny zajac wielkanocny z ceramiki z kwiatowa 

opaska do wlosów - slodkie figurki ozdobne do dekoracji
140,99 zł

4251805430936 CF15334 ozdobny zajaczek wielkanocny z ceramiki z opaska 
kwiatowa - slodkie figurki ozdobne do dekoracji wielkan

140,99 zł
4251805430943 CF15017 3x okulary ochronne zgodne z norma EN166 - okulary 

ochronne z ochrona przednia - ochrona oczu dla rzemies
84,99 zł

4251805430950 CF15112 3x Plastikowa ramka na zdjecia - Stylowa ramka na 
wszelkiego rodzaju zdjecia - Srebrna ramka na ulubione 

140,99 zł
4251805430967 CF15209 Zestaw toaletowy, szczotka toaletowa z uchwytem na 

szczotke, szklo matowe i stal nierdzewna, zestaw szczot
163,99 zł

4251805430974 CF15288 COM-FOUR 4-czesciowa podkladka talerze dekoracyjne - 
podkladka - podkladka na stól - spodki wielokrotnego uz

70,99 zł
4251805430981 CF15040 3-czesciowy zestaw miska magnetyczna, magnes 

teleskopowy i lusterko teleskopowe - miska magnetyczn
84,99 zł

4251805430998 CF13955 2x klasyczne szczypce do grilla, wysokiej jakosci 
szczypce kuchenne do obracania potraw z grilla, idealne

84,99 zł
4251805431001 CF15119 2-czesciowy zestaw pudelek do przechowywania - 

pudelka do przechowywania wykonane ze stali nierdzew
140,99 zł

4251805431018 CF14219 2x reflektor LED, odblask bezpieczenstwa z zamkiem 
magnetycznym, czerwone migajace swiatlo do biegania,

70,99 zł
4251805431018 CF14219 2x reflektor LED, odblask bezpieczenstwa z zamkiem 

magnetycznym, czerwone migajace swiatlo do biegania,
70,99 zł

4251805431025 CF15181 Lampa robocza LED z magnesem - Lampa inspekcyjna z 
hakiem - Akumulatorowa lampa warsztatowa z wylaczni

84,99 zł
4251805431032 CF15181 Lampa robocza LED z magnesem - Lampa z hakiem - 

Akumulatorowa lampa warsztatowa z wylacznikiem - La
84,99 zł

4251805431049 CF15041 3-czesciowy zestaw tacek magnetycznych do garazu, 
tacka narzedziowa na sruby i bity, tacka magnetyczna n

84,99 zł
4251805431056 CF15215 Kosz prysznicowy z 2 przegrodami, uchwyt na zel pod 

prysznic z haczykami do zawieszenia, wiszace kosze z re
140,99 zł

4251805431063 CF15215 Kosz prysznicowy z 2 przegrodami, uchwyt na zel pod 
prysznic z haczykami do zawieszenia, wiszace kosze z re

140,99 zł
4251805431070 CF15178 Dekoracyjny rower - metalowy model roweru - 

zabytkowy pojazd kolekcjonerski - dekoracyjny rower do
163,99 zł

4251805431087 CF15178 Dekoracyjny rower - metalowy model roweru - 
zabytkowy pojazd kolekcjonerski - dekoracyjny rower do

140,99 zł
4251805431094 CF15178 Dekoracyjny rower - metalowy model roweru - 

zabytkowy pojazd kolekcjonerski - dekoracyjny rower do
140,99 zł

4251805431100 CF15204 Pudelko 2x - Skladane pudelko do przechowywania - 
Skladane pudelko z uchwytem na szafe, ubrania, ksiazki

70,99 zł
4251805431117 CF15204 Pudelko 2x - Skladane pudelko do przechowywania - 

Skladane pudelko z uchwytem na szafe, ubrania, ksiazki
70,99 zł

4251805431124 CF15190 2x silikonowa rekawica do piekarnika - antyposlizgowa 
rekawica chroniaca przed cieplem, wodoodporna rekawi

70,99 zł
4251805431131 CF15190 2x silikonowa rekawica do piekarnika - antyposlizgowa 

rekawica chroniaca przed cieplem, wodoodporna rekawi
70,99 zł

4251805431148 CF15190 2x silikonowe rekawice do piekarnika - antyposlizgowe 
rekawice chroniaca przed cieplem, wodoodporne rekawi

70,99 zł
4251805431155 CF15341 4-czesciowy zestaw szczoteczek do zebów dla dzieci z 

etui - szczoteczka do zebów dla dzieci miekka ze specjal
60,99 zł

4251805431162 CF15342 4-czesciowy zestaw szczoteczek do zebów dla dzieci z 
etui - szczoteczka do zebów dla dzieci miekka ze specjal

46,99 zł
4251805431179 CF15336 3-czesciowy zestaw z deska do krojenia, nozem 

kuchennym i obieraczka - solidna deska kuchenna z two
93,99 zł

4251805431186 CF15294 Miska dekoracyjna wykonana z metalu - miska 
dekoracyjna - miska z mlotkiem jako dekoracja stolu, mi

93,99 zł
4251805431193 CF15295 Miska dekoracyjna wykonana z metalu - miska 

dekoracyjna - miska z mlotkiem jako dekoracja stolu, mi
140,99 zł

4251805431209 CF15296 Miska dekoracyjna z metalu - miska dekoracyjna - miska 
z mlotkiem jako dekoracja stolu, miska na owoce, talerz

163,99 zł
4251805431216 CF15338 Opaska sportowa - kieszen na ramie na smartfon - 

kieszen na MP3 i telefon komórkowy na ramieniu - ideal
70,99 zł

4251805431223 CF15338 Opaska sportowa - kieszen na ramie na smartfon - 
kieszen na MP3 i telefon komórkowy na ramieniu - ideal

60,99 zł
4251805431230 CF15338 Opaska sportowa - kieszen na ramie na smartfon - 

kieszen na MP3 i telefon komórkowy na ramieniu - ideal
70,99 zł
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4251805431261 CF15346 2x Dekoracja na Wielkanoc - Napis z zajaczkiem 
wielkanocnym i kaczuszka - Dekoracja wielkanocna do o

140,99 zł
4251805431278 CF15347 2x Dekoracja na Wielkanoc - Napis z zajaczkiem 

wielkanocnym - Dekoracja wielkanocna do odlozenia - D
140,99 zł

4251805431285 CF15343 Dekoracja na Wielkanoc - Napis z kaczka i kwiatami - 
Dekoracja wielkanocna do postawienia - Dekoracja wiel

84,99 zł
4251805431308 CF15303 Deska do serów z nozem do sera - Bambusowa deska 

do serów z lupkiem - Bambusowa deska z lupkiem na se
84,99 zł

4251805431315 CF15292 Kosz na smieci z odchylana pokrywa, bambusowy kosz 
na smieci z pokrywa ze stali nierdzewnej, kompaktowy k

140,99 zł
4251805431322 CF15274 2x Obieraczka ceramiczna do owoców i warzyw - 

uniwersalna obieraczka bardzo ostra - obieraczka z ostrz
60,99 zł

4251805431322 CF15274 2x Obieraczka ceramiczna do owoców i warzyw - 
uniwersalna obieraczka bardzo ostra - obieraczka z ostrz

60,99 zł
4251805431339 CF15306 2x lina do zabawy dla psa, lina z mieszanki bawelny, 

zabawka do odzyskiwania dla szczeniat i duzych psów, li
84,99 zł

4251805431346 CF15279 3x puszki do przechowywania w stylu retro - okragla 
metalowa puszka do kawy z pokrywka - puszki do kawy,

140,99 zł
4251805431353 CF15353 4-czesciowy zestaw metalowych talerzy wielkanocnych z 

ok. 60g trawa wielkanocna - talerze dekoracyjne na Wie
140,99 zł

4251805431360 CF15195 12-czesciowy zestaw miseczek deserowych z lyzeczkami 
deserowymi, dekoracyjnych miseczek ceramicznych, nac

163,99 zł
4251805431377 CF15195 12-czesciowy zestaw miseczek deserowych z lyzeczkami 

deserowymi, dekoracyjnych miseczek ceramicznych, nac
163,99 zł

4251805431384 CF15195 12-czesciowy zestaw miseczek deserowych z lyzeczkami 
deserowymi, dekoracyjnych miseczek ceramicznych, nac

163,99 zł
4251805431391 CF15195 12-czesciowy zestaw miseczek deserowych z lyzeczkami 

deserowymi, dekoracyjnych miseczek ceramicznych, nac
163,99 zł

4251805431407 CF15337 Dzieciecy 5-czesciowy zestaw stolowy - talerz, miska, 
kubek, widelec i lyzka dla dzieci - plastikowa zastawa st

140,99 zł
4251805431414 CF15304 2x Doniczka metalowa - doniczka na rosliny mini 

wiaderko metalowe - doniczka vintage - doniczka na ziol
93,99 zł

4251805431438 CF8271 Deska do serów z nozem do sera - deska z lupka 
naturalnego - deska do serów z widelcem i nozem do se

93,99 zł
4251805431445 CF8559 2x Deska do serów z nozem do sera - deska z lupka 

naturalnego - deska do serów z widelcem i nozem do se
163,99 zł

4251805431452 CF8271 2x Deska do serów z nozem do sera - deska z lupka 
naturalnego - deska do serów z widelcem i nozem do se

163,99 zł
4251805431469 CF8272 2x Deska do serów z nozem do sera - Okragla deska z 

naturalnego lupka - Deska do serów z widelcem i nozem
70,76 zł

4251805431476 CF5153 30x klipsy do zamykania torebek, klipsy do zamykania 
wielokrotnego uzytku, z naklejkami do etykietowania, kli

70,99 zł
4251805431483 CF15355 4x Kieszonkowy ocieplacz wielokrotnego uzytku - 

ocieplacz do rak z motywem pingwina dla dzieci - podus
84,99 zł

4251805431490 CF15356 24-czesciowy zestaw do malowania dla dzieci - pisanki z 
pianki i styropianu do malowania - zestaw do malowania

84,99 zł
4251805431506 CF14319 Nóz do frytek ze stali nierdzewnej - Tluczek do 

ziemniaków z 2 ostrzami - Nóz do owoców, warzyw i ser
163,99 zł

4251805431537 CF15307 20x Ozdobne jajka na Wielkanoc - Dekoracje 
wielkanocne z naturalnym wzorem - Ozdobne pisanki ze

140,99 zł
4251805431544 CF15361 19-czesciowy zestaw do malowania jajek dla dzieci, 

pisanki ozdobne farba i pedzlem oraz maszyna do malo
84,99 zł

4251805431551 CF15363 8-czesciowy zestaw do malowania pisanek - maszyna do 
malowania jajek, pedzel, farba i naklejki - maluj pisanki 

93,99 zł
4251805431568 CF11453 2x Pisanki do powieszenia - Dekoracja wielkanocna w 

swietnych kolorach - Dekoracyjne pisanki z efektem mo
70,99 zł

4251805431582 CF14450 12x Torba na prezenty XL na Boze Narodzenie, Boze 
Narodzenie i Adwent - Torba na prezenty z motywem s

187,99 zł
4251805431599 CF13988 4x Haczyki na drzwi - haczyk na wieniec - metalowy 

haczyk - ozdobny wieszak na wieniec na drzwi wejsciow
84,99 zł

4251805431605 CF13988 4x Haczyki na wieniec na drzwi - metalowy haczyk na 
wieniec na drzwi - ozdobny wieszak na wieniec na drzwi

84,99 zł
4251805431612 CF10044 3x gniazdo ochronne do polaczenia wtykowego, 

bryzgoszczelna skrzynka uzytku na zewnatrz, kapsula pr
70,99 zł

4251805431629 CF15375 3x Koszyczek wielkanocny z ozdobna trawa i naklejkami 
- Koszyczki wielkanocne z rafii z zielona trawa i naklejka

140,99 zł
4251805431636 CF15376 3x lejkowaty dzbanek, konewka z lejkowatym 

dziobkiem, przezroczysta lejkowata puszka, dzbanek do
84,99 zł

4251805431643 CF15376 3x Dzbanek z lejkiem, konewka z lejkiem, przezroczysty 
dzbanek z lejkiem, konewka dozujaca do mydla, do olej

60,99 zł
4251805431650 CF15377 20x oczka do plandek - zestaw plastikowych oczek do 

tkanin, plandek, namiotów i zagli - samouszczelniajace 
70,99 zł
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4251805431667 CF15378 5-czesciowy zestaw obrazków okiennych z motywami 
wiosennymi - Samoprzylepna dekoracja okienna na Wiel

93,99 zł
4251805431674 CF15379 6-czesciowy zestaw obrazków okiennych z motywami 

wiosennymi - Samoprzylepna dekoracja okienna na Wiel
93,99 zł

4251805431681 CF15380 5-czesciowy zestaw obrazków okiennych XL z motywami 
wiosennymi - Samoprzylepna dekoracja okienna na Wiel

93,99 zł
4251805431698 CF15391 2x dekoracyjna podstawka na Wielkanoc, Zajaczek w 

okularach, Wielkanocna dekoracja do stojaka, Wielkano
93,99 zł

4251805431704 CF14476 2x dekoracyjna podstawka na Wielkanoc - Zajace 
wielkanocne z drewna - drewniane figurki do postawieni

93,99 zł
4251805431711 CF14475 2x dekoracyjna podstawka na Wielkanoc - Zajace 

wielkanocne z drewna - drewniane figurki do postawieni
140,99 zł

4251805431728 CF15323 Pudelko - Skladane pudelko do przechowywania - 
Skladane pudelko z uchwytem na szafe, ubrania, ksiazki

70,99 zł
4251805431735 CF15323 Pudelko - Skladane pudelko do przechowywania - 

Skladane pudelko z uchwytem na szafe, ubrania, ksiazki
70,99 zł

4251805431742 CF11708 4x tacka na kostki lodu na lacznie 64 kostki lodu - 
kolorowe tacki na kostki lodu z pokrywka - bezpieczne i 

140,99 zł
4251805431759 CF15392 20x bombki choinkowe, bombki choinkowe nietlukace z 

tworzywa sztucznego na Boze Narodzenie, ozdoby choin
140,99 zł

4251805431766 CF15393 44x Bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 
na choinke - Ozdoby choinkowe ze szkla

210,99 zł
4251805431773 CF15394 44x Bombki choinkowe w róznych rozmiarach - Bombki 

na choinke - Ozdoby choinkowe ze szkla
210,99 zł

4251805431780 CF15395 24x Bombki swiateczne, bombkki choinkowe z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoba choinko

187,99 zł
4251805431797 CF15396 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
163,99 zł

4251805431803 CF15397 24x bombki choinkowe, prawdziwe szklane bombki 
choinkowe, ozdoby swiateczne na choinke, Ø 6 cm

163,99 zł
4251805431810 CF15398 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
163,99 zł

4251805431827 CF15399 24x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko

163,99 zł
4251805431834 CF15400 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 

ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 
70,99 zł

4251805431841 CF15401 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 
ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 

70,99 zł
4251805431858 CF15402 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 

choinke - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 3 cm
84,99 zł

4251805431865 CF15403 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 
ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 

70,99 zł
4251805431872 CF15404 20x bombki choinkowe ze szkla - Bombki jako ozdoby 

swiateczne - Ozdoby swiateczne na choinke
70,99 zł

4251805431889 CF15405 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 
ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 

70,99 zł
4251805431896 CF15406 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 

ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 
70,99 zł

4251805431902 CF15407 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 
ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 

70,99 zł
4251805431919 CF15408 20x bombki choinkowe ze szkla - Bombki jako ozdoby 

swiateczne - Ozdoby swiateczne na choinke
70,99 zł

4251805431926 CF15409 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 
ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 

70,99 zł
4251805431933 CF15410 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 

ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 
70,99 zł

4251805431940 CF15411 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 
choinke - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 3 cm

70,99 zł
4251805431957 CF15412 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 

ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 
70,99 zł

4251805431964 CF15413 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 
choinke - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 3 cm

70,99 zł
4251805431971 CF15414 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 

ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 
70,99 zł

4251805431988 CF15415 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 
ozdoby swiateczne - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 

70,99 zł
4251805431995 CF15416 20x mini szklane bombki choinkowe - male bombki na 

choinke - ozdoby choinkowe na choinke - Ø 3 cm
84,99 zł

4251805432008 CF15417 Choinka brokatowa gwiazda - gwiazdka na choinke - 
choinka na kazda choinke wierzcholek - poinsecja nietlu

70,99 zł
4251805432015 CF7635 8x klipsy do obrusów Premium ze stali nierdzewnej, 

klipsy stolowe do wewnatrz i na zewnatrz, z dekorem na
93,99 zł
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4251805432022 CF7635 8x klipsy do obrusów Premium ze stali nierdzewnej, 
klipsy stolowe do wewnatrz i na zewnatrz, z dekorem na

93,99 zł
4251805432039 CF7635 8x klipsy do obrusów Premium ze stali nierdzewnej, 

klipsy stolowe do wewnatrz i na zewnatrz, z dekorem na
93,99 zł

4251805432039 CF7635 8x klipsy do obrusów Premium ze stali nierdzewnej, 
klipsy stolowe do wewnatrz i na zewnatrz, z dekorem na

93,99 zł
4251805432046 CF15420 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca
140,99 zł

4251805432053 CF15420 8x obciazniki do obrusów - obciazniki do obrusów 
wykonane ze stali nierdzewnej - magnetyczny klips do o

140,99 zł
4251805432060 CF15420 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca
140,99 zł

4251805432077 CF15420 8x obciazniki do obrusów - obciazniki do obrusów 
wykonane ze stali nierdzewnej - magnetyczny klips do o

137,99 zł
4251805432084 CF15420 8x obciazniki do obrusów - obciazniki do obrusów 

wykonane ze stali nierdzewnej - magnetyczny klips do o
140,99 zł

4251805432091 CF15420 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 
ze stali nierdzewnej - magnetyczny zacisk obrusowy - ca

140,99 zł
4251805432107 CF15426 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - napis 

"FROHES FEST" na drewnianej podstawie - ozdobny nap
163,99 zł

4251805432114 CF15430 8x obciazniki do obrusów - obciazniki do obrusów 
wykonane ze stali nierdzewnej - zaciski do obrusów - ok

93,99 zł
4251805432121 CF15430 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - zaciski obrusowe - ok. 35g kazdy -
93,99 zł

4251805432138 CF15430 8x obciazniki do obrusów - obciazniki do obrusów 
wykonane ze stali nierdzewnej - zaciski do obrusów - ok

93,99 zł
4251805432145 CF15430 8x obciazniki do obrusów - obciazniki do obrusów 

wykonane ze stali nierdzewnej - zaciski do obrusów - ok
93,99 zł

4251805432152 CF15430 8x obciazniki do obrusów - obciazniki do obrusów 
wykonane ze stali nierdzewnej - zaciski do obrusów - ok

93,99 zł
4251805432169 CF15430 8x obciazniki do obrusów - obciazniki do obrusów 

wykonane ze stali nierdzewnej - zaciski do obrusów - ok
93,99 zł

4251805432176 CF15430 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 
ze stali nierdzewnej - klipsy do obrusów - ca. 50g kazdy

93,99 zł
4251805432183 CF15430 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe wykonane 

ze stali nierdzewnej - klipsy do obrusów - ca. 40g kazdy
93,99 zł

4251805432190 CF15430 8x obciazniki do obrusów - obciazniki do obrusów 
wykonane ze stali nierdzewnej - zaciski do obrusów - ok

93,99 zł
4251805432206 CF15436 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe w postaci 

wazek i motyli - spinki do obrusów - ok. 35g kazdy - spi
84,99 zł

4251805432213 CF15436 8x obciazniki do obrusów - obciazniki do obrusów w 
ksztalcie wazek i motyli - zaciski do obrusów - ok. 35g k

84,99 zł
4251805432220 CF15437 torba filcowa - praktyczny organizer wiszacy wykonany 

z filcu - schowek do zawieszenia - idealny do namiotów,
46,99 zł

4251805432237 CF13109 400g Trawa wielkanocna w kolorze zielonym do 
gniazdek wielkanocnych - ozdoby wielkanocne - welna d

140,99 zł
4251805432244 CF15438 6-czesciowy zestaw do dekoracji wielkanocnych, latwe 

do samodzielnego wykonania ozdoby wielkanocne, mas
93,99 zł

4251805432251 CF13789 Wentylator biurkowy USB, cichy mini wentylator do 
biura i na biurko, chlodny wentylator stojacy w klasyczn

70,99 zł
4251805432268 CF13789 Wentylator biurkowy USB, cichy mini wentylator do 

biura i na biurko, chlodny wentylator stojacy w letnich w
84,99 zł

4251805432275 CF15381 Drewniany stojak dekoracyjny - napis "LOVE" na 
drewnianej podstawie - ozdobny napis do postawienia n

84,99 zł
4251805432282 CF15321 2x Durszlak kuchenny ze stali nierdzewnej - klasyczny 

durszlak do makaronu z uchwytem - okragly durszlak do
140,99 zł

4251805432299 CF15382 Drewniany stojak dekoracyjny - napis "HOME" na 
drewnianej podstawie - ozdobne napisy do umieszczeni

93,99 zł
4251805432305 CF15327 siatka ochronna 4x do ogrodu - pokrowiec ochronny na 

rabaty, krzewy, drzewa owocowe - bardzo drobna siatka
93,99 zł

4251805432312 CF15312 3x Szklany dzbanek z pokrywka - Karafka na wode z 
uchwytem - Szklana karafka o pojemnosci 1,1 litra na w

163,99 zł
4251805432329 CF15328 bardzo odporny polar na chwasty - okrywajacy polar do 

ogrodu i budownictwa - skuteczna ochrona przed chwas
84,99 zł

4251805432336 CF15326 Odstraszacz zwierzat LED - ochrona zwierzat domowych 
i dzikich z czujnikiem ruchu, ultradzwiekami i migajacym

163,99 zł
4251805432343 CF15315 12x mini woreczek do lodu - zajmujacy malo miejsca i 

idealny do lodówek i toreb chlodniczych - elementy chlo
93,99 zł

4251805432350 CF15324 Latarnia wiszaca LED z migoczacym swiatlem, 
bezprzewodowa lampa wiszaca, zasilana bateryjnie latar

140,99 zł
4251805432367 CF15354 Hamak - Przenosny hamak z mozliwoscia obciazenia do 

120 kg - Przenosny hamak do uzytku wewnetrznego, na
163,99 zł
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4251805432374 CF15424 Skladany stolek kempingowy - przenosny skladany 
stolek z paskami do przenoszenia - male skladane krzesl

163,99 zł
4251805432381 CF15386 2x Drewniana taca do serwowania - Vintage taca do 

serwowania z malymi sercami w róznych rozmiarach - S
163,99 zł

4251805432398 CF15330 Waga kuchenna - cyfrowa waga kuchenna - waga 
domowa z motywem owoców - cyfrowa waga dla kuchni

93,99 zł
4251805432404 CF15330 Waga kuchenna - cyfrowa waga kuchenna - waga 

domowa z motywem owoców - cyfrowa waga dla kuchni
93,99 zł

4251805432442 CF15373 pudelko na lunch do podrózy - pudelko na lunch z 
pokrywka i gumowym zamknieciem - pudelko do przech

93,99 zł
4251805432459 CF15373 pudelko na lunch do podrózy - pudelko na lunch z 

pokrywka i gumowym zamknieciem - pudelko do przech
84,99 zł

4251805432466 CF15373 pudelko na lunch do podrózy - pudelko na lunch z 
pokrywka i gumowym zamknieciem - pudelko do przech

93,99 zł
4251805432473 CF15371 Pudelko na chusteczki kosmetyczne z tworzywa 

sztucznego z bambusowa pokrywka - Pudelko na chuste
140,99 zł

4251805432480 CF15423 Statyw, praktyczne krzeslo kempingowe z torba do 
przenoszenia, skladany stolek z 3 nogami na kemping, p

163,99 zł
4251805432497 CF15427 Pompka rowerowa Premium, wysokowydajna pompka 

podlogowa wykonana z aluminium, pompka rowerowa z
210,99 zł

4251805432503 CF9198 podkladka 4x - podkladka do kuchni - podkladki 
zaroodporne - maty stolowe zmywalne - 30 x 45 cm

84,99 zł
4251805432510 CF15372 2-czesciowy zestaw organizer na kosmetyki - pudelko 

na chusteczki kosmetyczne - duze i male plastikowe pud
93,99 zł

4251805432527 CF15418 Zestaw 6-czesciowy - plastikowe pudelka do 
przechowywania w 3 rozmiarach na kemping lub piknik 

140,99 zł
4251805432534 CF15360 2x sloiki do przechowywania zywnosci - sloiki do 

przechowywania wykonane ze szkla z plastikowymi pokr
93,99 zł

4251805432541 CF15457 3x tasma malarska 33m x 30mm, precyzyjna tasma 
malarska do gladkich krawedzi malarskich, tasma malar

70,99 zł
4251805432558 CF15460 Zestaw walków malarskich - skladajacy sie ze wspornika 

1x i walka 2x - walek do malowania z dlugim wlosiem 1
84,99 zł

4251805432565 CF15461 Zestaw walków malarskich - skladajacy sie ze wspornika 
1x i walka 2x - walek do malowania ze srednim wlosiem

84,99 zł
4251805432572 CF15462 Zestaw walków malarskich - skladajacy sie ze wspornika 

1x i walka 2x - walek do malowania z dlugim wlosiem 2
93,99 zł

4251805432589 CF15463 Zestaw walków malarskich - skladajacy sie z 1x 
wspornika i 2x walka do malowania - walek do malowan

84,99 zł
4251805432596 CF15464 Zestaw walków malarskich - skladajacy sie z 1x 

wieszaka i 3x walka do malowania - walek ze srednim w
70,99 zł

4251805432602 CF15465 Zestaw walków malarskich - skladajacy sie ze wspornika 
1x i walka 2x - walek do malowania z dlugim wlosiem 1

70,99 zł
4251805432619 CF15466 Zestaw walków malarskich - skladajacy sie ze wspornika 

1x i walka 2x - walek do malowania ze srednim wlosiem
93,99 zł

4251805432626 CF15467 Zestaw walków malarskich - skladajacy sie ze wspornika 
1x i walka 2x - walek do malowania ze srednim wlosiem

84,99 zł
4251805432633 CF15468 Zestaw walków malarskich - skladajacy sie z 1x 

wieszaka i 3x walka do malowania - walek z dlugim wlos
70,99 zł

4251805432640 CF15440 Kratka zgarniajaca 5x, skrobak z tworzywa sztucznego, 
niezbedne akcesoria malarskie, poreczna kratka malarsk

84,99 zł
4251805432657 CF15310 4x ceramiczne kubki do kawy - kubek o nowoczesnym 

designie - dzbanek do napojów zimnych i goracych - 26
140,99 zł

4251805432664 CF15329 6x filizanki do espresso - kolorowe ceramiczne kubki do 
mokki - recznie robione male kubki do kawy do espress

140,99 zł
4251805432671 CF15422 Expander Sport - „Lekki” ekspander klatki piersiowej - 

Ekspander do cwiczen w domu - Urzadzenie do treningu
60,99 zł

4251805432688 CF15314 6x Szczotka do zmywania z dozownikiem detergentu - 
Szczotka do zmywania z wbudowanym pojemnikiem na 

84,99 zł
4251805432695 CF15490 Szklarnia wewnetrzna, sprzet do uprawy roslin, doniczka 

z pokrywka, stabilna i wytrzymala konstrukcja
163,99 zł

4251805432756 CF15098 Figurka do dekoracji wielkanocnych - Pisanka z kokarda 
- Zielona figurka ceramiczna - ze sztuczna trawa przypo

93,99 zł
4251805432787 CF13216 34-czesciowy zestaw do malowania jajek dla dzieci - 

ozdobne jajka z farba i pedzlem na Wielkanoc - Pisanki 
84,99 zł

4251805432800 CF12922 2x zestaw do malowania pisanek - maszyna do 
malowania jajek, pedzle i kolory - samodzielne malowan

84,99 zł
4251805432879 CF15482 8-czesciowy zestaw pudelek z tworzywa sztucznego - 

pudelka do przechowywania swiezych produktów z pokr
84,99 zł

4251805432886 CF15489 3-czesciowy zestaw pudelek do przechowywania - 
plastikowe pudelka do przechowywania w 3 rozmiarach 

93,99 zł
4251805432893 CF15483 pudelko na lunch dla dzieci - pudelko na lunch z 

elastycznym zamknieciem - pudelko do przechowywania
93,99 zł
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4251805432909 CF15483 pudelko na lunch dla dzieci - pudelko na lunch z 
elastycznym zamknieciem - pudelko do przechowywania

93,99 zł
4251805432916 CF15483 pudelko na lunch dla dzieci - pudelko na lunch z 

elastycznym zamknieciem - pudelko do przechowywania
93,99 zł

4251805432923 CF13558 Magnetyczna kurtyna przeciw owadom - moskitiera z 
magnesem do drzwi balkonowych i tarasowych - monta

140,99 zł
4251805432930 CF5948 2x Tarka do warzyw - krajalnica do warzyw ze stali 

nierdzewnej - uniwersalna tarka z róznymi powierzchnia
70,99 zł

4251805432947 CF15370 2x konewka 1,8L, piekna konewka z dluga szyjka, 
konewka do podlewania i nawozenia malych i srednich r

140,99 zł
4251805432954 CF15370 2x konewka 1,8L, piekna konewka z dluga szyjka, 

konewka do podlewania i nawozenia malych i srednich r
140,99 zł

4251805432961 CF15481 lina do przeciagania liny, wytrzymala lina jutowa o 
dlugosci 10 m, z linia mety i flaga, swietna zabawka do 

210,99 zł
4251805432978 CF15480 Termometr plywacki do basenu - analogowy 

wyswietlacz temperatury - termometr plywacki do base
70,99 zł

4251805432985 CF15480 2x Termometr do basenu - analogowy wskaznik 
temperatury - termometr do basenów zewnetrznych i w

84,99 zł
4251805432992 CF15421 13-czesciowy zestaw kieliszków - szklana karafka i 

szklanki z pokrywka i slomka wielokrotnego uzytku - szk
163,99 zł

4251805433005 CF15351 4x srodek odstraszajacy norniki, przyjazny dla zwierzat 
srodek odstraszajacy norniki, nieszkodliwy srodek odstra

84,99 zł
4251805433012 CF15351 6x srodki odstraszajace norniki, przyjazne dla zwierzat 

srodki odstraszajace norniki, nieszkodliwe srodki odstras
84,99 zł

4251805433029 CF15352 4x odstraszajacy koty, przyjazny dla zwierzat dom i 
srodek odstraszajacy dzikie koty, nieszkodliwy srodek od

93,99 zł
4251805433036 CF15352 6x odstraszacz kotów, przyjazny dla zwierzat dom i 

srodki odstraszajace dzikie koty, nieszkodliwe srodki ods
140,99 zł

4251805433043 CF15352 2x odstraszacz kotów, przyjazne dla zwierzat srodki 
odstraszajace i odstraszajace dzikie koty, nieszkodliwe s

84,99 zł
4251805433050 CF15351 2x srodek odstraszajacy norniki, przyjazny dla zwierzat 

srodek odstraszajacy, nieszkodliwy srodek odstraszajacy
70,99 zł

4251805457360 CF15350 10x odstraszacz dzików, przyjazny dla zwierzat 
odstraszacz dzików, nieszkodliwy odstraszacz z siersci p

140,99 zł
4251805433074 CF15349 10x repelenty odstraszajace norniki, przyjazne dla 

zwierzat srodki odstraszajace norniki, nieszkodliwe srod
140,99 zł

4251805433111 CF15098 2x Figurka do dekoracji wielkanocnych - Pisanka z 
kokardka - Zielona figurka ceramiczna - ze sztuczna tra

140,99 zł
4251805433159 CF15500 2x filcowa torba xxl na zakupy, gazety, papier, zabawki, 

pikniki lub plaze, solidna wykonana z grubego filcu, idea
140,99 zł

4251805433166 CF15501 Torba filcowa xxl na zakupy, gazety, papier, zabawki, 
pikniki lub plaze, solidna wykonana z grubego filcu, idea

140,99 zł
4251805433173 CF15502 Torba filcowa xxl na zakupy, gazety, papier, zabawki, 

piknik lub plaze, solidna wykonana z grubego filcu, ideal
140,99 zł

4251805433180 CF15503 6x filcowe ochraniacze na patelnie - ochraniacze na 
patelnie chroniace przed zarysowaniami - mata ochronn

70,99 zł
4251805433197 CF15504 6x Filcowy ochraniacz na patelnie - ochraniacz na 

patelnie chroniacy przed zarysowaniami - mata ochronn
70,99 zł

4251805433203 CF15505 8-czesciowa podkladka filcowa premium - nowoczesna 
podkladka o ponadczasowym designie - podkladka dla 

140,99 zł
4251805433210 CF15505 8-czesciowa podkladka filcowa premium - nowoczesna 

podkladka o ponadczasowym designie - podkladka dla 
140,99 zł

4251805433227 CF15506 Premium filcowa tasma stolowa - dekoracja na 
swiateczny stól - bieznik jako dekoracja stolu - dlugi, wa

140,99 zł
4251805433234 CF15506 Premium filcowa tasma stolowa - dekoracja na 

swiateczny stól - bieznik jako dekoracja stolu - dlugi, wa
84,99 zł

4251805433241 CF12041 Zraszacz wezowy - zraszacz natryskowy do nawadniania 
wydluzonych, waskich stref - gotowy do podlaczenia wa

140,99 zł
4251805433258 CF15367 2x Drewniana ramka na zdjecia - Stylowa ramka na 

zdjecia slubne - Drewniana ramka z szeroka ramka na ul
140,99 zł

4251805433265 CF15322 Chlodziarka do szampana z uchwytem stolowym - 
chlodziarka do wina musujacego, wina i szampana - chl

163,99 zł
4251805433272 CF15362 Duza torba plazowa - Nowoczesna torba na przybory 

plazowe - Damska shopperka na zakupy - Torba na ram
163,99 zł

4251805433289 CF15362 Duza torba plazowa - nowoczesna torba na przybory 
plazowe - damska torba na zakupy - torba na ramie na 

163,99 zł
4251805433296 CF15364 Duza torba plazowa - Nowoczesna torba na przybory 

plazowe - Damska shopperka na zakupy - Torba na ram
163,99 zł

4251805433302 CF15364 Duza torba plazowa - Nowoczesna torba na przybory 
plazowe - Damska shopperka na zakupy - Torba na ram

140,99 zł
4251805433319 CF15364 Duza torba plazowa - Nowoczesna torba na przybory 

plazowe - Damska shopperka na zakupy - Torba na ram
140,99 zł
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4251805433326 CF15368 Kotwica betonowa z lina - ozdobna kotwica okretowa 
stojaca i wiszaca - kotwica morska do zdobien - artykuly

140,99 zł
4251805433333 CF15517 4x poduszki na siedzenia wykonane z filcu - wyscielane 

poduszki na krzesla - okragla poduszka na siedzisko do j
187,99 zł

4251805433340 CF15517 4x poduszki na siedzenia wykonane z filcu - 
tapicerowane poduszki na krzesla - kwadratowe podusz

187,99 zł
4251805433357 CF15518 4x poduszki do siedzenia wykonane z filcu - wyscielane 

poduszki na krzesla - okragla podkladka do siedzenia do
210,99 zł

4251805433364 CF15518 4x poduszki do siedzenia wykonane z filcu - wyscielane 
poduszki na krzesla - okragla podkladka do siedzenia do

210,99 zł
4251805433371 CF15518 4x poduszki do siedzenia wykonane z filcu - wyscielane 

poduszki na krzesla - okragla podkladka do siedzenia do
210,99 zł

4251805433388 CF15518 4x poduszki do siedzenia wykonane z filcu - wyscielane 
poduszki na krzesla - kwadratowa wysciólka siedziska d

187,99 zł
4251805433395 CF15518 4x poduszki do siedzenia wykonane z filcu - wyscielane 

poduszki na krzesla - kwadratowa wysciólka siedziska d
210,99 zł

4251805433401 CF15518 4x poduszki do siedzenia wykonane z filcu - wyscielane 
poduszki na krzesla - kwadratowa wysciólka siedziska d

187,99 zł
4251805433418 CF15365 Magazyn wiszacy

 - Praktyczny organizer wiszacy
140,99 zł

4251805433425 CF14312 Prasa do czosnku - zestaw z silikonowa obieraczka i 
szczotka do czyszczenia - walek do czosnku - nierdzewn

60,99 zł
4251805433432 CF15519 6x tabliczki z roslinami z lupka - Zatyczki do roslin z 

pisakiem kredowym do pisania - Etykiety z roslinami - T
60,99 zł

4251805433449 CF15507 2x pulapka na muchy owocowe - pulapka na owady na 
muszki owocowe, muszki winne i muszki owocowe - pul

70,99 zł
4251805433456 CF15513 2x Wklad do zlewozmywaka - mata do zlewozmywaka 

katowa - wklad do zlewozmywaka chroni powierzchnie z
84,99 zł

4251805433463 CF15509 Gogle noktowizyjne dla kierowców - okulary z 
soczewkami polaryzacyjnymi i etui - okulary redukuja od

93,99 zł
4251805433487 CF9572 Deska do krojenia z drewna akacjowego z raczka - 

deska drewniana - deska do krojenia drewniana - deska
140,99 zł

4251805433494 CF13595 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
szyszkami i bialymi jagodami - wieniec dekoracyjny - de

140,99 zł
4251805433500 CF13590 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 

czerwonymi jagodami i wiencem z lisci - wieniec dekora
140,99 zł

4251805433517 CF13590 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
czerwonymi jagodami i wiencem z lisci - wieniec dekora

163,99 zł
4251805433524 CF13590 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 

czerwonymi jagodami i wiencem z lisci - wieniec dekora
187,99 zł

4251805433531 CF13589 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
szyszkami, jagodami i liscmi - wieniec dekoracyjny - dek

93,99 zł
4251805433548 CF13589 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 

szyszkami, jagodami i liscmi - wieniec dekoracyjny - dek
140,99 zł

4251805433555 CF13589 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
szyszkami, jagodami i liscmi - wieniec dekoracyjny - dek

163,99 zł
4251805433562 CF15528 30x zawieszki szyszki sosnowe w kolorze zlotym - 

szyszki jako dekoracja swiateczna - szyszki do zawiesze
84,99 zł

4251805433579 CF15528 30x wisiorki szyszki sosnowe z bialymi koncówkami - 
szyszki sosnowe jako ozdoba swiateczna - szyszki do za

93,99 zł
4251805433586 CF15528 30x zawieszka szyszka sosnowa w kolorze bialym - 

dekoracja z szyszek sosnowych do powieszenia - dekora
84,99 zł

4251805433593 CF15536 20x rozproszona dekoracja, ozdobne galazki z jagodami, 
ozdobne galazki do rzucania jako materialy do rekodziel

70,99 zł
4251805433609 CF15539 150x dekoracja rozproszona, ozdobne galazki z 

jagodami, ozdobne galazki do rzucania jako materialy d
70,99 zł

4251805433616 CF15539 300x rozproszona dekoracja, ozdobne galazki z 
jagodami, ozdobne galazki do rzucania jako materialy d

70,99 zł
4251805433623 CF15540 240x ozdoba rozproszona, ozdobne galazki z jagodami, 

ozdobne galazki do rzucania jako materialy do rekodziel
70,99 zł

4251805433630 CF15541 50x rozproszona dekoracja, ozdobne galazki z jagodami, 
ozdobne galazki do rzucania jako materialy do rekodziel

84,99 zł
4251805433647 CF15542 25x rozproszona dekoracja, ozdobne galazki z jagodami, 

ozdobne galazki do rzucania jako materialy do rekodziel
70,99 zł

4251805433654 CF15543 50x dekoracja rozproszona, ozdobne galazki sosnowe 
do rozpraszania, ozdobne galazki jako artykuly do rekod

84,99 zł
4251805433661 CF15544 50x dekoracyjna laska cynamonu, cynamon w formie 

laski jako dekoracja swiateczna, dekoracja jesienna i zi
84,99 zł

4251805433678 CF15544 25x dekoracyjna laska cynamonu, laska cynamonu jako 
ozdoba swiateczna i dekoracja jesienno-zimowa, swietn

84,99 zł
4251805433692 CF15546 200x rozproszone dekoracje, ozdobne serca do 

rozrzucenia, ozdobne serca z kory brzozowej, artykuly d
84,99 zł
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4251805433708 CF15547 1x DIY dekoracyjny wieniec drewniany - Wieniec 
wykonany z rattanu do dekoracji okien, stolów i drzwi

84,99 zł
4251805433715 CF15547 2x DIY dekoracyjny wieniec drewniany do 

majsterkowania - Wieniec z rattanu do dekoracji okien, 
140,99 zł

4251805433722 CF15548 6x ozdobna jemiola, ozdobna jemiola do zawieszenia, 
ozdobne galazki jako materialy rzemieslnicze, ozdabia p

84,99 zł
4251805433739 CF15549 6x ozdobna jemiola, ozdobna jemiola do zawieszenia, 

ozdobne galazki jako materialy rzemieslnicze, ozdabia p
70,99 zł

4251805433746 CF15550 6x ozdobna jemiola, ozdobna jemiola do zawieszenia, 
ozdobne galazki jako materialy rzemieslnicze, ozdabia p

70,99 zł
4251805433753 CF15524 Ramka na zdjecia "LOVE" - ramka na 3 zdjecia z dioda 

LED - ramka dekoracyjna z drewna i tworzywa sztuczne
84,99 zł

4251805433760 CF15524 Ramka na zdjecia "HOME" - Ramka na 3 zdjecia z dioda 
LED - Dekoracyjna ramka z drewna i tworzywa sztuczne

70,99 zł
4251805433777 CF12413 Bialy pokrowiec na choinke premium do ochrony przed 

iglami sosny - okragly pokrowiec na choinke na jasna ch
187,99 zł

4251805433784 CF15551 Premium kocyk choinkowy do ochrony przed iglami 
sosnowymi - okragly kocyk choinkowy na choinke - pod

163,99 zł
4251805433791 CF15552 Premium kocyk choinkowy do ochrony przed iglami 

sosnowymi - okragly kocyk choinkowy na choinke - pod
187,99 zł

4251805433807 CF14169 2x pokrowce na krzesla premium - Dekoracja 
swiateczna na krzesla - pokrowce ochronne w swiateczn

93,99 zł
4251805433814 CF14169 8x pokrowce na krzesla premium - Dekoracja 

swiateczna na krzesla - pokrowce ochronne w swiateczn
257,99 zł

4251805433821 CF15522 Przechowywanie papieru do pakowania - Organizer na 
papier do pakowania - Torba na papier do pakowania - 

140,99 zł
4251805433838 CF15523 Przechowywanie papieru do pakowania - Organizer na 

papier do pakowania - Torba na papier do pakowania - 
140,99 zł

4251805433845 CF15313 Otwieracz do butelek na sciane - Otwieracz do piwa z 
magnetycznym uchwytem na korek - Scienny otwieracz 

84,99 zł
4251805433852 CF15313 Otwieracz do butelek na sciane - Otwieracz do piwa z 

magnetycznym uchwytem na korek - Scienny otwieracz 
84,99 zł

4251805433869 CF15313 Otwieracz do butelek na sciane - Otwieracz do piwa z 
magnetycznym uchwytem na korek - Scienny otwieracz 

84,99 zł
4251805433876 CF15366 Otwieracz do butelek na sciane - Otwieracz do piwa z 

pojemnikiem na kapsle - Scienny otwieracz do butelek 
93,99 zł

4251805433883 CF15366 Otwieracz do butelek na sciane - Otwieracz do piwa z 
pojemnikiem na kapsle - Scienny otwieracz do butelek 

84,99 zł
4251805433890 CF15366 Otwieracz do butelek na sciane - Otwieracz do piwa z 

pojemnikiem na kapsle - Scienny otwieracz do butelek 
93,99 zł

4251805433920 CF12278 2x zabawki do kapieli dla chlopców i dziewczynek, 
wodne zabawki do podciagania, idealne do wanny lub b

84,99 zł
4251805433937 CF12278 2x zabawki do kapieli dla chlopców i dziewczynek, 

wodne zabawki do podciagania, idealne do wanny lub b
84,99 zł

4251805433944 CF15470 6x kosze na rosliny cebulowe, miska do sadzenia i 
przechowywania roslin cebulowych, duzy kosz na zielon

140,99 zł
4251805433951 CF15471 6x kosze na rosliny cebulowe, miska do sadzenia i 

przechowywania roslin cebulowych, sredniej wielkosci k
84,99 zł

4251805433968 CF15472 6x kosze na rosliny cebulowe, miska do sadzenia i 
przechowywania roslin cebulowych, maly kosz na zielon

84,99 zł
4251805433975 CF15566 6-czesciowy zestaw koszy na rosliny cebulowe, miska do 

sadzenia i przechowywania roslin cebulowych, kosze na 
93,99 zł

4251805433982 CF13753 swiecznik na tealighty - ozdobny swiecznik na Boze 
Narodzenie i jesien - swiecznik z naturalnych materialów

140,99 zł
4251805433999 CF13753 swiecznik na tealighty - ozdobny swiecznik na Boze 

Narodzenie i jesien - swiecznik z naturalnych materialów
163,99 zł

4251805434002 CF15567 wieniec na Boze Narodzenie - bialy wieniec adwentowy 
z szyszkami i jagodami - wieniec ozdobny - dekoracja s

163,99 zł
4251805434019 CF15568 wieniec na drzwi na Boze Narodzenie - bialy wieniec 

adwentowy ze stozkami i galeziami - wieniec dekoracyjn
187,99 zł

4251805434026 CF15529 Stojak na tulipany - wysokiej jakosci metalowy tulipan 
na podstawie z drewna mango - metalowy ozdobny kwi

93,99 zł
4251805434040 CF15533 Swiecznik z ozdobna gwiazda - Ozdobny swiecznik z 

metalu z podstawa z drewna mango - Swiecznik na swie
163,99 zł

4251805434057 CF15534 Statek Premium Deco
 - Zaglówka morska wykonana z drewna mango i metal

187,99 zł
4251805434064 CF15535 deco stand "love" - napis wykonany z metalu na 

podstawie z drewna mango - ozdobny napis do nalozeni
140,99 zł

4251805434071 CF15537 deco display "love" - napis wykonany z metalu na 
podstawie z drewna mango - ozdobny napis do nalozeni

163,99 zł
4251805434088 CF15538 deco stojak "Home" - napis wykonany z metalu na 

podstawie z drewna mango - ozdobny napis do nalozeni
70,99 zł
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4251805434095 CF15553 Statek Premium Deco
 - Zaglówka morska wykonana z drewna mango i metal

140,99 zł
4251805434101 CF15554 Swiecznik z ozdobnym sercem - Dekoracyjny swiecznik 

wykonany z metalu z podstawa z drewna mango - Swie
140,99 zł

4251805434118 CF15555 Swiecznik z ozdobnym sercem - Dekoracyjny swiecznik 
wykonany z metalu z podstawa z drewna mango - Swie

140,99 zł
4251805434125 CF15556 Swiecznik z ozdobna gwiazda - Ozdobny swiecznik z 

metalu z podstawa z drewna mango - Swiecznik na swie
163,99 zł

4251805434132 CF15557 Swiecznik z ozdobnym sercem - Dekoracyjny swiecznik 
wykonany z metalu z podstawa z drewna mango - Swie

163,99 zł
4251805434149 CF15558 Premium dekoracyjna podstawka serce - metalowe 

serce z napisem na podstawie z drewna mango - ozdob
140,99 zł

4251805434156 CF15559 Stojak deco imitujacy drewno - napis „Love” XL 
wykonany z drewna mango - drewniany napis do posta

187,99 zł
4251805434163 CF15560 deco stand "love" - napis wykonany z metalu w kólku z 

drewna mango - ozdobny napis do odlozenia - 12x15x5
140,99 zł

4251805434170 CF15560 stojak deco "Home" - napis wykonany z metalu w kole z 
drewna mango - ozdobny napis do odlozenia - 12x15x5

140,99 zł
4251805434187 CF15561 Ozdobne serce - Metalowe serce i drewniane serce na 

bazie drewna mango - ozdobne serca wykonane z metal
140,99 zł

4251805434194 CF15562 Kwiatek dekoracyjny - Premium kwiatek dekoracyjny 
wykonany z drewna mango - Drewniany kwiatek z maly

93,99 zł
4251805434200 CF15563 Premium ozdobny ptaszek - Metalowy ptak z kwiatem 

na podstawie z drewna Mango - Metal Deco Bird do wys
93,99 zł

4251805434217 CF15564 Premium stojak dekoracyjny serce - metalowe serce z 
ptakami na podstawce z drewna mango - ozdobne serce

140,99 zł
4251805434224 CF13445 2x miotla z piór z teleskopowym uchwytem, wyjatkowo 

dluga i wysuwana wycieraczka do kurzu, do wysokich su
140,99 zł

4251805434231 CF15569 wieniec na drzwi na Boze Narodzenie - bialy wieniec 
adwentowy z rózami z tkaniny - wieniec dekoracyjny - d

233,99 zł
4251805434255 CF15528 30x wisiorki szyszki ze srebrnymi koncówkami - szyszki 

jako dekoracja swiateczna - ozdoba w szyszki do zawies
93,99 zł

4251805434262 CF13604 30x szyszki z brokatem w kolorze srebrnym - szyszki 
sosnowe jako dekoracja swiateczna - dekoracja z brokat

93,99 zł
4251805434279 CF15469 4x stozek do podlewania, stozek gliniany z wezem - 

automatyczny system podlewania do roslin domowych i 
84,99 zł

4251805434286 CF15508 Figurka plywajaca w konstrukcji statku kosmicznego - 
nadmuchiwany jezdziec na falach dla dzieci - dmuchany

187,99 zł
4251805434293 CF15469 8x Stozek do podlewania, gliniany stozek z wezem jako 

- dozownik wody, automatyczny system podlewania dla 
140,99 zł

4251805434309 CF15511 Bambusowy stojak na tablet - uchwyt na tablet do 
smartfona i ebooka - uniwersalny stojak o grubosci do 1

70,99 zł
4251805434316 CF15475 2x opryskiwacz do kwiatów - butelka z rozpylaczem do 

podlewania roslin - butelka z rozpylaczem do rozpylania 
84,99 zł

4251805434323 CF15476 2x opryskiwacz do kwiatów - butelka z rozpylaczem do 
podlewania roslin - butelka z rozpylaczem do rozpylania 

84,99 zł
4251805434330 CF15477 Opryskiwacz do kwiatów 3x - butelka z rozpylaczem do 

podlewania roslin - butelka z rozpylaczem do rozpylania 
93,99 zł

4251805434347 CF15479 Opryskiwacz do kwiatów 3x - butelka z rozpylaczem do 
podlewania roslin - butelka z rozpylaczem do rozpylania 

140,99 zł
4251805434354 CF15384 Wazon ceramiczny - Wazon na kwiaty z motywem 

arkusz - Wazony Deco na kwiaty - Wazon Deco do dom
140,99 zł

4251805434361 CF15385 Wazon ceramiczny - Wazon na kwiaty w ksztalcie galezi 
- Wazony Deco na kwiaty - Wazon Deco do domu i biur

163,99 zł
4251805434415 CF11046 Uszczelka do drzwi - Uszczelka dolna do drzwi - 

Uszczelka z aksamitnymi paskami - Ochrona przed przec
140,99 zł

4251805434422 CF11046 Uszczelka do drzwi - Uszczelka dolna do drzwi - 
Uszczelka z aksamitnymi paskami - Ochrona przed przec

140,99 zł
4251805434439 CF15495 Brodzik kwadratowy - basen nadmuchiwany - basen - 

basen nadziemny do ogrodu - ok. 2,6 x 1,7 m
280,99 zł

4251805434446 CF14858 12-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 
szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dl

163,99 zł
4251805434453 CF14858 6-czesciowy zestaw szklanek do herbaty, tureckie 

szklanki do herbaty, oryginalny orientalny zestaw Çay dl
140,99 zł

4251805434460 CF15514 3x urzadzenie do gotowania jajek - urzadzenie do 
gotowania jajek do kuchenki mikrofalowej - jajka zgubio

60,99 zł
4251805434477 CF9069 2x Wiatrak - Gong wietrzny w kwiatowym wzorze - 

Kolorowy wiatrak do ogrodu, na taras i balkon
140,99 zł

4251805434484 CF9253 Prasa do ciasta wykonana z tworzywa sztucznego, 
nasadka do kruchego ciasta, ciastek i delikatnego miesa

140,99 zł
4251805434491 CF9299 2x chlodziarka do butelek do podrózy - rekaw chlodzacy 

do chlodzenia piwa, wina i napojów bezalkoholowych - c
70,99 zł
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4251805434507 CF13043 2x Chlodziarka do butelek w podrózy - rekaw do 
chlodzenia wina z szybkozlaczka - rekaw do chlodzenia 

93,99 zł
4251805434514 CF13048 2x chlodziarka do butelek w podrózy - materialowa 

chlodziarka do szampana, wina, piwa i napojów bezalko
140,99 zł

4251805434521 CF15359 Talerz do serwowania ze slojem dzwonkowym, dzbanek 
ze spodkiem, talerz do przykrywania i serwowania potra

210,99 zł
4251805434538 CF15510 36-czesciowy zestaw tapas wykonany z drewna, deska 

do serwowania, miska i drewniane szaszlyki na przekask
140,99 zł

4251805434545 CF15521 oslona oparcia w samochodzie - organizer na tylne 
siedzenie zwiekszajacy przestrzen bagazowa - ochraniac

140,99 zł
4251805434552 CF14278 3x Ceramiczny nawilzacz - parownik do nawilzania 

powietrza w pokoju - parownik wodny z haczykami w ks
163,99 zł

4251805434569 CF15583 8x premium klipsy do obrusów - klipsy do stolu ze stali 
nierdzewnej - klipsy do obrusów do wewnatrz i na zewn

70,99 zł
4251805434569 CF15583 8x premium klipsy do obrusów - klipsy do stolu ze stali 

nierdzewnej - klipsy do obrusów do wewnatrz i na zewn
70,99 zł

4251805434576 CF15583 16x wysokiej jakosci klamry do obrusów - klamry ze 
stali nierdzewnej do stolu do wewnatrz i na zewnatrz

84,99 zł
4251805434583 CF12011 8x zacisk do obrusu ze sprezyna - stalowe zaciski 

stolowe - zacisk do obrusu do wewnatrz i na zewnatrz
84,99 zł

4251805434590 CF15288 8-czesciowa podkladka talerze dekoracyjne - podkladka 
- podkladka na stól - spodki wielokrotnego uzytku jako d

140,99 zł
4251805434606 CF15584 Dozownik leków w jezyku POLSKIM - pudelko na leki na 

7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - tygodniowy d
70,99 zł

4251805434613 CF15584 Dozownik leków w jezyku POLSKIM - pudelko na leki na 
7 dni - 3 przegródki - pudelko na tabletki - tygodniowy 

70,99 zł
4251805434620 CF15584 Dozownik leków po POLSKU - pudelko na leki na 7 dni - 

3 przegródki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozowni
70,99 zł

4251805434637 CF15584 Dozownik leków w jezyku POLSKIM - pudelko na leki na 
7 dni - 3 przegródki - tygodniowy dozownik do przecho

60,99 zł
4251805434644 CF15584 Dozownik leków w jezyku POLSKIM - pudelko na leki na 

7 dni - 3 przegródki - tygodniowy dozownik do przecho
70,99 zł

4251805434651 CF15584 Dozownik leków w jezyku POLSKIM - pudelko na leki na 
7 dni - 3 przegródki - tygodniowy dozownik do przecho

60,99 zł
4251805434668 CF15584 Dozownik leków po polsku - pudelko na leki na 7 dni - 3 

przegródki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik 
70,99 zł

4251805434675 CF15585 Pojemnik na tabletki 7 dni z polska etykieta 
(Poniedzialek - Niedziela) - 4 przedzialy (rano, poludnie,

84,99 zł
4251805434682 CF15586 2x Dozownik leków - Pudelko na leki na 7 dni - Pudelko 

na tabletki - Dozownik tygodniowy do przechowywania [
60,99 zł

4251805434682 CF15586 2x Dozownik leków - Pudelko na leki na 7 dni - Pudelko 
na tabletki - Dozownik tygodniowy do przechowywania [

60,99 zł
4251805434699 CF15587 2X dozownik do leków w jezyku POLSKIM - pudelko na 

leki na 7 dni - pudelko na tabletki na tydzien [POLSKI]
70,99 zł

4251805434705 CF15587 2X Dozownik do leków po POLSKU - pudelko na leki na 
7 dni - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik do pr

60,99 zł
4251805434743 CF15584 dozownik leków w jezyku POLSKIM - pudelko na leki na 

7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na ta
70,99 zł

4251805434750 CF15584 dozownik leków w jezyku POLSKIM - pudelko na leki na 
7 dni - 3 przegródki - pudelko na pigulki - pudelko na ta

70,99 zł
4251805434828 CF15582 13-czesciowa numerowana gra kubb wykonana z 

drewna, popularna gra na swiezym powietrzu, skandyna
163,99 zł

4251805434835 CF15520 Patelnia grillowa wykonana ze stali nierdzewnej z 
praktycznymi uchwytami, koszem grillowym na warzywa

140,99 zł
4251805434842 CF15496 Bambusowy kosz na bielizne z pokrywa - kosz do 

przechowywania ubran - pudelko na pranie - skrzynia n
210,99 zł

4251805434927 CF15308 2x cukiernica, dozownik cukru ze szkla, klasyczny 
shaker do brazowego i bialego cukru domowego, latwy 

70,99 zł
4251805434934 CF11497 dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - po 2 

przegródki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik 
60,99 zł

4251805434934 CF11497 dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - po 2 
przegródki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik 

60,99 zł
4251805434941 CF11497 dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - po 2 

przegródki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik 
60,99 zł

4251805434941 CF11497 dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - po 2 
przegródki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik 

60,99 zł
4251805434958 CF11497 dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - po 2 

przegródki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik 
60,99 zł

4251805434958 CF11497 dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - po 2 
przegródki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik 

60,99 zł
4251805434965 CF11497 dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - po 2 

przegródki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik 
60,99 zł
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4251805434965 CF11497 dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - po 2 
przegródki - pudelko na tabletki - tygodniowy dozownik 

60,99 zł
4251805434972 CF15369 Analogowy budzik, klasyczny budzik podrózny, zegar 

kwarcowy o metalicznym wygladzie, budzik bez przycisk
84,99 zł

4251805434989 CF15369 Analogowy budzik, klasyczny budzik podrózny, zegar 
kwarcowy o metalicznym wygladzie, budzik bez przycisk

84,99 zł
4251805434996 CF15369 Analogowy budzik, klasyczny budzik podrózny, zegar 

kwarcowy o metalicznym wygladzie, budzik bez przycisk
84,99 zł

4251805434996 CF15369 Analogowy budzik, klasyczny budzik podrózny, zegar 
kwarcowy o metalicznym wygladzie, budzik bez przycisk

84,99 zł
4251805435009 CF15425 Sztuczna roslina w szkle z oswietleniem LED, stylowe 

oswietlenie nastrojowe, lampa ambientowa ze sztuczny
84,99 zł

4251805435016 CF15425 Sztuczna roslina w szkle z oswietleniem LED, stylowe 
oswietlenie nastrojowe, lampa ambientowa ze sztuczny

84,99 zł
4251805435023 CF15425 Sztuczna roslina w szkle z oswietleniem LED, stylowe 

oswietlenie nastrojowe, lampa ambientowa ze sztuczny
84,99 zł

4251805435054 CF15597 51x bombki, nietlukace plastikowe bombki na choinke, 
ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

93,99 zł
4251805435054 CF15597 51x bombki, nietlukace plastikowe bombki na choinke, 

ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
93,99 zł

4251285568648 CF15598 52x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

140,99 zł
4251805435078 CF15599 30x bombki - Bombki choinkowe wykonane z 

nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie - Ozdoby ch
140,99 zł

4251285595460 CF15600 72x bombki choinkowe, plastikowe bombki choinkowe 
na Boze Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z za

163,99 zł
4251805435092 CF15601 Deco Star Christmas - Dekoracja swiateczna Metalowa 

gwiazda z Deco - Stand-up White Christmas Star with Pi
70,99 zł

4251805435108 CF15602 51x bombki choinkowe, bombki choinkowe nietlukace z 
tworzywa sztucznego na Boze Narodzenie, ozdoby choin

233,99 zł
4251285590120 CF15602 51x bombki choinkowe, bombki choinkowe nietlukace z 

tworzywa sztucznego na Boze Narodzenie, ozdoby choin
187,99 zł

4251805401219 CF15604 128x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

233,99 zł
4251805401219 CF15604 128x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
233,99 zł

4251805435139 CF15604 128x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

187,99 zł
4251285595477 CF15606 128x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
187,99 zł

4251285595477 CF15606 128x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

187,99 zł
4251805435153 CF15607 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
70,99 zł

4251285593282 CF15607 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

70,99 zł
4251285593725 CF15608 8x zawieszka na choinke z odpornego na pekniecia 

tworzywa sztucznego, ozdoby swiateczne na choinke
70,99 zł

4251285590229 CF15609 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

70,99 zł
4251805435191 CF15610 Deco Star Christmas - Dekoracja swiateczna Metalowa 

gwiazda z Deco - Stand-up White Christmas Star with Pi
70,99 zł

4251805435221 CF15612 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

70,99 zł
4251805435238 CF15612 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
70,99 zł

4251285594111 CF15612 6x bombek, nielamliwe plastikowe bombki na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

70,99 zł
4251805418866 CF15613 2x gwiazdki dekoracyjne Boze Narodzenie, Gwiazdka 

swiateczna z metalu, podstawka biala poinsecja z brokat
70,99 zł

4251285594104 CF15615 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

70,99 zł
4251285594081 CF15616 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
70,99 zł

4251805435290 CF15617 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

70,99 zł
4251805435306 CF15618 Deco Star Christmas - dekoracja swiateczna gwiazda 

wykonana z metalu - stojak gwiazdkowy z brokatem
84,99 zł

4251805435320 CF15620 Deco Star Christmas - Gwiazda swiateczna z metalu - 
Gwiazda swiateczna z brokatem

70,99 zł
4251805435337 CF15621 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
70,99 zł
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4251805426083 CF15622 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

84,99 zł
4251805435344 CF15622 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
70,99 zł

4251805435351 CF15623 6x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

70,99 zł
4251805426069 CF15625 9x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
140,99 zł

4251805435382 CF15626 Deco Star Christmas - Gwiazda swiateczna z metalu - 
Gwiazda swiateczna z brokatem

70,99 zł
4251285590168 CF15627 12x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
93,99 zł

4251805435405 CF15628 12x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

93,99 zł
4251285592025 CF15629 Gwiazda ozdobna Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe 

wykonane z metalu - Dekoracja swiateczna do odlozenia
60,99 zł

4251805435436 CF15631 Gwiazdka dekoracyjna Boze Narodzenie - Gwiazdka 
swiateczna - stojaca poinsecja z brokatem - Top choinko

60,99 zł
4251805426076 CF15632 8x bombki, bombki choinkowe nietlukace z tworzywa 

sztucznego na Boze Narodzenie, ozdoby choinkowe na c
140,99 zł

4251805435450 CF15632 8x bombki, bombki choinkowe nietlukace z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie, ozdoby choinkowe na c

140,99 zł
4251805435467 CF15632 8x bombki, bombki choinkowe nietlukace z tworzywa 

sztucznego na Boze Narodzenie, ozdoby choinkowe na c
140,99 zł

4251805435474 CF15633 deco star Christmas - Ozdoba swiateczna gwiazda 
wykonana z metalu - stojaca poinsecja z brokatem i ceki

70,99 zł
4251805435481 CF15634 deco star Christmas - Ozdoba swiateczna gwiazda 

wykonana z metalu - stojaca poinsecja z brokatem - zlot
70,99 zł

4251805425352 CF15635 6x bombki choinkowe - bombki choinkowe z pokryciem 
z tkaniny na Boze Narodzenie - ozdoby choinkowe na ch

70,99 zł
4251805419467 CF13508 6X bombki z motywami bozonarodzeniowymi, bombki 

choinkowe z materialowymi oslonami na swieta, ozdoby
70,99 zł

4251285595453 CF11665 3x bombki, plastikowe bombki na choinke, ozdoby 
choinkowe na choinke, Ø 10 cm

84,99 zł
4251805435528 CF15638 deco star Christmas - Ozdoba swiateczna gwiazda 

wykonana z metalu - stojaca poinsecja z brokatem - zlot
70,99 zł

4251805435535 CF15637 3x Babki swiateczne - babki choinkowe z materialowa 
oslona na Boze Narodzenie - ozdoba choinkowa na choi

84,99 zł
4251805435542 CF15639 deco star Christmas - Ozdoba swiateczna gwiazda 

wykonana z metalu - stojaca poinsecja z brokatem i ceki
70,99 zł

4251805435566 CF15641 deco star Christmas - Ozdoba swiateczna gwiazda 
wykonana z metalu - stojaca poinsecja z brokatem i ceki

70,99 zł
4251805435580 CF15643 Deco Star Christmas - Gwiazda swiateczna z metalu - 

Gwiazda swiateczna z brokatem
70,99 zł

4251285592117 CF15644 6x wisiorki choinkowe sople ze sniegiem - szlachetne 
ozdoby choinkowe do mocowania - ozdoby choinkowe - 

60,99 zł
4251285590212 CF15645 3x zawieszka na choinke zoladz z brokatem-szlachetna 

ozdoba choinkowa do zamocowania-ozdoba choinkowa 
70,99 zł

4251805435610 CF15646 deco star Christmas - Ozdoba swiateczna gwiazda 
wykonana z metalu - stojaca poinsecja z brokatem - zlot

60,99 zł
4251805455380 CF15647 4x deco wisiorek aniol z akrylu - ozdoby choinkowe do 

zawieszenia - zawieszka na choinke z brokatem - talizm
84,99 zł

4251805455380 CF15647 4x deco wisiorek aniol z akrylu - ozdoby choinkowe do 
zawieszenia - zawieszka na choinke z brokatem - talizm

84,99 zł
4251805418705 CF14340 8x zawieszka choinkowa "szyszki" - ozdoby choinkowe 

do mocowania - zawieszka choinkowa w ksztalcie stozka
70,99 zł

4251805418705 CF14340 8x zawieszka choinkowa "szyszki" - ozdoby choinkowe 
do mocowania - zawieszka choinkowa w ksztalcie stozka

70,99 zł
4251805435641 CF15649 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
140,99 zł

4251285568617 CF15649 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

84,99 zł
4251805435665 CF15649 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
140,99 zł

4251285568624 CF15650 42x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

140,99 zł
4251805435689 CF15650 42x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
140,99 zł

4251805435696 CF15650 42x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

140,99 zł
4251285590151 CF15651 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
163,99 zł
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4251285590175 CF15651 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

163,99 zł
4251285590113 CF15651 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
163,99 zł

4251805435733 CF15651 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

163,99 zł
4251805435740 CF15651 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
163,99 zł

4251805435757 CF15651 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

140,99 zł
4251805435764 CF15651 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
163,99 zł

4251805435771 CF15651 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

140,99 zł
4251805435788 CF15651 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
163,99 zł

4251805435795 CF15649 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

140,99 zł
4251805435801 CF15649 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
140,99 zł

4251285590137 CF15649 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

163,99 zł
4251805435825 CF15649 24x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 

Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka
140,99 zł

4251805435849 CF15652 18x bombki, bombki choinkowe z tworzywa na Boze 
Narodzenie, ozdoby choinkowe na choinke z zawieszka

140,99 zł
4251805435856 CF15653 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Gwiazdka na 

wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow
84,99 zł

4251805435863 CF15653 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Gwiazdka na 
wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow

84,99 zł
4251805421316 CF15653 Wierzcholek choinki w ksztalcie gwiazdy - Ozdoby 

choinkowe - Gwiazdka na czubek choinki - Ozdoby choin
70,99 zł

4251805435887 CF15653 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Gwiazdka na 
wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow

70,99 zł
4251805435894 CF15654 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Gwiazdka na 

wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow
84,99 zł

4251805435924 CF15656 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Czerwona gwiazda 
na wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choink

60,99 zł
4251805435931 CF15656 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Gwiazdka na 

wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow
60,99 zł

4251805435948 CF15657 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Gwiazdka na 
wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow

60,99 zł
4251805435955 CF15658 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Gwiazdka na 

wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow
60,99 zł

4251805435962 CF15659 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Czerwona gwiazda 
na wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choink

60,99 zł
4251805435979 CF15660 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Gwiazdka na 

wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow
60,99 zł

4251805435986 CF15661 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Gwiazdka na 
wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow

60,99 zł
4251805435993 CF15662 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Czerwona gwiazda 

na wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choink
70,99 zł

4251285591653 CF15662 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Gwiazdka na 
wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow

84,99 zł
4251805436013 CF15662 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Biala gwiazda na 

wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow
70,99 zł

4251805436020 CF15662 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Gwiazdka na 
wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow

70,99 zł
4251805436037 CF15663 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Gwiazdka na 

wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow
60,99 zł

4251805436044 CF15664 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Duza gwiazda na 
wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow

70,99 zł
4251805436051 CF15665 Czubek choinki w ksztalcie gwiazdy - Gwiazda na czubek 

choinki - Ozdoby choinkowe - Plastikowe ozdoby choink
70,99 zł

4251805421545 CF15666 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - Czerwona 
gwiazdka na wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozd

60,99 zł
4251805436075 CF15667 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 

szyszkami, kwiatami i kulkami w kolorze zlotym - wienie
163,99 zł

4251805436082 CF15668 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
iglami sosnowymi i bombkami - wieniec ozdobny Ø ok. 

84,99 zł
4251805436099 CF15669 Wieszak swiateczny na ozdoby swiateczne - Wieniec 

adwentowy do powieszenia na drzwiach lub scianie - Wi
140,99 zł

Strona: 299/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805436105 CF15670 Choinka ozdobna - mala ozdobna choinka z czerwonymi 
jagodami, dekoracyjny snieg, szyszki - ozdoba stolu na 

140,99 zł
4251805436112 CF15671 Dekoracja choinkowa - Male drzewko dekoracyjne z 

bombkami swiatecznymi - Wspaniala dekoracja stolu na 
93,99 zł

4251805436129 CF15672 Choinka - Male ozdobne drzewko z ozdobnym sniegiem, 
kulami i galazkami jodly - Swietne dekoracje stolu na ok

140,99 zł
4251805436136 CF15673 dekoracyjna aranzacja swiateczna - dekoracja stolu na 

sezon adwentowy - zimowa dekoracja stolu z czerwony
163,99 zł

4251805436143 CF15674 Dekoracja choinkowa - Male ozdobne drzewko z 
czerwonymi jagodami, dekoracyjnym sniegiem, szyszka

187,99 zł
4251805436150 CF15675 Choinka - Male ozdobne drzewko z ozdobnymi 

galazkami sniegu i jodly - Swietne dekoracje stolu na ok
140,99 zł

4251805436167 CF15676 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
duzymi kwiatami i brokatem - jesienny wieniec dekoracy

187,99 zł
4251805436174 CF15677 Swiateczny wieniec na drzwi - Wianek adwentowy z 

duzymi kwiatami i brokatem - Jesienny wieniec dekorac
163,99 zł

4251805436181 CF15678 Choinka LED - Mala sztuczna jodla z oswietleniem LED - 
Wspaniala dekoracja swiateczna - 15 cieplych bialych di

163,99 zł
4251805436198 CF15679 LED wieniec na drzwi Boze Narodzenie - wieniec 

adwentowy z oswietleniem LED - wspaniale ozdoby swia
187,99 zł

4251805436204 CF15679 LED wieniec na drzwi Boze Narodzenie - wieniec 
adwentowy z oswietleniem LED - wspaniale ozdoby swia

210,99 zł
4251805436228 CF15681 wiszaca dekoracja Christmas XL - dekoracja drzwi na 

Boze Narodzenie - Swiateczna dekoracja na powieszenie
163,99 zł

4251805436235 CF15681 wiszaca dekoracja Boze Narodzenie - dekoracja drzwi na 
Boze Narodzenie - Boze Narodzenie na powieszenie - de

84,99 zł
4251805436242 CF15681 wiszaca dekoracja Boze Narodzenie - dekoracja drzwi na 

Boze Narodzenie - Boze Narodzenie na powieszenie - de
84,99 zł

4251805436259 CF15682 3x swiecaca gwiazda w 3D z diodami LED - Gwiazdka 
swiateczna z oswietleniem LED i zegarem - Premium pa

140,99 zł
4251805436266 CF15682 3x swiecaca gwiazda w 3D z diodami LED - Gwiazdka 

swiateczna z oswietleniem LED i zegarem - Premium pa
93,99 zł

4251805436273 CF15682 3x swiecaca gwiazda w 3D z diodami LED - Gwiazdka 
swiateczna z oswietleniem LED i zegarem - Premium pa

140,99 zł
4251805436280 CF15682 3x swiecaca gwiazda w 3D z diodami LED - Gwiazdka 

swiateczna z oswietleniem LED i zegarem - Premium pa
140,99 zł

4251805436297 CF15683 3x swiecaca gwiazda w 3D z diodami LED - Gwiazdka 
swiateczna z oswietleniem LED i zegarem - Premium pa

140,99 zł
4251805436303 CF15683 3x swiecaca gwiazda w 3D z diodami LED - Gwiazdka 

swiateczna z oswietleniem LED i zegarem - Premium pa
140,99 zł

4251285569577 CF15683 3x swiecaca gwiazda w 3D z diodami LED - Gwiazdka 
swiateczna z oswietleniem LED i zegarem - Premium pa

93,99 zł
4251805436327 CF15684 3x swiecaca gwiazda w 3D z diodami LED - Gwiazdka 

swiateczna z oswietleniem LED i zegarem - Premium pa
140,99 zł

4251805436334 CF15684 3x swiecaca gwiazda w 3D z diodami LED - Gwiazdka 
swiateczna z oswietleniem LED i zegarem - Premium pa

140,99 zł
4251805436341 CF15684 3x swiecaca gwiazda w 3D z diodami LED - Gwiazdka 

swiateczna z oswietleniem LED i zegarem - Premium pa
140,99 zł

4251805436365 CF15686 Girlanda z gwiazdami - Swiateczna girlanda - 
Gwiazdkowa girlanda do dekoracji swiatecznych - Swiat

84,99 zł
4251805421484 CF13481 girlanda z gwiazdkami - girlanda Christmas - girlanda 

gwiazdkowa do dekoracji swiatecznej - dekoracja swiate
70,99 zł

4251285598249 CF15687 Girlanda z platkami sniegu - Swiateczna girlanda - 
Platek sniegu na swiateczna dekoracje - Swiateczna dek

60,99 zł
4251805436402 CF15687 Girlanda z platkami sniegu - Swiateczna girlanda - 

Platek sniegu na ozdoby swiateczne - Ozdoby swiateczn
70,99 zł

4251805436419 CF15688 dekoracyjny wieniec swiateczny - wieniec adwentowy ze 
stozkami, kokarda, kulkami i zielona jodla - zloty wienie

46,99 zł
4251805436433 CF15688 ozdobne swiateczne serce - blyszczaca swiateczna 

dekoracja do zawieszenia - Adwentowa dekoracja z kok
46,99 zł

4251805436440 CF15690 Dekoracyjna gwiazdka swiateczna - zlota gwiazda z 
kokarda, stozkiem i kulkami - ozdoba choinkowa - blysz

70,99 zł
4251805436457 CF15691 Dekoracyjna gwiazdka swiateczna - zlota gwiazda z 

kokarda, stozkiem i kulkami - ozdoba choinkowa - blysz
70,99 zł

4251805436464 CF15692 Choinka deco - blyszczaca choinka do zawieszenia - 
Adwentowa choinka z kokarda i bombka - dekoracyjny 

60,99 zł
4251285593732 CF15693 ozdobny dzwonek bozonarodzeniowy - blyszczacy 

dzwonek bozonarodzeniowy do zawieszenia - ozdoba ad
46,99 zł

4251805436488 CF15694 gwiazdka dekoracyjna Boze Narodzenie - Gwiazdka 
swiateczna do zawieszenia - poinsecja z kokarda, galezi

140,99 zł
4251805436495 CF15695 Deco Star Christmas - dekoracja swiateczna gwiazda 

wykonana z metalu - stojak gwiazdkowy z brokatem i ce
163,99 zł
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4251805436525 CF15698 Deco Star Christmas - dekoracja swiateczna gwiazda 
wykonana z metalu - stojak gwiazdkowy z motywem or

84,99 zł
4251285592728 CF15700 Gwiazdka dekoracyjna LED na Boze Narodzenie - 

Gwiazda dekoracji swiatecznej z dioda LED i zegarem - 
140,99 zł

4251805436556 CF15701 Dekoracja choinkowa LED - Dekoracja choinkowa z 
dioda LED i zegarem - Stojak choinkowy z cieplym bialy

163,99 zł
4251805436563 CF15702 Gwiazdka dekoracji LED Boze Narodzenie - Gwiazda 

dekoracji swiatecznej z dioda LED i zegarem - Stojak na
93,99 zł

4251805436570 CF15703 Dekoracja choinkowa LED - Dekoracja choinkowa z 
dioda LED i zegarem - Stojak choinkowy z cieplym bialy

140,99 zł
4251285591943 CF15704 Gwiazdka dekoracyjna LED na Boze Narodzenie - 

Gwiazdka dekoracji z dioda LED i zegarem - Stojak na g
140,99 zł

4251805436594 CF15705 Gwiazdka dekoracji LED Boze Narodzenie - Gwiazda 
dekoracji swiatecznej z dioda LED i zegarem - Stojak na

93,99 zł
4251805436600 CF15706 Gwiazdka dekoracyjna LED Boze Narodzenie - Gwiazdka 

swiateczna dekoracyjna z dioda LED i zegarem - Stojak 
140,99 zł

4251805418897 CF15707 Gwiazda dekoracji Boze Narodzenie - Gwiazda dekoracji 
swiatecznej do zawieszenia - Poinsecja wykonana z met

70,99 zł
4251805436624 CF15708 deco LED star Christmas - Gwiazda dekoracji 

swiatecznej do zawieszenia - Poinsecja wykonana z met
93,99 zł

4251805418880 CF15709 Gwiazda dekoracji Boze Narodzenie - Gwiazda dekoracji 
swiatecznej do zawieszenia - Poinsecja wykonana z met

84,99 zł
4251805436648 CF15710 deco LED star Christmas - Gwiazda dekoracji 

swiatecznej do zawieszenia - Poinsecja wykonana z met
93,99 zł

4251805436655 CF15711 gwiazdka dekoracyjna Boze Narodzenie - Gwiazdka 
swiateczna do zawieszenia - Poinsecja wykonana z meta

93,99 zł
4251805436662 CF15712 gwiazdka dekoracyjna Boze Narodzenie - Gwiazdka 

swiateczna do zawieszenia - Poinsecja wykonana z meta
93,99 zł

4251805421569 CF15713 Gwiazda dekoracji Boze Narodzenie - Gwiazda dekoracji 
swiatecznej do zawieszenia - Poinsecja wykonana z met

84,99 zł
4251805436686 CF15714 2x perlowa girlanda na choinke - wstazka perlowa do 

dekoracji choinki - dekoracja swiateczna - dekoracja slu
84,99 zł

4251805436693 CF15714 2x perlowa girlanda na choinke - wstazka perlowa do 
dekoracji choinki - dekoracja swiateczna - dekoracja slu

84,99 zł
4251805436709 CF15714 2x perlowa girlanda na choinke - Wstazka perlowa do 

dekoracji choinki - Dekoracja swiateczna - dekoracja slu
70,99 zł

4251805436723 CF15715 2x perlowa girlanda na choinke - Wstazka perlowa do 
dekoracji choinki - Dekoracja swiateczna - dekoracja slu

70,99 zł
4251805436730 CF15715 2x girlanda perlowa na choinke - wstazka perlowa do 

dekoracji choinki - dekoracja swiateczna - dekoracja slu
70,99 zł

4251805436747 CF15715 2x perlowa girlanda na choinke - wstazka perlowa do 
dekoracji choinki - dekoracja swiateczna - dekoracja slu

70,99 zł
4251805436754 CF14444 kula dyskotekowa - kula lustrzana do zawieszenia - kula 

dyskotekowa na impreze - kula na sylwestra, urodziny, i
187,99 zł

4251805436761 CF15717 6x kula dyskotekowa - kula lustrzana do zawieszenia - 
kula dyskotekowa na impreze - kula na sylwestra, urodzi

70,99 zł
4251805436778 CF15717 6x kula dyskotekowa - kula lustrzana do zawieszenia - 

kula dyskotekowa na impreze - kula na sylwestra, urodzi
84,99 zł

4251805436785 CF15717 6x Kula dyskotekowa - Kula lustrzana do zawieszenia - 
Kula dyskotekowa na impreze - Kula na sylwestra, urodz

93,99 zł
4251805436792 CF15525 2x szenilowa miotelka do kurzu z drazkiem 

teleskopowym - wysuwany mop do kurzu ze zmywalna 
140,99 zł

4251805436808 CF15526 2x szenilowa miotelka do kurzu z drazkiem 
teleskopowym - wysuwany mop do kurzu ze zmywalna 

140,99 zł
4251805436815 CF15383 3x drewniane pudelko do przechowywania bizuterii - 

drewniane pudelko pudelko na bizuterie - male drewnia
140,99 zł

4251805436822 CF6250 300x Drewniane klamerki do wieszania ubran - trwale 
klamerki z drewna brzozowego - nieimpregnowane drew

140,99 zł
4251805436839 CF15581 3-czesciowy zestaw wielofunkcyjnych nozyczek, zestaw 

nozyczek skladajacy sie z duzych nozyczek domowych, 
60,99 zł

4251805436846 CF15581 3-czesciowy zestaw wielofunkcyjnych nozyczek, zestaw 
nozyczek skladajacy sie z duzych nozyczek domowych, 

46,99 zł
4251805436853 CF15581 3-czesciowy zestaw wielofunkcyjnych nozyczek, zestaw 

nozyczek skladajacy sie z duzych nozyczek domowych, 
46,99 zł

4251805436860 CF15573 Pilka antystresowa 6x - squeeze ball dla odprezenia i 
zabawy - blyszczaca squeeze ball w swietnych kolorach 

93,99 zł
4251805436877 CF15572 4x antystresowa pilka - potworna pilka do odprezenia i 

zabawy - kolorowa pilka do sciskania z obca twarza
60,99 zł

4251805436884 CF15721 60-czesciowy zestaw dla malarza, rekawiczki malarskie i 
pedzel w czterech rozmiarach do malowania, rzemiosla, 

84,99 zł
4251805436891 CF15722 65-czesciowy zestaw malarski, rekawiczki malarskie, 

walek malarski, pedzel i kuweta malarska do prac malar
140,99 zł
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4251805436907 CF15723 54-czesciowy zestaw malarski, rekawice malarskie, 
walek malarski, walek zapasowy i kuweta malarska do p

46,99 zł
4251805436914 CF15325 100x rekawice malarskie, jednorazowe rekawice do prac 

malarskich, wodoodporne plastikowe rekawice robocze, 
46,99 zł

4251805436914 CF15325 100x rekawice malarskie, jednorazowe rekawice do prac 
malarskich, wodoodporne plastikowe rekawice robocze, 

46,99 zł
4251805436921 CF15473 Boa z piór - retro boa z czarnych piór - kostiumowy 

szalik z piór wzorowany na lata 20. - 180 cm
93,99 zł

4251805436938 CF15474 Boa z piór - Premium boa z piór niebieski na kostiumy 
retro - Szalik z piór na kostiumy na lata 20., na impreze 

93,99 zł
4251805436945 CF12639 3x skrobak ceramiczny do plyt - uniwersalny skrobak do 

gladkich powierzchni - praktyczny skrobak ceranowy - s
93,99 zł

4251805436952 CF15725 1x korek do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, ladny wzór 
psa, funkcjonalne akcesorium do zycia, korek do okien i 

93,99 zł
4251805436969 CF15726 Stoper do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, ladny wzór 

psa, funkcjonalny dodatek do mieszkania, stoper do oki
140,99 zł

4251805436976 CF15727 Stopka do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, uroczy wzór 
psa, funkcjonalny dodatek do domu, stoper do okien i d

140,99 zł
4251805436983 CF15728 Stoper do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, ladny wzór 

psa, funkcjonalny dodatek do mieszkania, stoper do oki
93,99 zł

4251805436990 CF15320 7-czesciowy zestaw do rzutek, klasyczna tarcza ze 
stalowymi rzutkami 6 (metal) w 2 kolorach, tarcza i strz

140,99 zł
4251805437003 CF15490 Szklarnia wewnetrzna 2x, sprzet do uprawy roslin, 

doniczka z pokrywka, stabilna i wytrzymala konstrukcja
163,99 zł

4251805437010 CF15731 Domek dla ptaków wykonany z drewna - Budka legowa 
dla malych ptaków - Dekoracyjny karmnik do zawieszeni

93,99 zł
4251805437027 CF15731 Domek dla ptaków wykonany z drewna - Budka legowa 

dla malych ptaków - Dekoracyjny karmnik do zawieszeni
93,99 zł

4251805437034 CF15731 Domek dla ptaków wykonany z drewna - Budka legowa 
dla malych ptaków - Dekoracyjny karmnik do zawieszeni

93,99 zł
4251805437041 CF11198 24x sledzie do namiotu wykonane ze stali - dlugie i 

wytrzymale sledzie na kemping i na zewnatrz - idealne n
84,99 zł

4251805437058 CF15578 12m Lina uniwersalna - Polipropylenowa lina do lodzi - 
Polipropylenowa lina Premium 16-Plait - Pleciona na ze

163,99 zł
4251805437065 CF15733 24x kolki do namiotu ze stali - bardzo grube kolki na 

kemping i na zewnatrz - idealne do normalnego i twarde
140,99 zł

4251805437072 CF15729 Pudelko na zeby mleczne, pudeleczko na zeby mleczne i 
pierwsze wlosy, drewniane pudeleczko na zeby, pudelec

70,99 zł
4251805437089 CF15729 skrzynka na zeby mleczne, skrzynka na zeby mleczne i 

pierwsze wlosy, drewniana skrzynka na zeby, skrzynka 
70,99 zł

4251805437096 CF15732 20x Drewniany wieszak na plaszcze z obrotowym 
hakiem - wieszak na koszule z litego drewna - wieszak n

163,99 zł
4251805437102 CF15730 10-czesciowy zestaw olówków stolarskich i temperówki, 

owalne drewniane olówki o szerokosci linii 1-2 mm, nieo
70,99 zł

4251805437126 CF15737 100x Torebki z zamknieciem cisnieniowym - 
Przezroczyste torby z zamkami blyskawicznymi - Zamyk

70,99 zł
4251805437133 CF13922 4x Pilka do masazu - Pilka jez z wypustkami - Pilki do 

masazu powiezi - Pilka z wypustkami do masazu rak, st
84,99 zł

4251805437140 CF13922 4x Pilka do masazu - Pilka jez z wypustkami - Pilki do 
masazu powiezi - Pilka z wypustkami do masazu rak, st

84,99 zł
4251805437157 CF13922 4x Pilka do masazu - Pilka jez z wypustkami - Pilki do 

masazu powiezi - Pilka z wypustkami do masazu rak, st
84,99 zł

4251805437164 CF15758 4x dekoracyjna girlanda zimowa - ozdobna wstazka z 
saniami, Mikolajem i zimowym miastem - Dekoracja stol

84,99 zł
4251805437171 CF15759 4x ozdoby swiateczne - piekne platki sniegu XL na Boze 

Narodzenie - krysztalki lodu jako wieszak lub dekoracja 
140,99 zł

4251805437188 CF15760 Girlanda gwiazda z dzwoneczkami - zimowa zawieszka 
na sciane - ozdobna wstazka z gwiazdkami - ozdoby cho

70,99 zł
4251805437195 CF15761 Swiateczna dekoracja - piekna sztuczna sniezka na Boze 

Narodzenie - sniezka jako dekoracja stolu, drzwi i okna
60,99 zł

4251805437201 CF15761 Swiateczna dekoracja - piekny sztuczny snieg na Boze 
Narodzenie - sniezka jako dekoracja stolu, drzwi i okna

84,99 zł
4251805437218 CF15761 Swiateczna dekoracja - piekny sztuczny snieg na Boze 

Narodzenie - sniezka jako dekoracja stolu, drzwi i okna
60,99 zł

4251805437225 CF15761 Swiateczna dekoracja - piekny sztuczny snieg na Boze 
Narodzenie - sniezka jako dekoracja stolu, drzwi i okna

70,99 zł
4251805437232 CF15762 2x zimowa girlanda dekoracyjna - ozdobna wstazka z 

platkami sniegu i krysztalkami lodu - zimowe wiszace m
84,99 zł

4251805437249 CF15763 Swiateczna dekoracja - piekny sztuczny snieg na Boze 
Narodzenie - sniezka jako dekoracja stolu, drzwi i okna

70,99 zł
4251805437256 CF15764 bialy kocyk premium na choinke na stojak na choinke, 

okragly koc na choinke na choinke, kocyk filcowy Ø ok. 
84,99 zł
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4251805437263 CF15764 Ozdoby swiateczne - piekne artykuly dekoracyjne na 
Boze Narodzenie - stojaki, wieszaki czy ozdoby na stoly,

70,99 zł
4251805437270 CF15765 bieznik zimowy - biala ozdobna wstazka z platkami 

sniegu - Swiateczna dekoracja stolu - ozdobny lancusze
93,99 zł

4251805437287 CF15765 bieznik zimowy - biala ozdobna wstazka z platkami 
sniegu - Dekoracja stolu swiatecznego - ozdobny lancus

93,99 zł
4251805437294 CF15766 2x zimowa girlanda dekoracyjna - lancuszek ze 

sniezkami jako zawieszka na choinke, dekoracja okienna
84,99 zł

4251805437300 CF15766 2x zimowa girlanda dekoracyjna - lancuszek ze 
sniezkami jako zawieszka na choinke, dekoracja okienna

84,99 zł
4251805437317 CF15766 zimowa girlanda dekoracyjna - lancuszek na sniezki jako 

zawieszka na choinke, dekoracja okienna, dekoracja drz
60,99 zł

4251805437324 CF15766 zimowa girlanda do dekoracji - lancuszek na sniezki jako 
wiszaca choinka, dekoracja okienna, dekoracja drzwi i st

93,99 zł
4251805437331 CF10766 12x Dekoracja swiateczna - zawieszka sniezna gwiazda 

- wiszaca dekoracja do dekoracji choinki - Dekoracja ch
70,99 zł

4251805437348 CF15767 3x Ceramiczne pudelko do przechowywania - Pudelko 
do przechowywania z bambusowa pokrywa - Maly cera

140,99 zł
4251805437355 CF15767 3x Ceramiczny pojemnik do przechowywania - pudelko 

do przechowywania z bambusowa pokrywa - ceramiczn
187,99 zł

4251805437362 CF15767 3x Ceramiczny pojemnik do przechowywania - Pojemnik 
do przechowywania z bambusowa pokrywka - Ceramicz

210,99 zł
4251805437379 CF15768 4x automatyczne podlewanie roslin domowych - 

dozownik wody do roslin - gliniane szyszki do podlewani
140,99 zł

4251805437386 CF15769 4x Automatyczna konewka do roslin domowych - 
dozownik wody dla roslin - gliniany stozek do podlewani

140,99 zł
4251805437393 CF15770 4x automatyczne podlewanie roslin domowych - 

dozownik wody do roslin - gliniane szyszki do podlewani
140,99 zł

4251805437409 CF13753 swiecznik na tealighty - ozdobny swiecznik na Boze 
Narodzenie i jesien - swiecznik z naturalnych materialów

140,99 zł
4251805437416 CF15771 Wieszaki bozonarodzeniowe na ozdoby swiateczne - 

Wieszaki na choinke jako ozdoby zimowe - figurki ozdob
93,99 zł

4251805437423 CF15772 Swiateczna aranzacja w doniczce - szyszki, galazki i 
blyszczace jagody w ozdobnej doniczce - recznie robion

140,99 zł
4251805437430 CF15773 Swiateczna aranzacja w doniczce - szyszki, galazki i 

jagody w ozdobnej opasce jutowej - recznie robiona ko
140,99 zł

4251805437447 CF15774 Wieszaki bozonarodzeniowe na ozdoby swiateczne - 
Wieszaki na choinke jako ozdoby zimowe - dekoracje po

84,99 zł
4251805437454 CF10152 2x Pudelko do przechowywania herbaty i torebek z 

herbata - Pudelko na herbate z przezroczystego tworzy
140,99 zł

4251805437461 CF10649 6x Szlachetne talerze porcelanowe - talerz deserowy w 
kolorze bialym - talerz do serwowania z motywem frytek

163,99 zł
4251805437478 CF15774 Wieszaki bozonarodzeniowe na ozdoby swiateczne - 

Wieszaki na choinke jako ozdoby zimowe - dekoracje po
84,99 zł

4251805437485 CF15774 Wieszaki bozonarodzeniowe na ozdoby swiateczne - 
Wieszaki na choinke jako ozdoby zimowe - figurki ozdob

70,99 zł
4251805437492 CF15777 Swiateczna aranzacja - biale szyszki, galazki i blyszczace 

jagody jako ozdobne dekoracje scienne - recznie robion
140,99 zł

4251805437508 CF15778 jesienna zawieszka dekoracyjna - pierscionek z wierzby 
z wiewiórkami, szyszkami i listkami do powieszenia - wi

140,99 zł
4251805437515 CF15779 Swiateczna aranzacja w doniczce ze zlotymi szyszkami - 

suche rosliny w ozdobnej doniczce - recznie robiona ko
163,99 zł

4251805437522 CF15780 Premium swiateczny renifer do dekoracji swiatecznej, 
figurka zimowego losia jako element dekoracyjny, dekor

140,99 zł
4251805437539 CF15780 Premium swiateczny renifer do dekoracji swiatecznej, 

figurka zimowego losia jako element dekoracyjny, dekor
140,99 zł

4251805437546 CF15781 ozdobna choinka, mala ozdobna choinka, swietne 
ozdoby stolu, idealna na okres adwentowy, dopelnia wie

163,99 zł
4251805437553 CF15782 gwiazda ozdobna 3D z tworzywa - blyszczaca 

metaliczna gwiazda ozdobna - klasyczna dekoracja na zi
84,99 zł

4251805437560 CF15782 gwiazda ozdobna 3D z tworzywa - blyszczaca 
metaliczna gwiazda ozdobna - klasyczna dekoracja na zi

70,99 zł
4251805437577 CF15782 gwiazda ozdobna 3D z tworzywa - blyszczaca 

metaliczna gwiazda ozdobna - klasyczna dekoracja na zi
84,99 zł

4251805437584 CF15782 gwiazda ozdobna 3D z tworzywa - blyszczaca 
metaliczna gwiazda ozdobna - klasyczna dekoracja na zi

84,99 zł
4251805437591 CF15783 Premium Swiateczne elfy do dekoracji swiatecznych, 

figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol
163,99 zł

4251805437607 CF15783 Premium Swiateczne elfy do dekoracji swiatecznych, 
figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol

84,99 zł
4251805437614 CF15784 2x gwiazdka z drewna - gwiazda dekoracyjna z litego 

drewna - styl rustykalny - dekoracja na zime i Boze Nar
70,99 zł
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4251805437621 CF15784 2x gwiazda z drewna - ozdobna gwiazda z litego drewna 
- styl rustykalny - ozdoba na zime i Boze Narodzenie - k

140,99 zł
4251805437638 CF15785 wieniec winorosli z gwiazdami, dekoracyjny wieniec na 

stól z galezi, bialy naturalny wieniec na drzwi do samod
140,99 zł

4251805437645 CF15785 wieniec winorosli z gwiazdami, dekoracyjny wieniec na 
stól z galezi, bielony naturalny wieniec na drzwi do sam

140,99 zł
4251805437652 CF15785 wieniec winorosli z gwiazdami, dekoracyjny wieniec na 

stól z galezi, bialy naturalny wieniec na drzwi do samod
140,99 zł

4251805437669 CF15785 wieniec winorosli z gwiazdami, dekoracyjny wieniec na 
stól z galezi, bielony naturalny wieniec na drzwi do sam

163,99 zł
4251805437676 CF15786 Dekoracyjna choinka, ozdobna choinka z szyszkami i 

rózyczkami z tkaniny, swietne dekoracje stolu, idealna n
187,99 zł

4251805437683 CF15787 swiecznik na tealighty - ozdobny swiecznik na Boze 
Narodzenie i jesien - swiecznik z naturalnych materialów

93,99 zł
4251805437690 CF15787 wieniec adwentowy wydluzony, swiecznik swiateczny na 

4 swiece, swiecznik, aranzacja adwentowa, swiecznik ad
210,99 zł

4251805437706 CF15788 Girlanda swiateczna, biala girlanda adwentowa o 
dlugosci 120 cm z brokatem, girlanda wielokrotnego uzy

210,99 zł
4251805437713 CF15789 wieniec na drzwi na Boze Narodzenie - bialy wieniec 

adwentowy z liscmi i szyszkami - wieniec dekoracyjny - 
163,99 zł

4251805437720 CF15790 swiecznik na tealighty - ozdobny swiecznik - swiecznik z 
kwiatami, galazkami i szyszkami na ruszcie drzewnym - 

187,99 zł
4251805437737 CF15790 swiecznik na tealighty - ozdobny swiecznik - swiecznik z 

kwiatami, galazkami i szyszkami na ruszcie drzewnym - 
163,99 zł

4251805437744 CF15791 wieniec na drzwi na Boze Narodzenie - bialy wieniec 
adwentowy ze stozkami i liscmi - wieniec dekoracyjny - 

187,99 zł
4251805437751 CF15792 wieniec na drzwi na Boze Narodzenie - bialy wieniec 

adwentowy z wieloma szyszkami i jagodami - wieniec oz
233,99 zł

4251805437768 CF15792 Wieniec na drzwi na Boze Narodzenie - Wieniec 
adwentowy z bialymi szyszkami - Wieniec dekoracyjny - 

187,99 zł
4251805437775 CF15793 Wieniec na drzwi na Boze Narodzenie - bialy wieniec 

adwentowy z bombkami choinkowymi - wieniec dekorac
187,99 zł

4251805437782 CF15793 wieniec na drzwi na Boze Narodzenie - bialy wieniec 
adwentowy z bombkami na choinke - wieniec ozdobny -

165,16 zł
4251805437799 CF15794 figurka balwana rozmiar XL, figurka dekoracji zimowej 

ze stozkowym korpusem z lisci, kochajaca praca reczna,
163,99 zł

4251805437805 CF15794 figurka balwana rozmiar L, figura dekoracji zimowej ze 
stozkowym korpusem z lisci, kochajaca praca reczna, ws

163,99 zł
4251805437812 CF15795 Para balwanków rozmiar L, slodka swiateczna 

dekoracja, idealna jako dekoracja stolu na Adwent, piek
163,99 zł

4251805437829 CF15795 Para balwanków rozmiar L, slodka swiateczna 
dekoracja, idealna jako dekoracja stolu na Adwent, piek

140,99 zł
4251805437836 CF15797 Figurka balwanka rozmiar M, dekoracja swiateczna z 

odwracanymi cekinami, idealna jako dekoracja stolu na 
93,99 zł

4251805437843 CF15798 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy ze 
stozkami, kulkami i kwiatami - wieniec dekoracyjny - de

165,16 zł
4251805437850 CF15799 Wieniec swiateczny na drzwi - Wieniec adwentowy z 

szyszkami i bombkami choinkowymi - Wieniec dekoracyj
163,99 zł

4251805437867 CF15800 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
kulkami, jablkami, jagodami i sztucznym sniegiem - wie

163,99 zł
4251805437874 CF15801 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 

szyszkami i bombkami choinkowymi - wieniec dekoracyj
163,99 zł

4251805437881 CF15802 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
szyszkami, jagodami, pomponami i kwiatami - wieniec o

163,99 zł
4251805437898 CF15803 LED wieniec na drzwi Boze Narodzenie - Wianek 

adwentowy z oswietleniem LED, szyszkami i rózowymi k
187,99 zł

4251805437904 CF15804 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
rózowymi kokardkami i rózowymi kwiatami - wieniec de

163,99 zł
4251805437911 CF15805 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 

szyszkami, galazkami i bialymi jagodami - wieniec dekor
210,99 zł

4251805437928 CF15806 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
szyszkami, kwiatami i zdzblami trawy - wieniec ozdobny

140,99 zł
4251805437935 CF15807 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 

kilkoma rodzajami szyszek i bialych jagód - wieniec ozd
187,99 zł

4251805437942 CF15808 Wieszak swiateczny do dekoracji swiatecznych, wieszak 
na choinke jako element dekoracji zimowej, figurka dek

93,99 zł
4251805437959 CF15809 Wieszaki swiateczne do ozdób choinkowych, wieszaki na 

choinke jako ozdoby zimowe, dekoracje pokoju lub prez
70,99 zł

4251805437966 CF15809 Wieszaki swiateczne do ozdób choinkowych, wieszaki na 
choinke jako ozdoby zimowe, dekoracje pokoju lub prez

84,99 zł
4251805437973 CF15809 Wieszak swiateczny do dekoracji swiatecznych, wieszak 

na choinke jako element dekoracji zimowej, figurka dek
70,99 zł
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4251805437980 CF15810 Swiateczna aranzacja w doniczce - kilka rodzajów 
szyszek i drewnianych koralików w ozdobnej doniczce z 

140,99 zł
4251805437997 CF15810 Swiateczna aranzacja w doniczce - kilka rodzajów 

szyszek w ozdobnej doniczce z kory - recznie robiona ko
140,99 zł

4251805438000 CF15811 swiecznik na tealighty - ozdobny swiecznik na Boze 
Narodzenie i jesien - swiecznik z naturalnych materialów

93,99 zł
4251805438017 CF15812 wieniec adwentowy wydluzony, swiecznik swiateczny na 

4 swiece, swiecznik, aranzacja adwentowa, swiecznik ad
163,99 zł

4251805438024 CF15813 ozdobna choinka, mala ozdobna choinka, swietne 
ozdoby stolu, idealna na okres adwentowy, dopelnia wie

210,99 zł
4251805438031 CF15813 ozdobna choinka, mala ozdobna choinka, swietne 

ozdoby stolu, idealna na okres adwentowy, dopelnia wie
163,99 zł

4251805438048 CF15814 wieniec na stól z gwiazdami, dekoracyjny wieniec na 
stól z galezi, naturalny wieniec na drzwi do samodzielne

187,99 zł
4251805438055 CF15814 wieniec na stól z gwiazdami, dekoracyjny wieniec na 

stól z galezi, naturalny wieniec na drzwi do samodzielne
210,99 zł

4251805438062 CF15815 Swiateczna aranzacja w doniczce - szyszki, galazki i 
jagody w ozdobnej opasce jutowej - recznie robiona ko

140,99 zł
4251805438079 CF15744 4x kubek do picia z motywem kwiatowym - 

wielofunkcyjny kubek wielokrotnego uzytku do ogrodu, 
84,99 zł

4251805438086 CF15816 swiecznik na tealighty - ozdobny swiecznik na Boze 
Narodzenie i jesien - swiecznik z naturalnych materialów

84,99 zł
4251805438093 CF15816 wieniec adwentowy wydluzony, swiecznik swiateczny na 

4 swiece, swiecznik, aranzacja adwentowa, swiecznik ad
210,99 zł

4251805438109 CF15817 wieniec na stól na Boze Narodzenie - bialy wieniec 
adwentowy ze stozkami - ozdobny wieniec z 4 swiecznik

210,99 zł
4251805438116 CF15818 Swiateczna aranzacja - szyszki, galazki i blyszczace 

jagody jako ozdobne dekoracje scienne - recznie robion
140,99 zł

4251805438123 CF15819 ozdobna choinka, mala ozdobna choinka, swietne 
ozdoby stolu, idealna na okres adwentowy, dopelnia wie

187,99 zł
4251805438130 CF15820 swiecznik na tealighty - ozdobny swiecznik na Boze 

Narodzenie i jesien - swiecznik z naturalnych materialów
93,99 zł

4251805438147 CF15821 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
szyszkami i zielonymi jablkami - dekoracja i wieniec na s

210,99 zł
4251805438154 CF15822 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 

czerwonymi kwiatami i muchomorami - dekoracja i wien
187,99 zł

4251805438161 CF15822 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
czerwonymi kwiatami i muchomorami - dekoracja i wien

233,99 zł
4251805438178 CF15823 ozdobna choinka, mala ozdobna choinka, swietne 

ozdoby stolu, idealna na okres adwentowy, dopelnia wie
187,99 zł

4251805438185 CF15824 swiecznik na tealighty - ozdobny swiecznik na Boze 
Narodzenie i jesien - swiecznik z naturalnych materialów

84,99 zł
4251805438192 CF15824 swiecznik na tealighty - ozdobny swiecznik na Boze 

Narodzenie i jesien - swiecznik z naturalnych materialów
140,99 zł

4251805438208 CF15824 swiecznik na tealighty - ozdobny swiecznik na Boze 
Narodzenie i jesien - swiecznik z naturalnych materialów

163,99 zł
4251805438215 CF15750 3-czesciowy zestaw misek - miska do pieczenia ze skala 

pomiarowa - miska miksujaca z wylewka - mozliwosc uk
140,99 zł

4251805438222 CF15750 3-czesciowy zestaw misek - miska do pieczenia ze skala 
pomiarowa - miska miksujaca z wylewka - mozliwosc uk

140,99 zł
4251805438239 CF15750 3-czesciowy zestaw misek - miska do pieczenia ze skala 

pomiarowa - miska miksujaca z wylewka - mozliwosc uk
140,99 zł

4251805438246 CF15748 3-czesciowy zestaw pudelek do przechowywania - 
plastikowe pudelka do przechowywania w 3 rozmiarach 

140,99 zł
4251805438253 CF15739 6x zestaw do przypraw - sloiczki na przyprawy z 

plastikowymi pokrywkami w drewnianej pólce - solniczk
84,99 zł

4251805438260 CF15746 3x talerze z motywem BBQ - talerze wielokrotnego 
uzytku na grille, do ogrodów, na pikniki, na kemping - tr

84,99 zł
4251805438277 CF15745 6x kubki do picia z motywem BBQ - kubki wielokrotnego 

uzytku na grilla, ogród, piknik, kemping [wybór zmienia 
93,99 zł

4251805438284 CF14744 4x nawilzacz powietrza ogrzewanie - grzejnik nawilzacz 
powietrza - zawieszenie wewnatrz - parownik wody grze

163,99 zł
4251805438291 CF15825 4x nawilzacz powietrza ogrzewanie - grzejnik nawilzacz 

powietrza stozkowy - parownik wody grzewczej wykona
140,99 zł

4251805438307 CF15826 Trzyczesciowy komplet zastawy stolowej - Zastawa 
stolowa wielokrotnego uzytku z melaminy - filizanki, mis

93,99 zł
4251805438314 CF15826 Trzyczesciowy komplet zastawy stolowej - Zastawa 

stolowa wielokrotnego uzytku z melaminy - filizanki, mis
93,99 zł

4251805438321 CF15826 Trzyczesciowy komplet zastawy stolowej - Zastawa 
stolowa wielokrotnego uzytku z melaminy - filizanki, mis

93,99 zł
4251805455212 CF15743 2x kubek do kawy na wynos wykonany z tworzywa 

sztucznego - kubek do kawy na wynos - kawa na wynos
84,99 zł
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4251805438345 CF15743 2x kubek do kawy na wynos wykonany z tworzywa 
sztucznego - kubek do kawy na wynos - kawa na wynos

84,99 zł
4251805438352 CF15840 3x automatyczne nawadnianie roslin domowych - 

dozownik wody do roslin - szyszki gliniane do podlewani
140,99 zł

4251805438369 CF15743 2x kubek do kawy na wynos wykonany z tworzywa 
sztucznego - kubek do kawy na wynos - kawa na wynos

84,99 zł
4251805438376 CF15743 2x kubek do kawy na wynos wykonany z tworzywa 

sztucznego - kawa na wynos - kubek do picia wielokrotn
84,99 zł

4251805438383 CF15844 3x automatyczne nawadnianie roslin domowych - 
dozownik wody do roslin - szyszki gliniane do podlewani

140,99 zł
4251805438390 CF15845 3x automatyczne nawadnianie roslin domowych - 

dozownik wody do roslin - szyszki gliniane do podlewani
140,99 zł

4251805438406 CF15757 10x olejki zapachowe w zestawie - zapach do pokoju 
WELLNESS - olejek zapachowy do dyfuzorów, odswiezac

140,99 zł
4251805438413 CF15756 10x olejki zapachowe w zestawie - zapach do pokoju 

natura trip - olejek zapachowy do dyfuzorów zapachowy
140,99 zł

4251805438420 CF15755 10x olejki zapachowe w zestawie - zapach pokoju letni 
sen - olejek zapachowy do dyfuzorów zapachowych, ods

140,99 zł
4251805438437 CF15738 3x kosz na klamerki - koszyk na klamerki do uzytku 

wewnatrz i na zewnatrz - klamerki na ubrania do wiesza
140,99 zł

4251805438451 CF10439 12x Podstawka lupkowa - Szklana podstawka z 
antyposlizgowymi gumowymi nózkami - Dekoracyjna po

163,99 zł
4251805438468 CF15754 60x sciereczka do czyszczenia - sciereczki do uzytku 

domowego wykonane z wiskozy - chlonne, wytrzymale s
140,99 zł

4251805438475 S-1000 2x przelotka do okna SAT - przelotka kablowa do okna i 
drzwi - kabel antenowy przelotka do okna z gniazdem F 

46,99 zł
4251805438482 S-1000 4x przelotka do okna SAT - przelotka kablowa do okna i 

drzwi - kabel antenowy przelotka do okna z gniazdem F 
46,99 zł

4251805438499 CF15749 20x slomka wykonana z bambusa - Biodegradowalne 
slomki do picia - Ekologiczne slomki bambusowe - Zrów

70,99 zł
4251805438505 CF15749 40x slomka wykonana z bambusa - Biodegradowalne 

slomki do picia - Ekologiczne slomki bambusowe - Zrów
84,99 zł

4251805438512 CF15842 Papierowe slomki do picia 200x - Przyjazne dla 
srodowiska slomki na przyjecia, urodziny, wesela i przyj

84,99 zł
4251805438529 CF15842 400x papierowe slomki do picia - ekologiczne slomki na 

impreze, urodziny, slub i zakonczenie roku szkolnego - t
140,99 zł

4251805438536 CF15842 Papierowe slomki do picia 200x - Przyjazne dla 
srodowiska slomki na przyjecia, urodziny, wesela i przyj

84,99 zł
4251805438543 CF15842 400x papierowe slomki do picia - przyjazne dla 

srodowiska slomki na przyjecia, urodziny, wesela i przyj
140,99 zł

4251805438550 CF15842 Papierowe slomki do picia 200x - Przyjazne dla 
srodowiska slomki na przyjecia, urodziny, wesela i przyj

84,99 zł
4251805438567 CF15842 Papierowe slomki do picia 400x - Przyjazne dla 

srodowiska slomki na przyjecia, urodziny, wesela i przyj
140,99 zł

4251805438574 CF15852 3x Drewniana zawieszka na choinke - Drewniane 
ozdoby choinkowe - Drewniana ozdoba swiateczna z trz

60,99 zł
4251805438581 CF15852 3x Drewniana zawieszka na choinke - Drewniane 

ozdoby choinkowe - Drewniana ozdoba swiateczna z trz
46,99 zł

4251805438598 CF15853 3x Drewniana zawieszka na choinke - Drewniane 
ozdoby choinkowe - Drewniana ozdoba swiateczna z trz

70,99 zł
4251805438604 CF15853 3x Drewniana zawieszka na choinke - Drewniane 

ozdoby choinkowe - Drewniana ozdoba swiateczna z trz
70,99 zł

4251805438611 CF15854 3x Drewniane zawieszki na choinke - Drewniane ozdoby 
choinkowe - Drewniana ozdoba swiateczna z trzema mo

70,99 zł
4251805438628 CF15855 6x Metalowe zawieszki na choinke - Metalowe ozdoby 

choinkowe - Dekoracje swiateczne z balwanem i choinka
84,99 zł

4251805438635 CF15856 Wieniec swiateczny pleciony - Wieniec na drzwi 
"WELCOME" na swieta - Dekoracja swiateczna do powie

140,99 zł
4251805438642 CF15856 Wieniec swiateczny pleciony - Wieniec na drzwi 

"WELCOME" na Boze Narodzenie - Dekoracja swiateczn
163,99 zł

4251805438659 CF15856 Wieniec swiateczny - Wieniec na drzwi "WELCOME" na 
Boze Narodzenie - Dekoracja swiateczna do powieszenia

140,99 zł
4251805438666 CF15856 Wieniec swiateczny pleciony - Wieniec na drzwi 

"WELCOME" na Boze Narodzenie - Dekoracja swiateczn
140,99 zł

4251805438673 CF15857 Dekoracyjna ekspozycja na Boze Narodzenie - Swiety 
Mikolaj z drewna do odlozenia - Swiety Mikolaj do dekor

140,99 zł
4251805438680 CF15857 Dekoracyjny wyswietlacz swiateczny - renifery 

wykonane z drewna, aby stanac na - wyswietlacz swiate
93,99 zł

4251805438697 CF15857 Dekoracyjna ekspozycja na Boze Narodzenie - balwan z 
drewna do odlozenia - drewniana ekspozycja do dekora

140,99 zł
4251805438703 CF15857 Dekoracyjny wyswietlacz swiateczny - XL Reindeer 

wykonane z drewna, aby stanac na - wyswietlacz swiate
140,99 zł
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4251805438710 CF15858 Ozdobny ekspozytor na Boze Narodzenie - Choinka z 
drewna - Choinka do dekoracji i na prezent

163,99 zł
4251805438727 CF15859 Dekoracyjna ekspozycja na Boze Narodzenie - Choinka z 

drewna - Choinka ze Swietym Mikolajem do dekoracji
163,99 zł

4251805438734 CF15859 Dekoracyjny wyswietlacz na Boze Narodzenie - 
Drewniana choinka - Choinka z balwanem do dekoracji

140,99 zł
4251805438741 CF1146 2x Kabel adaptera Mini HDMI - Mini HDMI meski do 

standardowego HDMI zenskiego - Kabel polaczeniowy H
70,99 zł

4251805438741 CF1146 2x Kabel adaptera Mini HDMI - Mini HDMI meski do 
standardowego HDMI zenskiego - Kabel polaczeniowy H

70,99 zł
4251805438758 CF15860 Dekoracja wiszaca Boze Narodzenie - Drewniana 

zawieszka w ksztalcie serca - Duze dekoracyjne serce z 
140,99 zł

4251805438765 CF15860 Dekoracja wiszaca Boze Narodzenie - Drewniana 
zawieszka w ksztalcie gwiazdy - Duze dekoracyjne serce

140,99 zł
4251805438772 CF15861 Dekoracja wiszaca Boze Narodzenie - Drewniany 

wieszak z napisami - Drewniany napis na drzwi Boze Na
60,99 zł

4251805438789 CF15862 Dekoracja wiszaca Boze Narodzenie - Drewniany 
wieszak z balwankiem i napisami - Drewniany napis na 

140,99 zł
4251805438796 CF15862 Dekoracja wiszaca Boze Narodzenie - Drewniany 

wieszak z balwankiem i napisami - Drewniany napis na 
140,99 zł

4251805438802 CF15863 Dekoracyjna ekspozycja na Boze Narodzenie - balwan z 
drewna do odlozenia - Swiateczna dekoracja do dekorac

163,99 zł
4251805438819 CF15863 Dekoracyjna ekspozycja na Boze Narodzenie - Swiety 

Mikolaj wykonany z drewna do odlozenia - Swiateczna d
163,99 zł

4251805438826 CF15864 Dekoracyjna ekspozycja na Boze Narodzenie - 
Drewniany balwan XL do postawienia - Swiateczna deko

210,99 zł
4251805438833 CF15864 Dekoracyjna ekspozycja na Boze Narodzenie - XL Swiety 

Mikolaj wykonany z drewna do postawienia - Swiateczn
187,99 zł

4251805438840 CF15865 Dekoracyjna ekspozycja na Boze Narodzenie - 
Drewniany balwan XL do postawienia - Swiateczna deko

163,99 zł
4251805438857 CF15865 Dekoracyjna ekspozycja na Boze Narodzenie - XL Swiety 

Mikolaj wykonany z drewna do postawienia - Swiateczn
163,99 zł

4251805438864 CF10593 16x melaminowe filizanki do kawy - plastikowe kubki z 
melaminy - nielamliwa filizanka na kemping i pikniki z a

187,99 zł
4251805438871 CF15866 Dekoracyjna ekspozycja na Boze Narodzenie - balwan z 

drewna do odlozenia - Swiateczna dekoracja do dekorac
163,99 zł

4251805438888 CF15867 Ozdobny stojak bozonarodzeniowy - lakierowany 
drewniany Dziadek Mroz - najwyzszej jakosci ozdoba sw

140,99 zł
4251805438895 CF15867 Dekoracyjny stojak swiateczny - Lakierowany drewniany 

Swiety Mikolaj - Dekoracja swiateczna Premium do umie
163,99 zł

4251805438901 CF15868 Dekoracyjna ekspozycja na Boze Narodzenie - balwan z 
drewna do odlozenia - Swiateczna dekoracja do dekorac

140,99 zł
4251805438918 CF15868 Dekoracyjna ekspozycja na Boze Narodzenie - Swiety 

Mikolaj wykonany z drewna do odlozenia - Swiateczna d
140,99 zł

4251805438925 CF15869 Dekoracja wiszaca Boze Narodzenie - Drewniany napis 
na wieszaku z malym dzwoneczkiem - Drewniany napis 

93,99 zł
4251805438932 CF15870 Dekoracja wiszaca Boze Narodzenie - Drewniany napis 

na wieszaku z Mikolajem - Drewniany napis na drzwiach
140,99 zł

4251805438949 CF15870 Dekoracja wiszaca Boze Narodzenie - Drewniany napis 
na wieszaku z Mikolajem - Drewniany napis na drzwiach

93,99 zł
4251805438956 CF15871 Dekoracja wiszaca na Boze Narodzenie - Drewniany 

napis na wieszaku z Mikolajem i losiem - Napis swiatecz
140,99 zł

4251805438963 CF15871 Dekoracja wiszaca Boze Narodzenie - Drewniany napis 
na wieszaku z Mikolajem i losiem - Drewniany napis swi

93,99 zł
4251805438970 CF15871 Dekoracja wiszaca Boze Narodzenie - Drewniany napis 

na wieszaku z balwankiem i ptaszkiem - Drewniany napi
93,99 zł

4251805438987 CF15872 Dekoracja wiszaca Boze Narodzenie - Drewniany napis 
na wieszaku z balwankiem - Drewniany napis na drzwia

140,99 zł
4251805438994 CF15872 Dekoracja wiszaca Boze Narodzenie - Drewniany napis 

na wieszaku z Mikolajem - Drewniany napis na drzwiach
140,99 zł

4251805439007 CF15872 Dekoracja wiszaca Boze Narodzenie - Drewniany napis 
na wieszaku z Mikolajem - Drewniany napis na drzwiach

140,99 zł
4251805439014 CF15851 6x Kompres chlodzacy z 15 komórkami chlodzacymi - 

oklady chlodzace do uzytku domowego, sportowego i re
93,99 zł

4251805439021 CF15843 Czajnik 1,5 L - czajnik kempingowy ze stali nierdzewnej 
- gwizdajacy czajnik do zagotowania wody - czajnik retr

140,99 zł
4251805439045 CF15841 Wentylator stojacy, wentylator podlogowy 50 W, 

kompaktowa maszyna wiatrowa z 3 poziomami mocy, d
280,99 zł

4251805439052 CF15873 9x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 
zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 

163,99 zł
4251805439069 CF15874 9x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 

zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 
140,99 zł

Strona: 307/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805439076 CF15875 12x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 
zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 

140,99 zł
4251805439083 CF15876 12x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 

zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 
140,99 zł

4251805439090 CF15877 12x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 
zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 

140,99 zł
4251805439106 CF15878 12x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 

zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 
140,99 zł

4251805439113 CF15879 9x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 
zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 

140,99 zł
4251805439120 CF15880 9x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 

zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 
140,99 zł

4251805439137 CF15881 9x Premium zawieszki Mikolaja na choinke, zawieszki na 
choinke, ozdoby swiateczne lub zawieszki na prezenty

140,99 zł
4251805439144 CF15882 10x Premium zawieszki Mikolaja na choinke, magiczne 

zawieszki jako zawieszki na choinke, ozdoby swiateczne 
140,99 zł

4251805439151 CF15882 10x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 
zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 

140,99 zł
4251805439168 CF15883 9x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 

zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 
140,99 zł

4251805439175 CF15884 9x premium zawieszki Mikolaja na choinke, czarujace 
zawieszki z figurkami choinki jako zawieszki na choinke, 

140,99 zł
4251805439182 CF15885 2x Premium para skrzatów bozonarodzeniowych do 

dekoracji swiatecznych, figurki skandynawskie jako zimo
84,99 zł

4251805439199 CF15886 2x para premium bozonarodzeniowych elfów do ozdób 
choinkowych, figur skandynawskich jako ozdoby zimowe

84,99 zł
4251805439205 CF15887 6x premium bozonarodzeniowe gnomy do dekoracji 

swiatecznych, figurki zimowe jako elementy dekoracyjne
140,99 zł

4251805439205 CF15887 6x premium bozonarodzeniowe gnomy do dekoracji 
swiatecznych, figurki zimowe jako elementy dekoracyjne

140,99 zł
4251805439212 CF15887 3x premium bozonarodzeniowe gnomy do dekoracji 

swiatecznych, figurki zimowe jako elementy dekoracyjne
70,99 zł

4251805439229 CF15887 3x premium bozonarodzeniowe gnomy do dekoracji 
swiatecznych, figurki zimowe jako elementy dekoracyjne

84,99 zł
4251805439236 CF15888 2x Swiateczne elfy Premium do dekoracji swiatecznych, 

figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol
93,99 zł

4251805439243 CF15888 2x Swiateczne elfy Premium do dekoracji swiatecznych, 
figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol

93,99 zł
4251805439250 CF15889 3x premium bozonarodzeniowe gnomy do dekoracji 

swiatecznych, figurki zimowe jako elementy dekoracyjne
163,99 zł

4251805439267 CF15889 3x premium bozonarodzeniowe gnomy do dekoracji 
swiatecznych, figurki zimowe jako elementy dekoracyjne

140,99 zł
4251805439274 CF15890 2x figurka losia do dekoracji swiatecznej, figurka 

zimowego renifera jako szwedzki element dekoracyjny, 
93,99 zł

4251805439281 CF15890 Figurka losia do dekoracji swiatecznej, figurka 
zimowego renifera jako szwedzki element dekoracyjny, 

84,99 zł
4251805439298 CF15890 Figurka losia do dekoracji swiatecznej, figurka 

zimowego renifera jako szwedzki element dekoracyjny, 
84,99 zł

4251805439304 CF14056 2x Swiateczne elfy Premium do dekoracji swiatecznych, 
figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol

140,99 zł
4251805439311 CF15891 2x para premium bozonarodzeniowych elfów do ozdób 

choinkowych, figur skandynawskich jako ozdoby zimowe
163,99 zł

4251805439328 CF15892 2x para premium bozonarodzeniowych elfów do ozdób 
choinkowych, figur skandynawskich jako ozdoby zimowe

140,99 zł
4251805439335 CF14054 2x Swiateczne elfy Premium do dekoracji swiatecznych, 

figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol
93,99 zł

4251805439342 CF14055 Premium Swiateczne elfy do dekoracji swiatecznych, 
figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol

93,99 zł
4251805439359 CF14055 2x Swiateczne elfy Premium do dekoracji swiatecznych, 

figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol
140,99 zł

4251805439366 CF14055 2x Swiateczne elfy Premium do dekoracji swiatecznych, 
figurki zimowe jako przedmioty dekoracyjne, urocze stol

140,99 zł
4251805439373 CF15893 Figurka losia do dekoracji swiatecznej, figurka 

zimowego renifera jako szwedzki element dekoracyjny, 
163,99 zł

4251805439380 CF15893 Figurka losia do dekoracji swiatecznej, figurka 
zimowego renifera jako szwedzki element dekoracyjny, 

140,99 zł
4251805439397 CF15894 Figurka losia do dekoracji swiatecznej, figurka 

zimowego renifera jako szwedzki element dekoracyjny, 
140,99 zł

4251805439403 CF15894 Figurka losia do dekoracji swiatecznej, figurka 
zimowego renifera jako szwedzki element dekoracyjny, 

140,99 zł
4251805439410 CF15895 Duza figurka elfa do dekoracji swiatecznych, zimowa 

figurka stojaca jako szwedzki element dekoracyjny, uroc
163,99 zł
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4251805439427 CF15895 Duza figurka elfa do dekoracji swiatecznych, zimowa 
figurka stojaca jako szwedzki element dekoracyjny, uroc

140,99 zł
4251805439434 CF15895 Duza figurka elfa do dekoracji swiatecznych, zimowa 

figurka stojaca jako szwedzki element dekoracyjny, uroc
163,99 zł

4251805439441 CF15896 2x para premium bozonarodzeniowych elfów do 
dekoracji swiatecznych, figurki z bieguna pólnocnego ja

163,99 zł
4251805439458 CF15897 Duza figurka elfa do dekoracji swiatecznej, zimowa 

figurka stojaca jako szwedzki element dekoracyjny, uroc
187,99 zł

4251805439465 CF15897 Duza figurka elfa do dekoracji swiatecznej, zimowa 
figurka stojaca jako szwedzki element dekoracyjny, uroc

187,99 zł
4251805439472 CF15898 3x premium bozonarodzeniowe elfy do dekoracji 

swiatecznych, figurek zimowych jako przedmioty dekora
70,99 zł

4251805439489 CF15827 Solniczka 4-elementowa - solniczka i pieprzniczka 
wykonane ze stali nierdzewnej - zestaw przyprawników 

60,99 zł
4251805439496 CF10601 4x nadmuchiwany uchwyt na kubek do basenu - Uchwyt 

na puszki "Flamingo" plywajacy - Zabawki do basenu - L
84,99 zł

4251805439502 CF15836 6x Plastikowe kubki do picia wielokrotnego uzytku - 
Plastikowe kubki w letnich kolorach i z motywami - Odp

84,99 zł
4251805439519 CF15836 12x Plastikowe kubki do picia wielokrotnego uzytku - 

Plastikowe kubki w letnich kolorach i z motywami - Odp
93,99 zł

4251805439526 CF15837 6-czesciowy zestaw misek do salatek - Male miseczki do 
salatek, przekasek, orzechów i owoców - Dekoracyjne m

140,99 zł
4251805439533 CF15834 Pudelko na chleb tostowy - Pudelko na chleb tostowy - 

Pudelko na chleb tostowy - Pudelko na chleb tostowy z 
140,99 zł

4251805439540 CF15834 Pudelko na chleb tostowy - pojemnik na chleb 
kanapkowy z przezroczystego tworzywa sztucznego

140,99 zł
4251805439557 CF15829 24x pilki do tenisa stolowego, biale pilki do tenisa 

stolowego w standardowym rozmiarze, pilki do gry do pi
93,99 zł

4251805439557 CF15829 24x pilki do tenisa stolowego, biale pilki do tenisa 
stolowego w standardowym rozmiarze, pilki do gry do pi

93,99 zł
4251805439564 CF15830 24x pilki do tenisa stolowego, kolorowe pilki do tenisa 

stolowego w standardowym rozmiarze, pilki do gry do pi
70,99 zł

4251805439571 CF15828 12x lotka, kolorowe lotki, zestaw pilek do treningu, 
hobby, zabawy i wypoczynku, wielokolorowe pilki do ba

84,99 zł
4251805439588 CF14224 Premium Christmas worek - czerwony worek na 

prezenty do wypelnienia - Swiateczne torby z pompona
84,99 zł

4251805439595 CF14224 2x worek swiateczny premium - czerwony worek na 
prezenty do wypelnienia - torebki swiateczne z pompon

140,99 zł
4251805439601 CF15899 Premium pokrowiec na choinke chroniacy przed iglami 

sosny - okragly pokrowiec na choinke - podklad pod cho
163,99 zł

4251805439618 CF15899 Premium pokrowiec na choinke chroniacy przed iglami 
sosny - okragly pokrowiec na choinke - podklad pod cho

187,99 zł
4251805439625 CF15900 Premium Swiateczne elfy do ozdób choinkowych, 

figurek zimowych jako elementów dekoracyjnych, urocz
140,99 zł

4251805439649 CF15832 3x pilka do nurkowania ze wstazka, zabawne zabawki 
do kapieli i plazy, zestaw do nurkowania do nauki nurko

84,99 zł
4251805439656 CF15901 Christmas elf XXL w uroczym deseniu - krasnal z 

czapeczka jako dekoracja zimowa - dekoracja swiateczn
140,99 zł

4251805439663 CF15901 Swiateczny krasnal XL w uroczym designie - dekoracja 
zimowa krasnal z kapeluszem - dekoracja swiateczna pi

84,99 zł
4251805439670 CF15902 LED figurka krasnala na saniach - slodka dekoracja 

swiateczna ze swiatlem - dekoracja swiateczna pixy do 
84,99 zł

4251805439687 CF15902 1x zestaw swiatecznych goblinów XL w uroczym 
designie, swietnie nadaje sie do dekoracji swiatecznych 

93,99 zł
4251805439694 CF15903 1x XXL Swiateczny elf w uroczym designie, idealny do 

dekoracji bozonarodzeniowych lub do podarowania.
93,99 zł

4251805439700 CF15903 1x XXL Swiateczny elf w uroczym designie, idealny do 
dekoracji bozonarodzeniowych lub do podarowania.

140,99 zł
4251805439717 CF15904 Duza figurka elfa w rozmiarze XXXL do dekoracji 

swiatecznej, zimowa figurka stojaca jako szwedzki elem
187,99 zł

4251805439724 CF15905 XL Swiateczny elf z oswietleniem LED, swietna stojaca 
figura do dekoracji swiatecznych, dekoracyjny wyswietla

187,99 zł
4251805439731 CF15906 LED balwan - ozdoby swiateczne - wspaniale elementy 

dekoracyjne na Boze Narodzenie - swietne nastrojowe o
140,99 zł

4251805439748 CF15906 Ozdoby swiateczne - piekne artykuly dekoracyjne na 
Boze Narodzenie - stojaki, wieszaki czy ozdoby na stoly,

140,99 zł
4251805439755 CF15907 Dekoracja swiateczna dziewczynka ze swieca - stojaca 

figurka swiateczna - figurka swiateczna - stojaca figurka
140,99 zł

4251805439762 CF15907 Dekoracja swiateczna dziewczynka ze swieca - stojaca 
figurka swiateczna - figurka swiateczna - stojaca figurka

140,99 zł
4251805439779 CF15907 Dekoracja swiateczna dziewczynka ze swieca - stojaca 

figurka swiateczna - figurka swiateczna - stojaca figurka
140,99 zł
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4251805439786 CF15908 Figurka LED sowa ze szklana kula - Oswietlenie LED do 
odlozenia - dekoracyjna figurka swiateczna

163,99 zł
4251805439793 CF15909 Figurka LED Swiety Mikolaj z reniferem - Oswietlenie 

LED do stojaka - Figurka dekoracyjna na Boze Narodzen
187,99 zł

4251805439809 CF15909 Figurka LED Balwan z jodla - Oswietlenie LED do stojaka 
- Figurka dekoracyjna na Boze Narodzenie

210,99 zł
4251805439816 CF15909 Figurka LED Swiety Mikolaj z jodla - Oswietlenie LED do 

stojaka - Figurka dekoracyjna na Boze Narodzenie
210,99 zł

4251805439823 CF15910 3x LED wieszak krasnal z nosem i broda - Skandynawski 
krasnal ze spiczastym kapeluszem - Szwedzki Swiety Mi

84,99 zł
4251805439830 CF15910 3x LED wieszak krasnal z nosem i broda - Skandynawski 

krasnal ze spiczastym kapeluszem - Szwedzki Swiety Mi
93,99 zł

4251805439847 CF15911 2x wiszace ozdoby na choinke - Ozdoby choinkowe w 
postaci sowy - Zawieszka choinkowa sowa sniezna

84,99 zł
4251805439854 CF15912 XL gnome z latarnia - Dekoracja swiateczna - figurka 

gnoma z swiecznikiem na tealighty - zimowa figura jako
210,99 zł

4251805439861 CF15912 XL Gnom kobieta z latarnia - Swiateczna dekoracja - 
Figurka gnoma z swiecznikiem - Zimowa figura jako dek

233,99 zł
4251805439878 CF15913 LED Dekoracja swiateczna figurki balwana - ekspozytor 

dekoracyjny do dekoracji salonu - zimowe akcesoria do 
210,99 zł

4251805439885 CF15913 Dekoracja swiateczna LED figurki balwana - zimowe 
akcesoria do domu z oswietleniem - ekspozytor dekorac

210,99 zł
4251805439892 CF15914 1x urocza ozdobna wiewiórka. Wiewiórka moze byc 

uzywana wewnatrz i na zewnatrz i upieksza Twój dom.
210,99 zł

4251805439908 CF15914 1x uroczy ozdobny jez z grzybem. Jez moze byc 
uzywany wewnatrz i na zewnatrz i upieksza Twój dom.

210,99 zł
4251805439915 CF15915 jesienne grzyby dekoracyjne - dekoracyjny wyswietlacz 

- muchomorowy swiecznik na tealighty - dekoracyjny sw
93,99 zł

4251805439922 CF15915 jesienna dekoracja grzyby ozdobne - element 
dekoracyjny muchomor z 3 zwierzetami - stojak dekorac

163,99 zł
4251805439939 CF15916 2x dekoracyjny aniol stróz z sercem, dekoracyjny 

wyswietlacz z postaciami, serce z napisem
70,99 zł

4251805439946 CF15916 2x dekoracyjny aniol stróz z sercem, dekoracyjny 
wyswietlacz z postaciami, serce z napisem

84,99 zł
4251805439953 CF15916 2x dekoracyjny aniol stróz z sercem, dekoracyjny 

wyswietlacz z postaciami, serce z napisem
84,99 zł

4251805439960 CF15917 ozdoby swiateczne ze swiecznikami - kontemplacyjne 
artykuly dekoracyjne na Boze Narodzenie - ekspozytory 

140,99 zł
4251805439977 CF15913 Dekoracja swiateczna figurki balwana - ekspozytor 

dekoracyjny do dekoracji salonu - zimowy dodatek do d
210,99 zł

4251805439984 CF13874 Chlodziarka do butelek 6x, pojemnik chlodzacy z 
motywami cytryny, izolujaca torba na butelki do chlodze

84,99 zł
4251805439991 CF9611 6x Lyzka do kawy ze stali nierdzewnej - Lyzka barowa - 

Dluga lyzka do drinków - Dluga lyzka do latte macchiato
84,99 zł

4251805440003 CF15833 4x gry do nurkowania kije do nurkowania, zabawne 
zabawki kapielowe i plazowe, zestaw do nauki nurkowa

84,99 zł
4251805440010 CF6936 zestaw 2 rekawic ogrodowych dla kobiet, motyw 

kwiatowy, wykonany z lateksu, powloka antyposlizgowa,
60,99 zł

4251805440027 CF6936 zestaw 2 rekawic ogrodowych dla kobiet, motyw 
kwiatowy, wykonane z lateksu, powloka antyposlizgowa

60,99 zł
4251805440041 CF15850 40X swiece choinkowe wykonane z wosku - Swiece 

choinkowe, swiece choinkowe, swiece piramidowe na B
140,99 zł

4251805440058 CF15846 Drewniana taca do serwowania - vintage drewniana 
taca z uchwytami ze sznurka - wspaniala dekoracyjna ta

93,99 zł
4251805440065 CF15847 Drewniana taca do serwowania - Vintage drewniana 

taca z uchwytami ze sznurka - Duza dekoracyjna taca z 
84,99 zł

4251805440072 CF15747 Taca bambusowa - okragla drewniana taca z motywem 
grilla - taca do serwowania z uchwytami - dekoracyjna t

93,99 zł
4251805440089 CF15747 Taca bambusowa - Okragla drewniana taca z motywem 

grilla - Taca do serwowania z uchwytami - Dekoracyjna 
84,99 zł

4251805440096 CF15747 Taca bambusowa - Okragla drewniana taca z motywem 
grilla - Taca do serwowania z uchwytami - Dekoracyjna 

93,99 zł
4251805440102 CF8946 10-czesciowy zestaw plastikowych sloików do 

przechowywania, pudelka do przechowywania zywnosci 
70,99 zł

4251805440119 CF15931 11-czesciowy zestaw sloików z tworzywa sztucznego, 
pudelka do przechowywania zywnosci w 6 rozmiarach, n

140,99 zł
4251805440126 CF8954 7-czesciowy zestaw sloików z tworzywa sztucznego, 

pudelka do przechowywania zywnosci w 7 rozmiarach, n
93,99 zł

4251805440133 CF15849 40X swiece choinkowe wykonane z wosku - Swiece 
choinkowe, swiece choinkowe, swiece piramidowe na B

140,99 zł
4251805440140 CF15933 40X swiece choinkowe wykonane z wosku - Swiece 

choinkowe, swiece choinkowe, swiece piramidowe na B
140,99 zł
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4251805440157 CF1461 2-czesciowy zestaw obrusów skladajacy sie z obrusu i 
bieznika w swiatecznym stylu ze swiecami

140,99 zł
4251805440164 CF1461 2-czesciowy zestaw obrusów skladajacy sie z obrusu i 

bieznika w swiateczny wzór z gwiazdkami
140,99 zł

4251805440171 CF15934 2x poszewka dekoracyjna 45x45cm - komplet poszewek 
na poduszki z motywem swiatecznym - poszewka dekor

84,99 zł
4251805440188 CF15934 2x poszewka dekoracyjna 45x45cm - komplet poszewek 

na poduszki z motywem swiatecznym - poszewka dekor
84,99 zł

4251805440195 CF3148 metalowa popielniczka z funkcja obracania do wewnatrz 
i na zewnatrz - obrotowa popielniczka zamknieta - popie

84,99 zł
4251805440201 CF15936 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 

róznymi bombkami choinkowymi w pieknych kolorach Ø
187,99 zł

4251805440218 CF15936 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
róznymi bombkami choinkowymi w pieknych kolorach Ø

187,99 zł
4251805440225 CF15936 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 

róznymi bombkami choinkowymi w pieknych kolorach Ø
187,99 zł

4251805440232 CF15937 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
blichtrem i bombkami w pieknych kolorach Ø ok. 40 cm 

187,99 zł
4251805440249 CF15937 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 

blichtrem i bombkami w pieknych kolorach Ø ok. 40 cm 
187,99 zł

4251805440256 CF15938 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
róznymi bombkami choinkowymi w pieknych kolorach Ø

187,99 zł
4251805440263 CF15936 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 

róznymi bombkami choinkowymi w pieknych kolorach Ø
187,99 zł

4251805440270 CF15939 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy ze 
stozkami, gwiazdami i bombkami - wieniec ozdobny Ø o

94,36 zł
4251805440287 CF15940 Wieniec na drzwi swiateczny - Wieniec adwentowy z 

szyszkami, gwiazdami, kulkami i kwiatami - Wieniec dek
163,99 zł

4251805440294 CF15940 Wieniec na drzwi swiateczny - Wieniec adwentowy z 
szyszkami, kwiatami i bombkami choinkowymi - Wieniec

94,36 zł
4251805440300 CF15941 Wieniec na drzwi bozonarodzeniowe - Wieniec 

adwentowy z bombkami choinkowymi i girlanda gwiazd
141,56 zł

4251805440317 CF15942 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
bombkami i galazkami choinkowymi - wieniec ozdobny 

163,99 zł
4251805440324 CF15943 Wieniec na drzwi bozonarodzeniowe - Wieniec 

adwentowy z bombkami choinkowymi, galazkami i jago
94,36 zł

4251805440331 CF15944 Swiateczny wieniec na drzwi - wieniec adwentowy z 
bombkami i galazkami choinkowymi - wieniec ozdobny 

140,99 zł
4251805440348 CF15945 LED wieniec na drzwi Boze Narodzenie - wieniec 

adwentowy z oswietleniem LED, bombkami i szyszkami 
187,99 zł

4251805440355 CF15932 Rustykalne pudelko na herbate - pudelko na herbate w 
stylu wiejskim z 6 przegródkami i oknem widokowym - 

93,99 zł
4251805440362 CF15946 Girlanda swiateczna, dlugosc 180 cm Girlanda 

adwentowa z duza iloscia bombek choinkowych, sztuczn
210,99 zł

4251805440379 CF15946 Girlanda swiateczna, dlugosc 180 cm Girlanda 
adwentowa z duza iloscia bombek choinkowych, sztuczn

210,99 zł
4251805440386 CF15947 Wianek swiateczny, adwentowy o dlugosci 180 cm z 

bombkami choinkowymi, szyszkami i gwiazdkami, sztucz
210,99 zł

4251805440393 CF15948 3x szyszki choinkowe - szyszki jodlowe na choinke - 
ozdoby choinkowe do mocowania na swiateczne dekora

70,99 zł
4251805440409 CF15949 6x szyszki choinkowe - szyszki jodlowe na choinke - 

ozdoby choinkowe do mocowania na swiateczne dekora
93,99 zł

4251805440416 CF15950 Wieszak bozonarodzeniowy na ozdoby swiateczne, 
wieszak na choinke jako element zimowej dekoracji, za

140,99 zł
4251805440423 CF15951 Wieszak swiateczny na ozdoby swiateczne, Wieszak na 

choinke jako element zimowej dekoracji, wianek jako za
93,99 zł

4251805440430 CF15952 Sztuczna choinka z bombkami - Zdobiona choinka na 
ozdoby swiateczne - Choinka na ozdoby swiateczne

210,99 zł
4251805440447 CF15953 Sztuczne drzewo bozonarodzeniowe z kulkami 

choinkowymi - Ozdobne drzewo bozonarodzeniowe do d
163,99 zł

4251805440454 CF15954 Sztuczne drzewo bozonarodzeniowe z kulkami 
choinkowymi - Ozdobne drzewo bozonarodzeniowe do d

187,99 zł
4251805440461 CF15955 Sztuczne drzewo bozonarodzeniowe z kulkami 

choinkowymi - Ozdobne drzewo bozonarodzeniowe do d
163,99 zł

4251805440478 CF15956 Sztuczne drzewo bozonarodzeniowe z kulkami 
choinkowymi - Ozdobne drzewo bozonarodzeniowe do d

93,99 zł
4251805440485 CF15957 Sztuczne drzewo bozonarodzeniowe z kulkami 

choinkowymi - Ozdobne drzewo bozonarodzeniowe do d
140,99 zł

4251805440492 CF15957 Sztuczne drzewo bozonarodzeniowe z kulkami 
choinkowymi - Ozdobne drzewo bozonarodzeniowe do d

140,99 zł
4251805440508 CF15958 Swiateczna aranzacja z LED w doniczce - szyszki, 

galazki i jagody w ozdobnej doniczce - 10 cieplych bialy
163,99 zł
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4251805440515 CF15958 Swiateczna aranzacja z LED w doniczce - szyszki, 
galazki i jagody w ozdobnej doniczce - 10 cieplych bialy

140,99 zł
4251805440522 CF15959 Choinka ozdobna, mala ozdobna choinka, swietne 

ozdoby stolu, idealna na okres adwentowy, dopelnia wie
93,99 zł

4251805440539 CF15960 drzewko ozdobne, male drzewko ozdobne, wspaniale 
dekoracje stolu, idealne na okres adwentowy, dopelnia 

60,99 zł
4251805440546 CF15930 3x Doniczka do zawieszenia na balkon - wiszaca 

doniczka na rosliny i ziola - doniczka z haczykiem do ogr
84,99 zł

4251805440553 CF15930 3x Doniczka do powieszenia na balkon - Wiszaca 
doniczka w intensywnych kolorach - Doniczka z haczykie

70,99 zł
4251805440560 CF15975 1x girlanda z bombkami na choinke - girlanda z kulkami 

na klimatyczna dekoracje swiateczna - Dekoracja swiate
140,99 zł

4251805440577 CF15975 1x girlanda z bombkami na choinke - girlanda z kulkami 
na klimatyczna dekoracje swiateczna - Dekoracja swiate

140,99 zł
4251805440584 CF15975 1x girlanda z bombkami na choinke - girlanda z kulkami 

na klimatyczna dekoracje swiateczna - Dekoracja swiate
140,99 zł

4251805440591 CF3038 Lancuch do latarni slonecznych - Lancuch swietlny LED 
z 10 latarniami - kolorowa dekoracja domu i ogrodu - de

84,99 zł
4251805440638 CF15977 12x zawieszki choinkowe sople - Ozdoby choinkowe na 

choinke - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkowe
70,99 zł

4251805440645 CF15978 Ozdoby choinkowe w ksztalcie serca do otwarcia - 
Wisiorek swiateczny jako pudelko na choinke - Ozdobion

93,99 zł
4251805440652 CF15925 6x ozdoba wiszaca LED wykonana z drewna - dekoracja 

morska do zawieszenia - dekoracja lazienki - Ø 14,5 cm 
84,99 zł

4251805440669 CF15961 10x zawieszki odstraszajace ptaki - odstraszacz na 
golebie, wrony, wróble - zawieszka, plastikowa, odblask

93,99 zł
4251805440676 CF15920 2x wiszaca donica na balkon - wiszaca donica na rosliny 

i ziola - donica z hakiem do ogrodu
93,99 zł

4251805440683 CF15920 2x wiszaca donica na balkon - wiszaca donica na rosliny 
i ziola - donica z hakiem do ogrodu

93,99 zł
4251805440690 CF15920 2x wiszaca donica na balkon - wiszaca donica na rosliny 

i ziola - donica z hakiem do ogrodu
93,99 zł

4251805440706 CF15962 Lancuch swietlny LED w ksztalcie kubka na zewnatrz - 
imprezowy lancuch swietlny z 10 diodami LED emitujacy

84,99 zł
4251805440713 CF15919 Doniczka metalowa - doniczka na rosliny dzbanek do 

mleka - doniczka vintage - dekoracyjna doniczka do pos
93,99 zł

4251805440720 CF15921 Doniczka metalowa - doniczka do zawieszenia - 
doniczka wiszaca na balkon i taras - doniczka do postaw

93,99 zł
4251805440737 CF15926 Metalowa doniczka - konewka do roslin - doniczka 

Vintage - doniczka Deco do postawienia i zawieszenia
93,99 zł

4251805440744 CF15924 Lancuch swietlny do wnetrz i na zewnatrz - lancuch 
swietlny z 20 diodami LED - kolorowa dekoracja domu i 

187,99 zł
4251805440751 CF15918 3x metalowe doniczki - mini metalowe wiaderka - 

kolorowe doniczki - doniczka na ziola do postawienia i z
140,99 zł

4251805440768 CF15918 3x metalowe doniczki - mini metalowe wiaderka - 
kolorowe doniczki - doniczka na ziola do postawienia i z

140,99 zł
4251805440775 CF15918 3x metalowe doniczki - mini metalowe wiaderka - 

kolorowe doniczki - doniczka na ziola do postawienia i z
140,99 zł

4251805440782 CF15918 3x metalowe doniczki - mini metalowe wiaderka - 
kolorowe doniczki - doniczka na ziola do postawienia i z

140,99 zł
4251805440799 CF15985 Waga kuchenna - Cyfrowa waga kuchenna - Waga 

domowa w wykonaniu ze stali nierdzewnej - Cyfrowa w
93,99 zł

4251805440805 CF15984 4x Sciereczka z mikrofibry XL - Sciereczka do 
czyszczenia z mikrofibry - Sciereczka do czyszczenia szy

84,99 zł
4251805440812 CF15986 2x mini wentylator reczny - mini wentylator z klipsem 

mocujacym - podrózny wentylator na baterie do podróz
70,99 zł

4251805440829 CF15981 Zabawka do kapieli 12 czesci - gra w lapanie rybek z 
podbierakiem i rybkami - zabawka do kapieli w wannie, 

163,99 zł
4251805440836 CF11342 3x skladana nylonowa torba na zakupy, torba na zakupy 

z motywem kwiatowym, torba na zakupy wielokrotnego 
60,99 zł

4251805440836 CF11342 3x skladana nylonowa torba na zakupy, torba na zakupy 
z motywem kwiatowym, torba na zakupy wielokrotnego 

60,99 zł
4251805440843 CF15982 4x Forma do kostek lodu na 10 kostek lodu kazda - 

Foremka do kostek lodu z silikonowym dnem dla lepszej
93,99 zł

4251805440850 CF15987 Cool Bag z elementem chlodzacym - skladana termiczna 
lodówka - lekka torba izolacyjna na kemping i na zewna

140,99 zł
4251805440867 CF15987 Cool Bag z elementem chlodzacym - skladana termiczna 

lodówka - lekka torba izolacyjna na kemping i na zewna
84,99 zł

4251805440874 CF15987 Cool Bag z elementem chlodzacym - skladana termiczna 
lodówka - lekka torba izolacyjna na kemping i na zewna

140,99 zł
4251805440881 CF15988 Worek wodoszczelny - Worek wodoszczelny z paskiem 

do noszenia - Wytrzymaly worek na lódke do sportów w
140,99 zł
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4251805440898 CF15988 Worek wodoszczelny - Worek wodoszczelny z paskiem 
do noszenia - Wytrzymaly worek na lódke do sportów w

140,99 zł
4251805440904 CF15988 Worek wodoszczelny - Worek wodoszczelny z paskiem 

do noszenia - Wytrzymaly worek na lódke do sportów w
140,99 zł

4251805440911 CF15988 Worek wodoszczelny - Worek wodoszczelny z paskiem 
do noszenia - Wytrzymaly worek na lódke do sportów w

140,99 zł
4251805440928 CF15922 Worek chlonny, Natychmiastowa ochrona w przypadku 

zalania w gospodarstwie domowym, Natychmiastowa po
140,99 zł

4251805440935 CF8088 350x Szaszlyki do fingerfoodów wykonane z drewna 
bambusowego - Drewniane szaszlyki z powierzchnia do 

84,99 zł
4251805440942 CF15923 Worek chlonny, Natychmiastowa ochrona w przypadku 

zalania w gospodarstwie domowym, Natychmiastowa po
140,99 zł

4251805440959 CF15983 9-czesciowy zestaw upominkowy z podgrzewaczem 
zapachów, podgrzewaczami, swiecami i woskiem, zesta

140,99 zł
4251805440966 CF15983 Zestaw upominkowy 9-czesciowy z podgrzewaczem - 

ceramiczna lampa zapachowa - zestaw zapachowy zape
140,99 zł

4251805440973 CF15983 Zestaw upominkowy 9-czesciowy z podgrzewaczem - 
ceramiczna lampa zapachowa - zestaw zapachowy zape

140,99 zł
4251805440980 CF15752 300x szaszlyki koktajlowe z perla - szaszlyk imprezowy z 

drewna - szaszlyki do przystawek na impreze, urodziny, 
84,99 zł

4251805440997 CF15753 120x Szaszlyki koktajlowe z motywem - Szaszlyki do 
finger food - Szaszlyki imprezowe z drewna - Przystawki

84,99 zł
4251805441000 CF5635 48-elementowy zestaw ozdoby choinkowej drewniany 

wisior - ozdoby choinkowe do dekoracji choinki - ozdoby
70,99 zł

4251805441000 CF5635 48-elementowy zestaw ozdoby choinkowej drewniany 
wisior - ozdoby choinkowe do dekoracji choinki - ozdoby

70,99 zł
4251805461190 CF15248 Wentylator stojacy 50 W - wentylator z zegarem i 

pilotem - wentylator podlogowy o regulowanej wysokos
233,99 zł

4251805441024 CF15249 Wentylator wiezowy 45 W ze zdalnym sterowaniem, 
wentylator z oscylacyjna kolumna z timerem i funkcja us

233,99 zł
4251805441031 CF16005 12-czesciowy zestaw do makijazu - pedzelki 

kosmetyczne - platki do oczyszczania twarzy - idealne d
70,99 zł

4251805441048 CF14731 Lina sznurkowa z oswietleniem LED, ozdobna linka z 
cieplobialymi zarówkami LED, lancuch swietlny na bateri

140,99 zł
4251805441055 CF10035 piersiówka ze stali nierdzewnej, kieszonkowa butelka z 

zakretka, 200 ml
70,99 zł

4251805441062 CF15997 4x Sciereczka z mikrofibry - Sciereczka do czyszczenia z 
mikrofibry - Uniwersalna sciereczka wielokrotnego uzytk

46,99 zł
4251805441079 CF15995 2x Magazyn wiszacy

 - Praktyczny organizer wiszacy
140,99 zł

4251805441093 CF15848 3x patery z tektury z motywami swiatecznymi, 3 
rzedowe talerze na pierniki, babeczki lub ciasta na swiat

93,99 zł
4251805441093 CF15848 3x patery z tektury z motywami swiatecznymi, 3 

rzedowe talerze na pierniki, babeczki lub ciasta na swiat
93,99 zł

4251805441130 CF15994 duza torba plazowa - nowoczesna torba na przybory 
plazowe - damska torba na zakupy - torba na ramie na 

140,99 zł
4251805441147 CF15994 duza torba plazowa - nowoczesna torba na przybory 

plazowe - damska torba na zakupy - torba na ramie na 
140,99 zł

4251805441154 CF15999 8x Szklane podstawki pod drinki - Okragle podstawki 
pod drinki na kazdy stól - Szklane podstawki z motywem

93,99 zł
4251805441161 CF15992 Nieprzezroczysta oslona balkonowa - Oslona balkonowa 

z linka do mocowania - Wiatrochron i ochrona przeciwsl
140,99 zł

4251805441178 CF15993 nieprzezroczysty ekran prywatnosci balkonu - folia 
balkonowa ze sznurkiem do mocowania - ochrona przed

140,99 zł
4251805441185 CF16002 Trzyczesciowy system segregacji odpadów, worki 

wielokrotnego uzytku na plastik, papier i zlom, worki z u
140,99 zł

4251805441192 CF15989 Moskitiera magnetyczna na drzwi - siatka przeciw 
owadom na drzwi - kurtyna przeciw muchom z magenty

84,99 zł
4251805441208 CF15990 2-czesciowy zestaw zraszajacy do ogrodu - reczny 

prysznic ogrodowy do weza wodnego - natrysk do podle
93,99 zł

4251805441215 CF16000 2x podstawka bambusowa - ekologiczne podstawki do 
garnków, patelni, rondli i woka - naturalne dno garnka

70,99 zł
4251805441222 CF16000 2x podstawka bambusowa - ekologiczne podstawki do 

garnków, patelni, rondli i woka - naturalne dno garnka
70,99 zł

4251805441239 CF16003 4x gabka samochodowa z mikrofibry - najlepsza 
pielegnacja samochodu z chlonna gabka do mycia - myj

60,99 zł
4251805441239 CF16003 4x gabka samochodowa z mikrofibry - najlepsza 

pielegnacja samochodu z chlonna gabka do mycia - myj
60,99 zł

4251805441246 CF16003 8x gabka samochodowa z mikrofibry - topowa 
pielegnacja samochodu z chlonna gabka do mycia - myj

60,99 zł
4251805441253 CF15436 8x obciazniki do obrusów - obciazniki do obrusów w 

ksztalcie wazek i motyli - zaciski do obrusów - ok. 35g k
84,99 zł
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4251805441260 CF10152 2x pudelko do przechowywania herbaty i torebek z 
herbata - pudelko na herbate wykonane z przezroczyste

140,99 zł
4251805441277 CF10152 2x pudelko do przechowywania herbaty i torebek z 

herbata - pudelko na herbate wykonane z przezroczyste
140,99 zł

4251805441284 CF10152 2x pudelko do przechowywania herbaty i torebek z 
herbata - pudelko na herbate wykonane z przezroczyste

140,99 zł
4251805441291 CF10152 2x pudelko do przechowywania herbaty i torebek z 

herbata - pudelko na herbate wykonane z przezroczyste
140,99 zł

4251805441307 CF16001 4x masa wtykowa do kompozycji kwiatowych w 
ksztalcie walca - pianka wtykowa na swieze kwiaty - ga

93,99 zł
4251805441314 CF15996 2x zestaw odlewów gipsowych z ramka i dekoracja do 

samodzielnego wykonania, do odcisków dloni i stóp dzie
70,99 zł

4251805441321 CF7629 2x Opryskiwacz ogrodowy - Reczny prysznic ogrodowy 
do weza wodnego - Przystawka do weza do podlewania 

84,99 zł
4251805441338 CF13845 2-czesciowy zestaw weza ogrodowego - waz do wody z 

wielofunkcyjnym natryskiem - 7,5 m waz spiralny do ogr
187,99 zł

4251805441345 CF16004 Kosz na zakupy z raczka - lekki kosz plastikowy - do 
transportu zakupów - wytrzymaly kosz z tworzywa sztuc

140,99 zł
4251805441352 CF16004 Kosz na zakupy z uchwytem - lekki plastikowy kosz do 

przenoszenia - do transportu zakupów - solidny plastiko
140,99 zł

4251805441369 CF16004 Kosz na zakupy z raczka - lekki kosz plastikowy - do 
transportu zakupów - wytrzymaly kosz z tworzywa sztuc

163,99 zł
4251805441383 CF16014 2-czesciowy zestaw ochronny - okulary ochronne 

zgodne z norma EN166 i ochronniki sluchu kategorii III 
84,99 zł

4251805441390 CF15735 10x Strzelec Party Popper Set
 - Armata konfetti - Kolorowe blyszczace konfetti na Syl

163,99 zł
4251805441406 CF16006 2x linka sznurkowa z oswietleniem LED, ozdobna linka z 

cieplobialymi lampami LED, lancuch swietlny na baterie 
140,99 zł

4251805441413 CF16012 2x Analogowy termometr - metalowy termometr do 
uzytku wewnetrznego i zewnetrznego - kolorowy wskaz

140,99 zł
4251805441420 CF15998 14-czesciowy zestaw nozy hobbystycznych, ostre 

skalpele, nozyk do modelowania i druku 3D, precyzyjne 
84,99 zł

4251805441437 CF16011 2x podstawka bambusowa - ekologiczne podstawki do 
garnków, patelni, rondli i woka - naturalne dno garnka

84,99 zł
4251805441444 CF16011 Stojak 4x z bambusa - ekologiczne podstawki do 

garnków, patelni, zapiekanek i woka - naturalne dno gar
140,99 zł

4251805441451 CF16015 4x sruby rzymskie M4, 304 sruby rzymskie ze stali 
nierdzewnej, napinacze liny do mocowania zagli przeciw

70,99 zł
4251805441468 CF16015 4x sruby rzymskie M5 z hakiem i oczkiem, 304 sruby 

rzymskie ze stali nierdzewnej, napinacze liny do mocow
70,99 zł

4251805441475 CF16016 6x zacisk linowy M5, zacisk linowy ze stali nierdzewnej 
304, zacisk linowy z szekla do mocowania i mocowania l

70,99 zł
4251805441482 CF7559 2x zabezpieczenie rynien dla rur spustowych, 

zabezpieczenie rury spustowej na liscie, liscie, galezie - i
70,99 zł

4251805441499 CF16017 4x zabezpieczenie rynien dla rur spustowych, 
zabezpieczenie rury spustowej na liscie, liscie, galezie - i

84,99 zł
4251805441505 CF16018 zestaw do ochrony rynny 8 metrów do domu, wiaty 

garazowej, stabilny z klipsami, mozna przyciac na wymi
70,99 zł

4251805441512 CF9472 3x ochraniacze na siodelko, wodoodporna ochrona 
przed deszczem na siodelko rowerowe, ochrona siodelk

84,99 zł
4251805441529 CF16019 6x karabinczyk z blokada srubowa - duzy karabinczyk o 

duzej nosnosci - karabinczyk srubowy do intensywnego 
70,99 zł

4251805441536 CF16019 6x karabinczyk z blokada srubowa - duzy karabinczyk o 
duzej nosnosci - karabinczyk srubowy do intensywnego 

84,99 zł
4251805441543 CF16020 2-czesciowy zestaw przeciwdeszczowy - wodoodporna 

ochrona plecaka i siodla na rower - oslony przeciwdeszc
70,99 zł

4251805441550 CF5578 Drut mosiezny do prac recznych i modelarskich 45 m - 
drut do kwiatów - drut do prac recznych - drut modelars

46,99 zł
4251805441567 CF5578 Drut miedziany do rekodziela i modelowania 45 m - drut 

do kwiatów - drut do rekodziela - drut do modelowania 
46,99 zł

4251805441574 CF16013 2x grill jednorazowy - poreczny grill jednorazowy z 
weglem drzewnym, rozpalka i woda - grill na wycieczke,

140,99 zł
4251805441581 CF16007 2x Odbojnik drzwiowy wykonany ze stali nierdzewnej - 

Solidny uchwyt drzwiowy z gumowa stopka - Odbojnik d
93,99 zł

4251805441598 CF16007 4x nierdzewny ogranicznik drzwiowy - Solidny uchwyt 
drzwiowy z gumowa stopka - Odbojnik drzwiowy o szlac

140,99 zł
4251805441604 CF16008 2x Elektryczny mlynek do pieprzu - Mlynek do soli i 

pieprzu ze stali nierdzewnej - Mlynek do przypraw premi
140,99 zł

4251805441611 CF16010 2-czesciowa forma do pieczenia i zapiekania - brytfanna 
z powloka nieprzywierajaca, rusztem i uchwytami - nacz

163,99 zł
4251805441628 CF16021 2x wieniec na stól swiateczny - wieniec adwentowy z 

szyszkami, jagodami i sztucznym sniegiem - wieniec dek
70,99 zł
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4251805441697 CF16025 6x ozdoby swiateczne w woreczku, drewniane krazki i 
kora - Swiateczne posypki - zestaw do rekodziela - ozdo

70,99 zł
4251805441703 CF16026 6x ozdoby swiateczne w woreczku - galazki, gwiazdki i 

ozdobne jablka - ozdoby swiateczne posypki - zestaw do
84,99 zł

4251805441710 CF16027 9x Dekoracja swiateczna w worku, szyszki, galazki, 
pomarancze, cynamon i mech - zestaw do rekodziela - d

84,99 zł
4251805441734 CF16029 4x aranzacje dekoracyjne, galazki jako wspaniale 

ozdoby swiateczne, piekne dekoracje do pokoju, takze n
70,99 zł

4251805441741 CF16029 4x aranzacje dekoracyjne, galazki jako wspaniale 
ozdoby swiateczne, piekne dekoracje do pokoju, takze n

70,99 zł
4251805441758 CF16029 4x aranzacje dekoracyjne, galazki jako wspaniale 

ozdoby swiateczne, piekne dekoracje do pokoju, takze n
70,99 zł

4251805441765 CF16029 4x aranzacje dekoracyjne, galazki jako wspaniale 
ozdoby swiateczne, piekne dekoracje do pokoju, takze n

70,99 zł
4251805441772 CF16030 3x aranzacje dekoracyjne, galazki jako wspaniale 

ozdoby swiateczne, piekne dekoracje do pokoju, równie
70,99 zł

4251805441789 CF16031 3x aranzacje dekoracyjne, sztuczne kwiaty jako 
wspaniale ozdoby swiateczne, piekne dekoracje pokoi, r

70,99 zł
4251805441796 CF16031 3x aranzacje dekoracyjne, sztuczne kwiaty jako 

wspaniale ozdoby swiateczne, piekne dekoracje pokoi, r
70,99 zł

4251805441802 CF16031 3x aranzacje dekoracyjne, sztuczne kwiaty jako 
wspaniale ozdoby swiateczne, piekne dekoracje pokoi, r

84,99 zł
4251805441819 CF16031 3x aranzacje dekoracyjne, sztuczne kwiaty jako 

wspaniale ozdoby swiateczne, piekne dekoracje pokoi, r
84,99 zł

4251805441826 CF16031 3x aranzacje dekoracyjne, sztuczne kwiaty jako 
wspaniale ozdoby swiateczne, piekne dekoracje pokoi, r

70,99 zł
4251805441833 CF16032 4x aranzacje dekoracyjne, galazki jako wspaniale 

ozdoby swiateczne, piekne dekoracje do pokoju, takze n
70,99 zł

4251805441840 CF16033 2x aranzacje dekoracyjne, sztuczne kwiaty jako 
wspaniale ozdoby swiateczne, piekne ozdoby do pokoju,

70,99 zł
4251805441857 CF16034 4x aranzacje dekoracyjne, galazki jako wspaniale 

ozdoby swiateczne, piekne dekoracje do pokoju, takze n
84,99 zł

4251805441864 CF16035 6x ozdobne galazki, ozdobne galazki kwiatowe do 
zawieszenia, ozdobne galazki jako materialy rzemieslnic

93,99 zł
4251805441871 CF16036 6x Dekoracja swiateczna w woreczku - dekoracyjne 

galezie - swiateczna dekoracja - dekoracja stolu - wienie
70,99 zł

4251805441888 CF16037 4x grzyby ozdobne, grzyby sztuczne do wpiecia jako 
wspaniala dekoracja swiateczna, piekne dekoracje pokoj

70,99 zł
4251805441895 CF16038 1kg posyp dekoracja, ozdobne drewniane krazki do 

posypania - zrebki z naturalnego drewna z kora - artykul
140,99 zł

4251805441901 CF11247 Lancuch swietlny LED z butelkami deco i korkiem - 6 
szklanych butelek deco LED ze sztucznymi roslinami i ka

93,99 zł
4251805441918 CF9198 podkladka 4x - podkladka do kuchni - podkladki 

zaroodporne - maty stolowe zmywalne - 30 x 45 cm
84,99 zł

4251805441925 CF8649 Termos ze stali nierdzewnej - termos dwuscienny - 
termos z mozliwoscia obslugi jedna reka - 750 ml

93,99 zł
4251805441932 CF7708 2x poduszki na kolana do ogrodu - mata na kolana do 

ogrodnictwa - nakolanniki do rzemiosla i wypoczynku - 
93,99 zł

4251805441949 CF16044 Torba do przechowywania wienców i girland - Duzy 
pojemnik z uchwytem do przenoszenia ozdób choinkowy

93,99 zł
4251805441956 CF13844 8-czesciowy zestaw weza ogrodowego - beben na waz z 

wezem ogrodowym 15m i 5 adapterami - zwijacz weza 
280,99 zł

4251805441963 CF2424 20x zabezpieczenie przed dziecmi do gniazdek, ochrona 
gniazda - ochrona przed dziecmi z mechanizmem obroto

70,99 zł
4251805441970 CF16048 4x XL Sledzie gruntowe z litej stali - bardzo stabilne 

sledzie gruntowe do namiotów, pawilonów, trampolin - 
140,99 zł

4251805441987 CF16049 Kotwy gruntowe 4x XL wykonane z litej stali - 
wyjatkowo stabilne kotwy gruntowe do namiotów, pawil

187,99 zł
4251805441994 CF16050 Kotwy gruntowe 4x XL wykonane z litej stali - 

wyjatkowo stabilne kotwy gruntowe do namiotów, pawil
163,99 zł

4251805442007 CF16051 Kotwy gruntowe 4x XL wykonane z litej stali - 
wyjatkowo stabilne kotwy gruntowe do namiotów, pawil

187,99 zł
4251805442014 CF16052 Kotwy gruntowe 8x XL wykonane z litej stali - 

wyjatkowo stabilne kotwy gruntowe do namiotów, pawil
187,99 zł

4251805471748 CF14103 Prasa do ziemniaków - prasa reczna do ziemniaków, 
owoców i warzyw z wyjmowana wkladka sitowa - idealn

91,99 zł
4251805442038 CF16053 12x kolki do namiotu - solidne stalowe kolki z uchwytem 

na gwint i line - kolki do podloza skalnego na kemping i 
140,99 zł

4251805442045 CF16053 24x kolki do namiotu - solidne stalowe kolki z uchwytem 
na gwint i line - kolki do podloza skalnego na kemping i 

163,99 zł
4251805442052 CF16053 20x kolki do namiotu, solidne stalowe kolki z uchwytem 

na gwint i line, kolki do skal do biwakowania, pudelko z 
163,99 zł
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4251805442069 CF8125 8x Cedzak odplywowy ze stali nierdzewnej - Cedzak do 
zlewu ze stali nierdzewnej chroniacy przed wlosami i res

46,99 zł
4251805442076 CF9785 2x Sitko odplywowe ze stali nierdzewnej - Nierdzewne 

sitko do zlewu chroniace przed resztkami wlosów i zywn
46,99 zł

4251805442076 CF9785 2x Sitko odplywowe ze stali nierdzewnej - Nierdzewne 
sitko do zlewu chroniace przed resztkami wlosów i zywn

46,99 zł
4251805442083 CF16055 Paracord linka Ø 3mm, 100m - lina z 3 splotkami 

rdzeniowymi do lodzi, na kemping, na zewnatrz - lina ny
140,99 zł

4251805442090 CF16056 Paracord linka Ø 4mm, 100m - lina z 6 rdzeniami do 
lodzi, na kemping, na zewnatrz - lina nylonowa o nosno

140,99 zł
4251805442106 CF16041 Materac powietrzny - Wodny materac powietrzny z 

wbudowana poduszka - Basen z materacem powietrzny
93,99 zł

4251805442113 CF16041 Materac powietrzny - Wodny materac powietrzny z 
wbudowana poduszka - Basen z materacem powietrzny

93,99 zł
4251805442120 CF16041 Materac powietrzny - Wodny materac powietrzny z 

wbudowana poduszka - Basen z materacem powietrzny
93,99 zł

4251805442137 CF16047 Skladany stopien z gumowymi kolcami - przenosny 
skladany stolek o nosnosci do 150 kg - skladany stolek 

140,99 zł
4251805442144 CF16047 Skladany stopien z gumowymi kolcami - przenosny 

skladany stolek o nosnosci do 150 kg - skladany stolek 
140,99 zł

4251805442151 CF16047 Skladany gumowymi stopien - przenosny skladany 
stolek o nosnosci do 150 kg - skladany stolek do domu, 

140,99 zł
4251805442168 CF15986 2x mini wentylator reczny - mini wentylator z klipsem 

mocujacym - podrózny wentylator na baterie do podróz
84,99 zł

4251805442175 CF16042 Popielniczka Wind XL - Duza porcelanowa popielniczka - 
Popielniczka Premium z kolorowymi paskami - 13,5 x 7 

93,99 zł
4251805442182 CF16042 Popielniczka Wind XL - Duza porcelanowa popielniczka - 

Popielniczka Premium z kolorowymi paskami - 13,5 x 7 
84,99 zł

4251805442199 CF16042 Popielniczka Wind XL - Duza porcelanowa popielniczka - 
Popielniczka Premium z kolorowymi paskami - 13,5 x 7 

84,99 zł
4251805442205 CF16042 Popielniczka Wind XL - Duza porcelanowa popielniczka - 

Popielniczka Premium z kolorowymi paskami - 13,5 x 7 
84,99 zł

4251805442229 CF16040 2x zraszacz wezowy - waz ogrodowy z funkcja deszczu 
do nawadniania wydluzonych, waskich obszarów, takich

93,99 zł
4251805442236 CF16054 3x metalowa doniczka - doniczka metalowa mala - 

kolorowa doniczka - doniczka na ziola do postawienia i z
140,99 zł

4251805442243 CF16046 Odswiezacz powietrza, czarujacy zapach do pokoju, 
olejek zapachowy z drewnianymi patyczkami i ozdobny

84,99 zł
4251805442250 CF16046 Odswiezacz powietrza, czarujacy zapach do pokoju, 

olejek zapachowy z drewnianymi patyczkami i ozdobny
84,99 zł

4251805442267 CF16046 Odswiezacz powietrza, czarujacy zapach do pokoju, 
olejek zapachowy z drewnianymi patyczkami i ozdobny

84,99 zł
4251805442274 CF16046 Odswiezacz powietrza, czarujacy zapach do pokoju, 

olejek zapachowy z drewnianymi patyczkami i ozdobny
70,99 zł

4251805442281 CF16045 Mini klimatyzator - Przenosny klimatyzator ze zlaczem 
USB i dioda LED - Klimatyzator z chlodzeniem wodnym 

140,99 zł
4251805442298 CF15358 ograniczniki przeciagów do drzwi i okien - 90 cm waz 

drzwiowy - puszyste ograniczniki wiatru - oszczedzaj en
140,99 zł

4251805442304 CF15358 ograniczniki przeciagów do drzwi i okien - 90 cm waz 
drzwiowy - puszyste ograniczniki wiatru - oszczedzaj en

140,99 zł
4251805442311 CF15358 ograniczniki przeciagów do drzwi i okien - 90 cm waz 

drzwiowy - puszyste ograniczniki wiatru - oszczedzaj en
140,99 zł

4251805442328 CF15358 ograniczniki przeciagów do drzwi i okien - 90 cm waz 
drzwiowy - puszyste ograniczniki wiatru - oszczedzaj en

140,99 zł
4251805442335 CF15358 ograniczniki przeciagów do drzwi i okien - 90 cm waz 

drzwiowy - puszyste ograniczniki wiatru - oszczedzaj en
140,99 zł

4251805442342 CF15358 ograniczniki przeciagów do drzwi i okien - 90 cm waz 
drzwiowy - puszyste ograniczniki wiatru - oszczedzaj en

140,99 zł
4251805442359 CF7200 Uchwyt na parasol z metalu - Uchwyt balkonowy na 

parasole - Stojak na parasole do szerokich balustrad bal
140,99 zł

4251805442366 CF16069 72x kadzidelka o owocowych zapachach - kadzidelka na 
lato - kadzidelka

84,99 zł
4251805442373 CF16070 96x kadzidelka w slodkich i cierpkich zapachach - 

kadzidelka na lato - kadzidelka
93,99 zł

4251805442380 CF16071 60x kadzidelka o kwiatowym zapachu - kadzidelka na 
lato - kadzidelka

84,99 zł
4251805442403 CF16057 6x ozdoby swiateczne w woreczku - galazki ozdobne - 

posypka swiateczna - zestaw do rekodziela - ozdoby stol
70,99 zł

4251805442410 CF13587 butelka z rozpylaczem, przyjazny dla dzieci rozpylacz, 
rozpylacz wody do schladzania w lecie, mgielka z maleg

84,99 zł
4251805442427 CF16072 6x Zawieszki choinkowe Candy Cane - Ozdoby 

choinkowe do powieszenia - Bombki choinkowe w ksztal
84,99 zł
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4251805442434 CF16072 6x Zawieszki choinkowe Candy Cane - Ozdoby 
choinkowe do powieszenia - Bombki choinkowe w ksztal

84,99 zł
4251805442441 CF16073 3x zawieszki choinkowe Candy Cane XXL - Ozdoby 

choinkowe do powieszenia - Bombki choinkowe w ksztal
84,99 zł

4251805442458 CF16073 3x zawieszki choinkowe Candy Cane XXL - Ozdoby 
choinkowe do powieszenia - Bombki choinkowe w ksztal

84,99 zł
4251805442465 CF16074 3x ozdoby choinkowe premium - dinozaury ze szkla jako 

ozdoby swiateczne - zawieszki choinkowe - bez plastiku 
140,99 zł

4251805442472 CF16075 3x ozdoby choinkowe premium - lyzwy wykonane ze 
szkla jako ozdoby swiateczne - Zawieszki choinkowe - al

93,99 zł
4251805442489 CF12777 3x ozdoby choinkowe premium - czaszki jako ozdoby 

swiateczne - breloczki - smieszne ozdoby choinkowe
163,99 zł

4251805442496 CF16076 3x ozdoby choinkowe premium - szklane szyszki jako 
ozdoby swiateczne - zawieszki choinkowe - alternatywa 

84,99 zł
4251805442502 CF16077 3x ozdoby choinkowe premium - miska, kosc i pies ze 

szkla jako ozdoby swiateczne - Zawieszka na choinke - a
140,99 zł

4251805442519 CF16078 3x ozdoby choinkowe premium - fast food ze szkla jako 
dekoracja swiateczna - zawieszki choinkowe - alternaty

84,99 zł
4251805442533 CF16079 3x zawieszka choinkowa prezent - pudelko na bombki - 

ozdoby choinkowe w formie prezentu do dekoracji choin
84,99 zł

4251805442540 CF16080 3x ozdoby choinkowe premium - renifer ze szkla jako 
ozdoba swiateczna - zawieszka na choinke - alternatywa

140,99 zł
4251805442557 CF16081 3x ozdoby choinkowe premium - Alien wykonane ze 

szkla jako ozdoba swiateczna - Zawieszka choinkowa - b
93,99 zł

4251805442564 CF16082 3x ozdoby choinkowe premium - sowa ze szkla jako 
ozdoba swiateczna - zawieszka na choinke - alternatywa

140,99 zł
4251805442571 CF16083 3x ozdoby choinkowe premium - rekawiczki ze szkla 

jako ozdoby swiateczne - Zawieszki choinkowe - alternat
84,99 zł

4251805442588 CF16084 3x ozdoby choinkowe premium - paczki ze szkla jako 
ozdoby swiateczne - zawieszki choinkowe - alternatywa 

93,99 zł
4251805442595 CF16085 3x ozdoby choinkowe premium - szklany wafelek do 

lodów jako dekoracja swiateczna - Zawieszka na choink
140,99 zł

4251805442601 CF16086 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 
podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 

163,99 zł
4251805442618 CF16087 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 

podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 
163,99 zł

4251805442625 CF16088 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 
podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 

140,99 zł
4251805442632 CF16089 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 

podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 
140,99 zł

4251805442649 CF16090 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 
podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 

140,99 zł
4251805442656 CF16091 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 

podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 
140,99 zł

4251805442663 CF16092 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 
podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 

140,99 zł
4251805442670 CF16093 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 

podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 
84,99 zł

4251805442687 CF16094 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 
podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 

140,99 zł
4251805442694 CF16095 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 

podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 
140,99 zł

4251805442700 CF16096 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 
podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 

140,99 zł
4251805442717 CF16097 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 

podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 
140,99 zł

4251805442724 CF16098 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 
podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 

93,99 zł
4251805442731 CF16099 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 

podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 
140,99 zł

4251805442748 CF16100 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 
podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 

93,99 zł
4251805442755 CF16101 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 

podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 
93,99 zł

4251805442762 CF16102 deco stojak wykonany z drewna - zdobione napisy na 
drewnianej podstawie - ozdobne napisy do odlozenia na

84,99 zł
4251805442779 CF16103 LED dekoracyjny stojak wykonany z drewna - 

podswietlany napis na drewnianej podstawie - ozdobny 
140,99 zł

4251805442786 CF16104 deco stojak wykonany z drewna - zdobione napisy na 
drewnianej podstawie - ozdobne napisy do odlozenia na

84,99 zł
4251805442793 CF16105 3-czesciowy zestaw do grillowania z fartuchem 

grillowym, szczypcami do grilla i tokarka - sztucce do gri
84,99 zł
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4251805442809 CF16106 wiszace dekoracje Boze Narodzenie - drewniany wieszak 
z napisem na Boze Narodzenie - drewniany szyld na drz

84,99 zł
4251805442816 CF16107 wiszace dekoracje Boze Narodzenie - drewniany wieszak 

z napisem na Boze Narodzenie - drewniany szyld na drz
60,99 zł

4251805442823 CF16108 wiszace dekoracje Boze Narodzenie - drewniany wieszak 
z napisem na Boze Narodzenie - drewniany szyld na drz

84,99 zł
4251805442830 CF16108 wiszace dekoracje Boze Narodzenie - drewniany wieszak 

z napisem na Boze Narodzenie - drewniany szyld na drz
93,99 zł

4251805442847 CF16109 2x dekoracja wiszaca Boze Narodzenie - drewniany 
wieszak z napisem na Boze Narodzenie - drewniany szyl

84,99 zł
4251805442854 CF16110 2x dekoracyjne ekspozytory na Boze Narodzenie - 

renifery z drewna do ulozenia - Swiateczne ekspozytory 
84,99 zł

4251805442861 CF16111 2x ozdobne ekspozytory na Boze Narodzenie - renifery z 
drewna do postawienia - swiateczne ekspozytory do dek

84,99 zł
4251805442878 CF16111 2x dekoracyjne ekspozytory na Boze Narodzenie - 

renifery z drewna do ulozenia - Swiateczne ekspozytory 
84,99 zł

4251805442885 CF16110 2x dekoracyjne ekspozytory na Boze Narodzenie - 
renifery z drewna do ulozenia - Swiateczne ekspozytory 

70,99 zł
4251805442892 CF16112 2x ozdobne ekspozytory na Boze Narodzenie - renifery z 

drewna do postawienia - swiateczne ekspozytory do dek
84,99 zł

4251805442908 CF16112 2x dekoracyjne ekspozytory na Boze Narodzenie - 
renifery z drewna do ulozenia - Swiateczne ekspozytory 

84,99 zł
4251805442915 CF16113 2x dekoracyjne ekspozytory na Boze Narodzenie - 

renifery z drewna do ulozenia - Swiateczne ekspozytory 
84,99 zł

4251805442922 CF16113 2x ozdobne ekspozytory na Boze Narodzenie - renifery z 
drewna do postawienia - swiateczne ekspozytory do dek

70,99 zł
4251805442939 CF16114 3-czesciowy zestaw wiszacych dekoracji wykonanych z 

metalu - Figurka Swietego Mikolaja, figurka balwana i fi
70,99 zł

4251805442946 CF16115 3-czesciowy zestaw wiszacych dekoracji z poliresinu - 
Figurka Swietego Mikolaja, figurka balwana i figurka ren

70,99 zł
4251805442953 CF16116 6x Zestaw drewnianych zawieszek do ozdób 

choinkowych - Ozdoby choinkowe do dekoracji - Ozdoby
70,99 zł

4251805442960 CF16116 6x Zestaw drewnianych zawieszek do ozdób 
choinkowych - Ozdoby choinkowe do dekoracji - Ozdoby

70,99 zł
4251805442977 CF16117 12x Ozdoby choinkowe drewniana zawieszka - Ozdoby 

choinkowe do dekoracji - Ozdoby choinkowe w platki sni
70,99 zł

4251805442984 CF16118 Choinka LED jako oswietlenie dekoracyjne - Choinka 
jako dekoracja - Choinka wykonana z drewna - Oswietle

70,99 zł
4251805442991 CF16119 Gwiazda LED jako oswietlenie dekoracyjne - Gwiazda 

swietlna jako dekoracja - Gwiazda swiateczna wykonana
70,99 zł

4251805443004 CF16120 Gwiazda LED jako oswietlenie dekoracyjne - gwiazda 
swietlna jako dekoracja - Gwiazda swiateczna wykonana

93,99 zł
4251805443011 CF16121 Mini choinka z drewna - dekoracja ozdobna - ekspozytor 

z wieloma ozdobami do zawieszenia - sztuczna jodla na 
140,99 zł

4251805443028 CF16122 mini balwan z drewna - bizuteria ozdobna - stojak z 
wieloma ozdobami do powieszenia - figurka sztucznego 

84,99 zł
4251805443035 CF16123 3x drewniany stojak na Boze Narodzenie - renifer, 

Mikolaj i balwan wykonany z drewna do stojaka - ozdob
70,99 zł

4251805443042 CF16123 3x drewniany stojak na Boze Narodzenie - renifer, 
Mikolaj i balwan wykonany z drewna do stojaka - ozdob

70,99 zł
4251805443059 CF16124 2x dekoracyjne ekspozytory na Boze Narodzenie - 

renifer wykonany z drewna z pluszowa tkanina do zaloz
70,99 zł

4251805443066 CF16125 3x Woreczki swiateczne z filcu - Christmas Basket, Gift 
Basket - filcowe  na drobne prezenty - worek prezentow

70,99 zł
4251805443073 CF16126 3x Woreczki swiateczne z filcu - Christmas Basket, Gift 

Basket - filcowe  na drobne prezenty - worek prezentow
70,99 zł

4251805443080 CF16127 3x Woreczki swiateczne z filcu - Christmas Basket, Gift 
Basket - filcowe  na drobne prezenty - worek prezentow

70,99 zł
4251805443097 CF16128 3x Woreczki swiateczne z filcu - Christmas Basket, Gift 

Basket - filcowe  na drobne prezenty - worek prezentow
70,99 zł

4251805443103 CF16129 6x Dekoracje wiszace na Boze Narodzenie - Metalowe 
zawieszki swiateczne do powieszenia - Figurki cynowe n

84,99 zł
4251805443110 CF16130 12x wiszaca dekoracja na Boze Narodzenie - metalowe 

dzwonki do zawieszenia - ozdobne blaszane dzwonki jak
70,99 zł

4251805443127 CF16131 6x wiszaca dekoracja na Boze Narodzenie - metalowe 
dzwonki do zawieszenia - ozdobne blaszane dzwonki jak

70,99 zł
4251805443134 CF16132 6x wiszaca dekoracja na Boze Narodzenie - metalowe 

dzwonki do zawieszenia - ozdobne blaszane dzwonki jak
84,99 zł

4251805443141 CF16133 Swiateczny pociag z czterema drewnianymi przyczepami 
- dekoracyjny swiateczny pociag - Dekoracja swiateczne

70,99 zł
4251805443158 CF16133 Swiateczny pociag z czterema drewnianymi przyczepami 

- dekoracyjny swiateczny pociag - Dekoracja swiateczne
70,99 zł
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4251805443165 CF16134 Swiateczny pociag z filcu - dekoracyjny swiateczny 
pociag z zawieszkami - Swiateczne dekoracje stolu - dek

70,99 zł
4251805443172 CF16135 Swiateczny pociag z filcu - dekoracyjny swiateczny 

pociag z zawieszkami - Swiateczne dekoracje stolu - dek
70,99 zł

4251805443189 CF16136 3x wiszace ozdoby na Boze Narodzenie - wiszace figurki 
z filcu - balwan, Mikolaj i renifer do powieszenia na scia

84,99 zł
4251805443196 CF16137 3x ozdoby swiateczne z filcu - stojak ozdobny - 

Dekoracja swiatecznego stolu - grupa klasycznych figure
84,99 zł

4251805443202 CF16138 2x ozdoby swiateczne z filcu - ozdobny stojak - 
Dekoracja swiatecznego stolu - Swiety Mikolaj i balwan 

70,99 zł
4251805443219 CF16139 2x ekspozytor dekoracyjny na Boze Narodzenie - 

Choinka wykonana z filcu z drewniana podstawa - Choin
84,99 zł

4251805443226 CF16140 2x ekspozytor dekoracyjny na Boze Narodzenie - 
Choinka wykonana z filcu z drewniana podstawa - Choin

93,99 zł
4251805443233 CF16141 2x dekoracyjny stojak na Boze Narodzenie - renifer z 

filcu do stojaka - Swiateczny stojak do dekoracji i rozda
163,99 zł

4251805443240 CF16142 4-czesciowa swiateczna podkladka - filcowa podkladka 
do jadalni i kuchni - filcowe podkladki z gwiazdkami

93,99 zł
4251805443257 CF16143 3x bozonarodzeniowe elfy do ozdób choinkowych, figur 

zimowych jako elementy dekoracyjne, urocze dekoracje 
84,99 zł

4251805443264 CF16144 3x bozonarodzeniowe elfy do ozdób choinkowych, figur 
zimowych jako elementy dekoracyjne, urocze dekoracje 

84,99 zł
4251805443271 CF16145 3x pokrowce na butelki wina - torby na butelki w 

swiatecznym - dekoracja butelki na swiateczny stól - sw
84,99 zł

4251805443288 CF16146 2x pokrowce na butelki wina - torby na butelki w 
swiatecznym stylu - dekoracja butelki na swiateczny stól

60,99 zł
4251805443295 CF16147 3x pokrowce na butelki wina - torby na butelki w 

swiatecznym stylu - dekoracja butelk i- krasnale butelko
84,99 zł

4251805443301 CF16148 2x balwan LED jako oswietlenie dekoracyjne - statua 
swietlna - figurka swiateczna wykonana z ceramiki - osw

140,99 zł
4251805443318 CF16149 2x balwan LED jako oswietlenie dekoracyjne - statua 

swietlna - figurka swiateczna wykonana z ceramiki - osw
140,99 zł

4251805443325 CF16150 6x etui na karty Wichtel - klipsy do kart menu, 
identyfikatorów, wizytówek i zdjec - Swiateczny stól i et

84,99 zł
4251805443332 CF16151 4x etui na karty Gnome - klipsy na karty menu, plakietki 

imienne, wizytówki i zdjecia - Swiateczny stól i etui na k
70,99 zł

4251805443349 CF16152 3x swiateczny kosz - pluszowy kosz na prezenty w 
swiatecznym stylu - torba na raczke X-Mas - torba na pr

93,99 zł
4251805443356 CF16152 3x swiateczny kosz - pluszowy kosz na prezenty w 

swiatecznym stylu - torba na raczke X-Mas - torba na pr
140,99 zł

4251805443363 CF16153 3x drewniany stojak na Boze Narodzenie - filcowe 
krasnale w ksztalcie gwiazdy z drewna do stojaka - ozdo

84,99 zł
4251805443370 CF13827 8x cold pack do cool bag - elementy chlodzace do cool 

box - cold pack do uzytku domowego i rekreacyjnego - 
140,99 zł

4251805443394 CF16155 Komoda dziecieca z 2 szufladami - Pólka dziecieca z 
pojemnikami do przechowywania - Pólka drewniana dla 

210,99 zł
4251805443400 CF16155 Komoda dziecieca z 2 szufladami - Pólka dziecieca z 

pojemnikami do przechowywania - Pólka drewniana dla 
210,99 zł

4251805443417 CF3382 Pudelko z atramentem z 24 kolorami i nieprzezroczysta 
biela - akwarele dla dzieci - pudelko z akwarela do szkol

84,99 zł
4251805443424 CF10486 2x premium dekoracyjna gwiazda do stojaka - figurka 

gwiazdy z niklowanego aluminium na podstawie z drew
84,99 zł

4251805443431 CF14595 Opaska do jogi wykonana z poliestru i gumy - opaska 
do cwiczen do budowania miesni, Pilates i joga - opaska

84,99 zł
4251805443431 CF14595 Opaska do jogi wykonana z poliestru i gumy - opaska 

do cwiczen do budowania miesni, Pilates i joga - opaska
84,99 zł

4251805443448 CF16165 swiecznik z dekoracyjna figura - Dekoracyjny swiecznik 
wykonany z niklowanego aluminium z podstawa z drew

140,99 zł
4251805443455 CF16166 swiecznik z dekoracyjna figura - Dekoracyjny swiecznik 

wykonany z niklowanego aluminium z podstawa z drew
93,99 zł

4251805443462 CF16167 swiecznik z dekoracyjna figura - Dekoracyjny swiecznik 
wykonany z niklowanego aluminium z podstawa z drew

84,99 zł
4251805443479 CF16173 swiecznik z dekoracyjna figura - Dekoracyjny swiecznik 

wykonany z niklowanego aluminium z podstawa z drew
140,99 zł

4251805443486 CF16173 swiecznik z dekoracyjna figura - Dekoracyjny swiecznik 
wykonany z niklowanego aluminium z podstawa z drew

93,99 zł
4251805443493 CF16181 Premium stojak na ryby - ozdobne ryby wykonane z 

metalu na podstawie z drewna mango - morskie metalo
93,99 zł

4251805443509 CF16182 Premium Fossil stojak - dekoracyjna metalowa muszla 
na podstawie z drewna mango - morska metalowa skam

70,99 zł
4251805443516 CF16183 Premium stoisko konik morski - dekoracyjny konik 

morski wykonany z metalu na bazie drewna mango - m
70,99 zł
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4251805443523 CF16184 Premium dekoracyjny stojak gwiazda - figurka gwiazdy 
wykonana z niklowanego aluminium na podstawie z dre

84,99 zł
4251805443530 CF16184 Premium dekoracyjny stojak gwiazda - figurka gwiazdy 

wykonana z niklowanego aluminium na podstawie z dre
70,99 zł

4251805443547 CF16184 2x premium dekoracyjna gwiazda do stojaka - figurka 
gwiazdy z niklowanego aluminium na podstawie z drew

93,99 zł
4251805443554 CF16185 Stojak dekoracyjny Premium - statuetka wykonana z 

niklowanego aluminium na podstawie z drewna mango -
93,99 zł

4251805443561 CF16186 Premium stojak dekoracyjny - rzezba statua wykonana z 
niklowanego aluminium na podstawie z drewna mango -

140,99 zł
4251805443578 CF16187 Premium dekoracyjny stojak gwiazda - figurka gwiazdy 

wykonana z niklowanego aluminium na podstawie z dre
70,99 zł

4251805443585 CF16192 deco stojak "HEIMAT" - napis wykonany z niklowanego 
aluminium na podstawie z drewna mango - ozdobny na

93,99 zł
4251805443592 CF16194 deco stojak "LIEBE" - napis wykonany z niklowanego 

aluminium na podstawie z drewna mango - ozdobny na
70,99 zł

4251805443608 CF16187 Premium dekoracyjny stojak gwiazda - figurka gwiazdy 
wykonana z niklowanego aluminium na podstawie z dre

70,99 zł
4251805443615 CF16196 Premium stojak dekoracyjny - rzezba statua wykonana z 

niklowanego aluminium na podstawie z drewna mango -
93,99 zł

4251805443622 CF16197 Premium stojak dekoracyjny - rzezba statua wykonana z 
niklowanego aluminium na podstawie z drewna mango -

163,99 zł
4251805443639 CF16197 Premium stojak dekoracyjny - rzezba statua wykonana z 

niklowanego aluminium na podstawie z drewna mango -
140,99 zł

4251805443646 CF16198 Premium stojak dekoracyjny - rzezba statua wykonana z 
niklowanego aluminium na podstawie z drewna mango -

84,99 zł
4251805443653 CF16199 Premium stojak dekoracyjny - rzezba statua wykonana z 

niklowanego aluminium na podstawie z drewna mango -
84,99 zł

4251805443660 CF16200 Premium stojak dekoracyjny - rzezba statua wykonana z 
niklowanego aluminium na podstawie z drewna mango -

140,99 zł
4251805443677 CF16201 swiecznik z dekoracyjna figura - Dekoracyjny swiecznik 

wykonany z niklowanego aluminium z podstawa z drew
93,99 zł

4251805443684 CF16202 3x wiszaca dekoracja platek sniegu - figurka 
dekoracyjna wykonana z niklowanego aluminium - Swiat

84,99 zł
4251805443691 CF16202 3x wiszaca dekoracja platek sniegu - figurka 

dekoracyjna wykonana z niklowanego aluminium - Swiat
84,99 zł

4251805443707 CF16190 deco stand „LOVE” - napis wykonany z niklowanego 
aluminium na podstawie z drewna mango - ozdobny na

84,99 zł
4251805443714 CF16159 Opona do plywania - Duze kolorowe kolo do plywania - 

Opona dla dzieci do kapieli z motywem zwierzecym.
70,99 zł

4251805443721 CF16159 Obrecz plywajaca - Duza kolorowa obrecz plywajaca do 
zabawy w kapieli - Dziecieca obrecz plywajaca do kapieli

70,99 zł
4251805443738 CF16159 Obrecz plywajaca - Duza kolorowa obrecz plywajaca do 

zabawy w kapieli - Dziecieca obrecz plywajaca do kapieli
70,99 zł

4251805443745 CF16162 Figurka do plywania w ksztalcie samolotu - dmuchana 
gumowa lódz dla dzieci - materac dmuchany do zabawy

93,99 zł
4251805443752 CF16162 Figura plywajaca w ksztalcie motorówki - dmuchana 

gumowa lódz dla dzieci - materac dmuchany do zabawy
93,99 zł

4251805443769 CF16162 Figurka do plywania w ksztalcie zlotej rybki - dmuchana 
lódz gumowa dla dzieci - materac dmuchany do zabawy

93,99 zł
4251805443776 CF16157 Brodzik dla dzieci, 3-pierscieniowy basen dla dzieci w 

kolorze niebieskim z latami naprawczymi, 147x33cm,ok.
163,99 zł

4251805443783 CF16158 Brodzik dla dzieci, 3-pierscieniowy basen dla dzieci w 
kolorze niebieskim z latami naprawczymi, 168x38cm,ok.

163,99 zł
4251805443790 CF16175 3x duza torba plazowa - damska na zakupy - torba na 

basen na artykuly plazowe - torba na ramie na plaze, ba
140,99 zł

4251805443806 CF14010 3 metry premium kolce odstraszajace golebie 4-rzedowe 
- stal nierdzewna 304 - 12 elementów po 25 cm - ochro

163,99 zł
4251805443813 CF16203 24x klips montazowy do kolców przeciw ptakom - 

akcesoria do kontroli golebi - klipsy mocujace do kontrol
46,99 zł

4251805443820 CF16188 Wiaderko do lodu z szczypcami do lodu, plastikowe 
wiadro do lodu z pokrywka i uchwytem, lekka chlodziark

140,99 zł
4251805443837 CF16188 Wiaderko do lodu z szczypcami do lodu, plastikowe 

wiadro do lodu z pokrywka i uchwytem, lekka chlodziark
140,99 zł

4251805443844 CF16188 Wiaderko do lodu z szczypcami do lodu, plastikowe 
wiadro do lodu z pokrywka i uchwytem, lekka chlodziark

140,99 zł
4251805443851 CF16204 27-czesciowy zestaw drewnianych zawieszek 

choinkowych - Ozdoby choinkowe do dekoracji choinki -
70,99 zł

4251805443868 CF16205 27-czesciowy zestaw drewnianych zawieszek do 
dekoracji choinki - ozdoby choinkowe do dekoracji choin

70,99 zł
4251805443875 CF16206 36-czesciowy zestaw drewnianych zawieszek do 

dekoracji choinki - ozdoby choinkowe do dekoracji choin
70,99 zł
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4251805443882 CF16207 6x Ozdoby choinkowe zestaw drewnianych zawieszek - 
Ozdoby choinkowe do dekoracji - Ozdoby choinkowe w 

70,99 zł
4251805443899 CF16208 6x Ozdoby choinkowe zestaw drewnianych zawieszek - 

Ozdoby choinkowe do dekoracji - Ozdoby choinkowe w 
70,99 zł

4251805443905 CF16209 6x Ozdoby choinkowe zestaw drewnianych zawieszek - 
Ozdoby choinkowe do dekoracji - Ozdoby choinkowe w 

70,99 zł
4251805443912 CF16210 6x Ozdoby choinkowe zestaw drewnianych zawieszek - 

Ozdoby choinkowe do dekoracji - Ozdoby choinkowe w 
70,99 zł

4251805443929 CF16211 6x Ozdoby choinkowe zestaw drewnianych zawieszek - 
Ozdoby choinkowe do dekoracji - Ozdoby choinkowe w 

70,99 zł
4251805443936 CF16212 Dekoracyjny wyswietlacz swiateczny - Jelen w lesie 

wykonany z drewna do postawienia - wyswietlacz swiat
70,99 zł

4251805443950 CF7187 2x zestaw ochrony rynny 6 metrów z klipsami, mozna 
przyciac na wymiar i odporny na warunki atmosferyczne

140,99 zł
4251805443967 CF16195 6x szczotka do mycia naczyn - szczotka do mycia 

naczyn z haczykiem do zawieszania, szczotka do naczyn
84,99 zł

4251805443974 CF16168 Pudelko na chleb z nozem do chleba, pudelko na chleb z 
bambusowa pokrywka i ceramicznym nozem, pokrywka 

163,99 zł
4251805443981 CF16168 Pudelko na chleb z nozem do chleba, pudelko na chleb z 

bambusowa pokrywka i ceramicznym nozem, pokrywka 
163,99 zł

4251805443998 CF16180 3x obcinak do folii - dozownik folii aluminiowej - 
dozownik folii spozywczej - praktyczny uchwyt na papier

93,99 zł
4251805444001 CF16213 Lancuch swietlny LED z wylacznikiem czasowym - 

lancuch swietlny z 20 gwiazdkami LED z drewna - dekor
60,99 zł

4251805444018 CF16213 Lampki choinkowe z 20 platkami sniegu LED wykonane 
z drewna - Dekoracja swiateczna wewnatrz pomieszcze

46,99 zł
4251805444025 CF16156 4x skladana nylonowa torba na zakupy, torba na zakupy 

wielokrotnego uzytku, torba na zakupy z torba transport
84,99 zł

4251805444032 CF16174 8x plastikowa packa na muchy - odstraszacz owadów w 
jasnych kolorach - lekki i elastyczny odstraszacz komaró

140,99 zł
4251805444049 CF16179 Pojemnik na ciasto - pudelko transportowe na ciasta, 

bochenek chleba i zywnosc - pudelko na chleb - pojemni
140,99 zł

4251805444056 CF16179 Pojemnik na ciasto - pudelko transportowe na ciasta, 
bochenek chleba i zywnosc - pudelko na chleb - pojemni

140,99 zł
4251805444063 CF16179 Pojemnik na ciasto - pudelko transportowe na ciasta, 

bochenek chleba i zywnosc - pudelko na chleb - pojemni
140,99 zł

4251805444070 CF16176 Kolektor nasadek - pojemnik na kapsle do butelek - 
pojemnik na mate do piwa i pojemnik do zbierania - poj

140,99 zł
4251805444087 CF16177 Kolektor korka do wina - pojemnik na kapsle do butelek 

dla kolekcjonerów korka - pojemnik na korek do wina - 
140,99 zł

4251805444094 CF16154 konewka 1L, piekna konewka z dluga szyjka, do 
podlewania i nawozenia malych i srednich roslin doniczk

140,99 zł
4251805444100 CF16154 konewka 1L, piekna konewka z dluga szyjka, do 

podlewania i nawozenia malych i srednich roslin doniczk
140,99 zł

4251805444117 CF16154 konewka 1L, piekna konewka z dluga szyjka, do 
podlewania i nawozenia malych i srednich roslin doniczk

140,99 zł
4251805444124 CF16154 konewka 1L, piekna konewka z dluga szyjka, do 

podlewania i nawozenia malych i srednich roslin doniczk
140,99 zł

4251805444131 CF16172 sztuczna roslina w doniczce, sztuczna zielona roslina z 
zabkowanymi liscmi do domu, biura, gabinetu lub biura,

140,99 zł
4251805444148 CF16171 sztuczna roslina w doniczce, sztuczna zielona roslina z 

duzymi liscmi do domu, biura, gabinetu lub biura, bardz
140,99 zł

4251805444155 CF16170 sztuczna roslina w doniczce, sztuczna zielona roslina z 
duzymi liscmi do domu, biura, gabinetu lub biura, bardz

140,99 zł
4251805444162 CF16169 sztuczna roslina w doniczce, sztuczna zielona roslina z 

duzymi liscmi do domu, biura, gabinetu lub biura, bardz
93,99 zł

4251805444179 CF16178 5-czesciowy zestaw do sake, dzbanek i 4 kubki do sake 
z ceramiki, kunsztownie szkliwiony serwis do ceremonii 

163,99 zł
4251805444186 CF14836 5-czesciowy zestaw do herbaty, czajniczek i 4 filizanki 

do herbaty wykonane z ceramiki, artystycznie szkliwiony
210,99 zł

4251805444193 CF11497 Dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - 2 
przegródki kazda - pudelko na pigulki - pudelko na table

60,99 zł
4251805444209 CF13301 12x zabezpieczenie szafki i szuflady - blokada szafki do 

przyklejenia - zabezpieczenie przed dziecmi do drzwi sza
84,99 zł

4251805444216 CF16297 Skladany stopien z gumowymi wypustkami - Przenosny 
skladany stolek, ladowany do 100 kg - Skladany stolek d

140,99 zł
4251805444223 CF16297 Skladany stopien z gumowymi wypustkami - Przenosny 

skladany stolek, ladowany do 100 kg - Skladany stolek d
140,99 zł

4251805444230 CF16297 Skladany stopien z gumowymi wypustkami - Przenosny 
skladany stolek, ladowany do 100 kg - Skladany stolek d

140,99 zł
4251805444254 CF16292 Rustykalne pudelko na herbate - pudelko na herbate w 

stylu wiejskim z 6 przegródkami i oknem widokowym - 
93,99 zł
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4251805444261 CF16292 Rustykalne pudelko na herbate - pudelko na herbate w 
stylu wiejskim z 6 przegródkami i oknem widokowym - 

93,99 zł
4251805444278 CF16293 2x Suszarka do ubran wiszaca z 20 klamerkami kazda - 

Mini suszarka wiszaca - Suszarka do ubran [wybór zalez
140,99 zł

4251805444285 CF16275 Sztuczna orchidea w doniczce, ladny sztuczny kwiat, 
kompozycja kwiatowa w delikatnych kolorach, sztuczna 

163,99 zł
4251805444292 CF16275 Sztuczna orchidea w doniczce, ladny sztuczny kwiat, 

kompozycja kwiatowa w delikatnych kolorach, sztuczna 
140,99 zł

4251805444308 CF16294 3x szczotki do naczyn - szczotki do naczyn z haczykami 
do zawieszania, szczotki do naczyn do kuchni, szczotki k

70,99 zł
4251805444315 CF16432 4-czesciowy zestaw do czyszczenia, szczotka reczna, 

szufelka, szczotka reczna i szczotka do naczyn, idealny z
93,99 zł

4251805444322 CF16298 3-czesciowy zestaw desek do krojenia z drewna 
bambusowego, solidne deski do krojenia i serwowania z

84,99 zł
4251805444339 CF16280 2x organizer kosmetyczny z lusterkiem do makijazu - 

pudelko kosmetyczne z lusterkiem w bambusowej pokry
140,99 zł

4251805444346 CF16280 2x organizer kosmetyczny z lusterkiem do makijazu - 
pudelko kosmetyczne z lusterkiem w bambusowej pokry

84,99 zł
4251805444353 CF16283 dzwonki wietrzne wykonane z bambusa z budka dla 

ptaków - dzwonki na zewnatrz - carillon do zawieszenia 
163,99 zł

4251805444360 CF1130 4x szafka i blokada szuflady - blokada szafki do 
przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki dla dzieci bez wierc

60,99 zł
4251805444360 CF1130 4x szafka i blokada szuflady - blokada szafki do 

przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki dla dzieci bez wierc
60,99 zł

4251805444377 CF16193 2x lustro jako naklejka scienna, akrylowa folia lustrzana 
jako dekoracyjna ozdoba scienny, plytki lustrzane jako n

84,99 zł
4251805444384 CF1130 8x zabezpieczenie szafki i szuflady - zamek szafki do 

przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki z zamkiem dzieciec
70,99 zł

4251805444384 CF1130 8x zabezpieczenie szafki i szuflady - zamek szafki do 
przyklejenia - kat 90 ° - drzwi szafki z zamkiem dzieciec

70,99 zł
4251805444391 CF16440 cool bag - skladana termiczna lodówka z paskiem do 

noszenia - klasyczna torba izolacyjna na pikniki, kempin
84,99 zł

4251805444407 CF16440 cool bag - skladana termiczna lodówka z paskiem do 
noszenia - klasyczna torba izolacyjna na pikniki, kempin

93,99 zł
4251805444414 CF16440 cool bag - skladana termiczna lodówka z paskiem do 

noszenia - klasyczna torba izolacyjna na pikniki, kempin
93,99 zł

4251805444421 CF12932 4x uchwyt do skrzynek na kwiaty do balustrad 
balkonowych i poreczy - elastyczne metalowe mocowani

140,99 zł
4251805444421 CF12932 4x uchwyt do skrzynek na kwiaty do balustrad 

balkonowych i poreczy - elastyczne metalowe mocowani
140,99 zł

4251805444438 CF16439 20x Etykiety roslinne XL - duze wtyczki do oznaczania 
roslin - wtykane etykiety do rabat i donic - 33,5 cm

84,99 zł
4251805444445 CF16438 2x Osuszacz powietrza z zapachem - Osuszacz 

powietrza bez pradu - Osuszacz powietrza w pomieszcz
84,99 zł

4251805444452 CF16438 2x Osuszacz powietrza z zapachem - Osuszacz 
powietrza bez pradu - Osuszacz powietrza w pomieszcz

84,99 zł
4251805444469 CF16438 2x Osuszacz powietrza z zapachem - osuszacz bez 

pradu - osuszacz powietrza w pomieszczeniach z para w
84,99 zł

4251805444476 CF16438 2x Osuszacz powietrza z zapachem - Osuszacz 
powietrza bez pradu - Osuszacz powietrza w pomieszcz

84,99 zł
4251805444483 CF16448 2-czesciowa uszczelka kominkowa - Sznur 

uszczelniajacy i klej - Uszczelka drzwiowa z wlókna szkla
93,99 zł

4251805444490 CF10208 2-czesciowa uszczelka kominkowa - Sznur 
uszczelniajacy i klej - Uszczelka drzwiowa z wlókna szkla

140,99 zł
4251805444506 CF10209 2-czesciowa uszczelka kominkowa - Sznur 

uszczelniajacy i klej - Uszczelka drzwiowa z wlókna szkla
140,99 zł

4251805444513 CF10210 2-czesciowa uszczelka kominkowa - Sznur 
uszczelniajacy i klej - Uszczelka drzwiowa z wlókna szkla

93,99 zł
4251805444520 CF10212 2-czesciowa uszczelka kominkowa - Sznur 

uszczelniajacy i klej - Uszczelka drzwiowa z wlókna szkla
93,99 zł

4251805444537 CF12744 Zaslepka otworu kominowego z plyta izolacyjna - 
Stalowa czapa kominowa ocynkowana - Zaslepka otwor

93,99 zł
4251805444544 CF11439 Zraszacz wody dla dzieci - zraszacz osmiornica do 

wspanialej wodnej zabawy w ogrodzie - kolorowy zrasza
140,99 zł

4251805444551 CF16459 2x Bumerang - Zabawka do rzucania dla dzieci i 
doroslych - Bumerang w 2 wzorach [wybór rózni sie]

84,99 zł
4251805444568 CF16461 4x Pierscien Frisbie dla dzieci i doroslych - Dysk do 

rzucania równiez dla psów - Dysk latajacy 28,5 cm w jas
140,99 zł

4251805444575 CF16462 2x Frisbee dla dzieci i doroslych - Dysk piankowy - Dysk 
Frisbie 22,5 cm - Latajacy dysk w jaskrawych kolorach [

93,99 zł
4251805444582 CF16457 Brodzik okragly dla dzieci - Basen dmuchany dla dzieci - 

Basen plywacki - Maly basen wyskakujacy do ogrodu - o
140,99 zł
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4251805444599 CF16458 Brodzik dla dzieci - Basen nadmuchiwany dla dzieci - 
Basen plywacki - Maly basen wyskakujacy do ogrodu - o

163,99 zł
4251805444605 CF16453 2x torba chlodzaca - klasyczna skladana lodówka 

termiczna - mala torba izolacyjna 6 L na pikniki, kempin
84,99 zł

4251805444612 CF16454 okragla torba termoizolacyjna - skladana chlodziarka 
termiczna na jedna butelke - mala izolowana torba na pi

70,99 zł
4251805444629 CF16454 okragla torba termoizolacyjna - skladana chlodziarka 

termiczna na jedna butelke - mala izolowana torba na pi
70,99 zł

4251805444636 CF16456 3x fajna torba - klasyczna skladana lodówka termiczna - 
mala torba izolacyjna na pikniki, kemping, na zewnatrz, 

93,99 zł
4251805444643 CF16455 cool bag - skladana termiczna lodówka - lekka torba 

izolacyjna na kemping i na zewnatrz - 12 litrów - letnia t
93,99 zł

4251805444650 CF16455 cool bag - skladana termiczna lodówka - lekka torba 
izolacyjna na kemping i na zewnatrz - 12 litrów - letnia t

93,99 zł
4251805444667 CF16467 cool bag - skladana termiczna lodówka - lekki fajny kosz 

na kemping, na zewnatrz, na zakupy - praktyczny kosz 
140,99 zł

4251805444674 CF16467 cool bag - skladana termiczna lodówka - lekki fajny kosz 
na kemping, na zewnatrz, na zakupy - praktyczny kosz 

140,99 zł
4251805444681 CF16467 cool bag - skladana termiczna lodówka - lekki fajny kosz 

na kemping, na zewnatrz, na zakupy - praktyczny kosz 
140,99 zł

4251805444698 CF16460 3x Pierscienie do nurkowania dla dzieci - zabawki do 
nurkowania - zabawki do kapieli dla dzieci w trzech kolo

93,99 zł
4251805444704 CF16464 3x Puszka na kawe - Dekoracyjne puszki w 3 wzorach - 

Pojemnik do przechowywania z pokrywka na kawe, herb
140,99 zł

4251805444711 CF16469 2-czesciowy zestaw do malowania A3 - pisaki w jasnych 
kolorach - blok papieru do rysowania z 10 kartkami i w 

70,99 zł
4251805444728 CF16470 2-czesciowy zestaw do kolorowania A4 - pisaki w 

jasnych kolorach - blok papieru do rysowania z 20 kartk
60,99 zł

4251805444735 CF16468 2x Pudelko z szufladami - Plastikowe pudelko do 
przechowywania dzieciecych zabawek, materialów plast

163,99 zł
4251805444742 CF16465 8-czesciowy zestaw pudelek do przechowywania - 

organizer do szuflad w 3 rozmiarach - pudelko do przec
70,99 zł

4251805444759 CF16465 8-czesciowy zestaw pudelek do przechowywania - 
organizer do szuflad w 3 rozmiarach - pudelko do przec

70,99 zł
4251805444766 CF16465 8-czesciowy zestaw pudelek do przechowywania - 

organizer do szuflad w 3 rozmiarach - pudelko do przec
60,99 zł

4251805444773 CF16559 10x worek z piaskiem z krawatem - wyjatkowo 
wytrzymala torba PP - worek z tkaniny do pakowania, pr

93,99 zł
4251805444780 CF16560 2x skladany durszlak kuchenny z uchwytem i bez, 

skladany durszlak silikonowy, cedzak do makaronu, odc
140,99 zł

4251805444797 CF16561 10x worek z piaskiem z krawatem - dodatkowe zapiecie 
odporne na promieniowanie UV i szybkie odpinanie - wy

140,99 zł
4251805444803 CF15154 Drzewo dekoracyjne XL - Metalowe drzewo na 

drewnianej podstawie - Drzewo dekoracyjne z metalu d
187,99 zł

4251805444810 CF16466 Bambusowa taca do kapieli - praktyczna podstawka do 
kapieli - drewniana taca do kapieli - taca do kapieli 65 x 

140,99 zł
4251805444827 CF10493 samoprzylepna tasma magnetyczna z dyspenserem, 

paski magnetyczne do uzytku domowego, pracy lub szk
70,99 zł

4251805444841 CF16569 8x Obciazniki do obrusów - Obciazniki do obrusów z 
zaciskiem - Zacisk do obrusów o owocowym wzorze - ok

84,99 zł
4251805444858 CF16569 8x Obciazniki do obrusów - Obciazniki do obrusów z 

zaciskiem - Zacisk do obrusów o owocowym wzorze - ok
84,99 zł

4251805444865 CF16569 8x Obciazniki do obrusów - Obciazniki do obrusów z 
zaciskiem - Zacisk do obrusów o owocowym wzorze - ok

84,99 zł
4251805444872 CF16569 8x Obciazniki do obrusów - Obciazniki do obrusów z 

zaciskiem - Zacisk do obrusów o owocowym wzorze - ok
84,99 zł

4251805444889 CF16565 Moskitiera biala - moskitiera na lózko pojedyncze, 
podwójne, lózeczko dzieciece - szczelna ochrona przed 

93,99 zł
4251805444896 CF10202 2x Lyzka do wegla z lakierowana lopata - Lopata do 

pieca z drewnianym uchwytem - Lopata do wegla do ko
140,99 zł

4251805444902 CF16564 8-czesciowy zestaw zlaczek do weza ogrodowego - 
zestaw akcesoriów ogrodowych do weza wodnego - ada

70,99 zł
4251805444919 CF16574 4x porcelanowy kubek do kawy - kubek do kawy o 

nowoczesnym designie - dzbanek na zimne i gorace nap
140,99 zł

4251805444926 CF16562 Nóz do obierania 8x ze stali nierdzewnej - ostry nóz 
kuchenny z ostrzem 7 cm - nóz do ziemniaków w jasnyc

46,99 zł
4251805444933 CF16568 Zraszacz do trawnika obrotowy - zraszacz kwadratowy 

do nawadniania powierzchni do 90 m² - zraszacz do na
140,99 zł

4251805444940 CF16575 Zestaw do zamiatania 4x - zestaw do zamiatania 
skladajacy sie ze szczotki recznej i szufelki - miotla recz

84,99 zł
4251805444957 CF16571 4x odswiezacz powietrza, czarujacy zapach do pokoju w 

czterech wspanialych zapachach, olejek zapachowy z dr
70,99 zł
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4251805444964 CF16563 2x Mlotek ratowniczy z przecinakiem do pasów - Mlotek 
ratowniczy samochodowy - Mlotek bezpieczenstwa z no

84,99 zł
4251805444971 CF16572 4x Szczotka do mycia naczyn z raczka - Okragla 

szczotka do mycia naczyn z raczka - Szczotka do czyszcz
84,99 zł

4251805444988 CF16585 3-czesciowy zestaw szczotek do mycia naczyn - Okragla 
szczotka do mycia naczyn - Dluga szczotka do szorowan

84,99 zł
4251805444995 CF16579 8x Lyzka do slomy z 2 szczotkami do czyszczenia

 - Lyzka do slomki ze stali nierdzewnej - slomka do picia
70,99 zł

4251805445008 CF16577 3x Bateria chlodzaca XXL w kolorze niebieskim - 
Elementy chlodzace do cool boxów i toreb chlodzacych -

93,99 zł
4251805445015 CF16577 6x Bateria chlodzaca XXL w kolorze niebieskim - 

Elementy chlodzace do cool boxów i toreb chlodzacych -
163,99 zł

4251805445022 CF16577 9x Bateria chlodzaca XXL w kolorze niebieskim - 
Elementy chlodzace do cool boxów i toreb chlodzacych -

187,99 zł
4251805445046 CF0042 2x Krzemien do rozpalania ognia - krzesiwo do 

rozpalania ognia - zewnetrzna podpalka na biwak, camp
60,99 zł

4251805407488 CF11914 Kotwy gruntowe 100x ze stali powlekanej - solidne kolki 
do mocowania wlókniny i folii - kotwy gruntowe do ogro

93,99 zł
4251805407464 CF11914 Kotwy gruntowe 25x ze stali powlekanej - solidne kolki 

do mocowania wlókniny i folii - kotwy gruntowe do ogro
70,99 zł

4251805445077 CF13773 2x sprezyny naciagowe z podwójnymi haczykami - 
sprezyna do namiotów, markiz, przyczep kempingowych

84,99 zł
4251805445084 CF13773 4x sprezyny naciagowe z podwójnymi haczykami - 

sprezyna do namiotów, markiz, przyczep kempingowych
140,99 zł

4251805445091 CF11917 4x Worek ogrodowy z uchwytami do przenoszenia - 
skladany worek na odpady ogrodowe XXL - odporny na 

187,99 zł
4251805445107 CF11917 6x torba ogrodowa z uchwytami - skladany worek na 

odpady ogrodowe XXL - odporny na rozdarcie skladany 
257,99 zł

4251805445114 CF16595 Kotwy gruntowe 8x XL wykonane z litej stali - 
wyjatkowo stabilne kotwy gruntowe do namiotów, pawil

210,99 zł
4251805445121 CF16610 Kotwy gruntowe 16x XL wykonane z litej stali - 

wyjatkowo stabilne kotwy gruntowe do namiotów, pawil
257,99 zł

4251805445138 CF16587 Kotwy gruntowe 8x XL wykonane z litej stali - 
wyjatkowo stabilne kotwy gruntowe do namiotów, pawil

163,99 zł
4251805445145 CF14020 Kotwy gruntowe 8x XL wykonane z litej stali - 

wyjatkowo stabilne kotwy gruntowe do namiotów, pawil
233,99 zł

4251805445152 CF16048 8x Solidne stalowe sledzie gruntowe XL - do namiotów, 
pawilonów, zamków dmuchanych i trampolin - do wszys

187,99 zł
4251805445169 CF16566 3-czesciowy zestaw tac wykonany z drewna tekowego - 

Drewniana taca w dwóch rozmiarach - Taca do serwowa
187,99 zł

4251805445176 CF16567 2-czesciowy zestaw tac wykonanych z drewna i metalu - 
Vintage drewniana taca w dwóch rozmiarach - Taca do 

163,99 zł
4251805445183 CF5449 Kabel przejsciówka Mini HDMI katowy - wtyk Mini HDMI 

na standardowe gniazdo HDMI - kabel polaczeniowy HD
60,99 zł

4251805445206 CF8773 10x gaza, sciereczka i sciereczka do pierogów, 
klasyczne drobno tkane sciereczki w kolorze bialym, wys

140,99 zł
4251805445206 CF8773 10x gaza, sciereczka i sciereczka do pierogów, 

klasyczne drobno tkane sciereczki w kolorze bialym, wys
140,99 zł

4251805445213 CF16589 2x kombinezon ochronny z kapturem i zamkiem 
blyskawicznym - kombinezon malarski jednowarstwowy 

140,99 zł
4251805445220 CF16590 Kombinezon ochronny z kapturem i zamkiem 

blyskawicznym - kombinezon malarski trzywarstwowy ro
84,99 zł

4251805445237 CF16591 3x gaza, plótno przepustowe i plótno na kluski, 
klasyczne drobno tkane sciereczki z czystej bawelny, w 

70,99 zł
4251805445244 CF16591 6x gaza, scierka i scierka do knedle, klasyczne drobno 

tkane scierki z czystej bawelny, w naturalnym kolorze, 
84,99 zł

4251805445251 CF16592 3x gaza, plótno przepustowe i plótno na kluski, 
klasyczne drobno tkane sciereczki z czystej bawelny, w 

60,99 zł
4251805445268 CF16592 6x gaza, scierka i scierka do knedle, klasyczne drobno 

tkane scierki z czystej bawelny, w naturalnym kolorze, 
84,99 zł

4251805445275 CF16570 Talerz do serwowania z dzbankiem, dzbanek ze 
spodkiem, taca do serwowania do przykrywania i serwo

163,99 zł
4251805445282 CF16593 6x Torebka na prezenty na Boze Narodzenie, Boze 

Narodzenie i Adwent - M Torebka na prezenty z motywe
84,99 zł

4251805445299 CF16593 12x torebki na prezenty na Boze Narodzenie, Mikolaja i 
Adwent - torba na prezent M z motywem swiatecznym -

93,99 zł
4251805445305 CF16594 6x toreb na prezenty na Boze Narodzenie, Mikolaja i 

Adwent - torba na prezent L z motywem swiatecznym - 
140,99 zł

4251805445312 CF16594 12x torebki prezentowe na Boze Narodzenie, Mikolaja i 
Adwent - torba prezentowa L z motywem swiatecznym -

163,99 zł
4251805445329 CF14085 20-czesciowy zestaw premium swiatecznych zawieszek 

na choinke, zimowych zawieszek jako ozdób choinkowyc
84,99 zł

Strona: 324/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805445336 CF14085 20-czesciowy zestaw premium swiatecznych zawieszek 
na choinke, zimowych zawieszek jako ozdób choinkowyc

84,99 zł
4251805445343 CF14085 20-czesciowy zestaw mix Premium zawieszki swiateczne 

na choinke, zimowe zawieszki jako ozdoby choinkowe, o
140,99 zł

4251805445350 CF16578 2x Sloik na przetwory z obrotowa zatyczka - Sloik do 
przechowywania z gumowym pierscieniem - Szczelny sl

140,99 zł
4251805445367 CF16578 2x Sloik na przetwory z obrotowa zatyczka - Sloik do 

przechowywania z gumowym pierscieniem - Szczelny sl
140,99 zł

4251805445374 CF16578 2x Sloik na przetwory z obrotowa zatyczka - Sloik do 
przechowywania z gumowym pierscieniem - Szczelny sl

140,99 zł
4251805445381 CF16578 6x Sloik na przetwory z obrotowa zatyczka - Sloik do 

przechowywania z gumowym pierscieniem - Szczelny sl
187,99 zł

4251805445398 CF16479 Premium deco stojak serce - deko serce z drewna 
mango z metalowa gwiazda - deko serce z podstawa do

93,99 zł
4251805445404 CF16475 Premium Decorative Heart Display - Metalowe serce z 

napisami na podstawie z drewna mango - Dekoracyjne 
140,99 zł

4251805445411 CF16474 Misa dekoracyjna z drewna mango - Drewniana taca w 
ksztalcie serca do dekoracji pokoju - Drewniana miska w

140,99 zł
4251805445428 CF16477 deco stojak "KUSCHELECKE" - napis wykonany z metalu 

na podstawie z drewna mango - ozdobny napis do naloz
187,99 zł

4251805445435 CF16471 deco stojak "STERNEKÜCHE" - napis wykonany z metalu 
na podstawie z drewna mango - ozdobny napis do naloz

187,99 zł
4251805445442 CF16476 deco display "ZUHAUSE" - napis wykonany z metalu na 

podstawie z drewna mango - ozdobny napis do nalozeni
187,99 zł

4251805445459 CF13772 8-czesciowy zestaw kotew gruntowych do trampoliny - 
zabezpieczenie trampoliny - kotwa gruntowa do trampol

210,99 zł
4251805445466 CF16610 Kotwy gruntowe 8x XL wykonane z litej stali - 

wyjatkowo stabilne kotwy gruntowe do namiotów, pawil
187,99 zł

4251805445473 CF11260 2x smycz do sanek z drewniana raczka, akcesoriami do 
sanek, lina do sanek, trójkolowców lub innych pojazdów

93,99 zł
4251805445480 CF11260 2x smycz do sanek z drewniana raczka, akcesoriami do 

sanek, lina do sanek, trójkolowców lub innych pojazdów
93,99 zł

4251805445497 CF11254 Smycz z drewniana raczka, akcesoriami do sanek, linka 
do sanek, trójkolowców lub innych pojazdów dzieciecyc

70,99 zł
4251805445503 CF16613 Smycz Premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 

akcesoria do sanek Lina do ciagniecia sanek, Made in G
84,99 zł

4251805445510 CF16614 2x smycz premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 
akcesoria do sanek, linka do sanek, Made in Germany!

140,99 zł
4251805445527 CF11257 2x smycz premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 

akcesoria do sanek, linka do sanek, Made in Germany!
140,99 zł

4251805445534 CF11262 2x smycz premium z drewniana raczka, ekstra dlugie 
akcesoria do sanek, linka do sanek, Made in Germany!

140,99 zł
4251805445541 CF11679 Smycz Premium z drewniana raczka, bardzo mocne 

akcesoria do sanek Lina ciagnaca do sanek, Made in Ger
84,99 zł

4251805445572 CF11679 2x Smycz Premium z drewniana raczka, wyjatkowo 
mocne akcesoria do sanek Lina do ciagniecia sanek, Ma

140,99 zł
4251805445589 CF16617 2x tarcza parkingowa z uchwytem na bilet parkingowy, 

nozem do pasów bezpieczenstwa i chipami do wózków 
70,99 zł

4251805445589 CF16617 2x tarcza parkingowa z uchwytem na bilet parkingowy, 
nozem do pasów bezpieczenstwa i chipami do wózków 

70,99 zł
4251805445596 CF16618 2x tarcza parkingowa ze skrobaczka do lodu, gumowa 

warga i schowkiem awaryjnym na raporty z wypadków i
70,99 zł

4251805445596 CF16618 2x tarcza parkingowa ze skrobaczka do lodu, gumowa 
warga i schowkiem awaryjnym na raporty z wypadków i

70,99 zł
4251805445602 CF15427 Pompka rowerowa Premium, wysokowydajna pompka 

podlogowa wykonana z aluminium, pompka rowerowa z
210,99 zł

4251805445619 CF16631 120x mini klamerki do bielizny wykonane z drewna 
lotosu, male drewniane klamerki jako dekoracja do zdje

60,99 zł
4251805445626 CF16631 240x mini klamerki do bielizny wykonane z drewna 

lotosu, male drewniane klamerki jako dekoracja do zdje
70,99 zł

4251805445633 CF16631 360x mini spinacz do bielizny z drewna lotosu, maly 
drewniany klips jako dekoracja do zdjec, kolazy, pocztó

84,99 zł
4251805445640 CF16623 asekuracja wypornosci - kamizelka dla dzieci jako 

pomoc w plywaniu - modna pomoc w plywaniu z motyw
163,99 zł

4251805445657 CF16623 asekuracja wypornosci - kamizelka dla dzieci jako 
pomoc w plywaniu - modna pomoc w plywaniu z motyw

163,99 zł
4251805445664 CF16625 4x opryskiwacz do kwiatów - butelka z rozpylaczem ze 

skala - opryskiwacz do podlewania roslin - butelka z roz
140,99 zł

4251805445671 CF5578 drut ze stali nierdzewnej do rekodziela i modelowania 
30 m - kwiatowy drut do aranzacji - owiniety drut rzemi

46,99 zł
4251805445688 CF9147 6x zestaw drutu do owijania kwiatów, drut do wiazania 

malowany na brazowo, czerwono i niebiesko, owiniety n
60,99 zł
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4251805445695 CF14027 2x naczynie na maslo - duza kopula z maslem z 
drewnem - naczynie na maslo z pokrywka - pojemnik na

140,99 zł
4251805445718 CF16668 kubek na szczoteczki do zebów wykonany ze stali 

nierdzewnej - kubek na szczoteczki o wysokim polysku 2
140,99 zł

4251805445725 CF16668 2x kubki na szczoteczki do zebów wykonane ze stali 
nierdzewnej - uchwyt na szczoteczki do zebów o wysoki

140,99 zł
4251805445732 CF16669 3-czesciowy zestaw misek do mieszania - miska w 3 

rozmiarach - miska na ciasto z korkiem, dziobkiem do n
140,99 zł

4251805445749 CF16670 3-czesciowy zestaw misek do mieszania - miski w 3 
rozmiarach - miska do ciasta z plaskim dnem, wylewka i

140,99 zł
4251805445756 CF16671 3-czesciowy zestaw misek do mieszania - miski w 3 

rozmiarach - miska do ciasta z plaskim dnem, wylewka i
140,99 zł

4251805445763 CF16619 wiszacy kosz na owoce - wiszacy kosz na owoce - 
owalna wiszaca warstwa do kuchni - wiszacy kosz na o

163,99 zł
4251805445770 CF16608 4x zestaw do zamiatania - zestaw do zamiatania 

skladajacy sie ze szczotki recznej i szufelki - miotla w ja
93,99 zł

4251805445787 CF16664 Talerz do serwowania z dzbankiem, dzbanek ze 
spodkiem, pólmisek do przykrywania i serwowania potra

140,99 zł
4251805445794 CF16653 Pudelko na herbate z 6 przegródkami na 90 torebek 

herbaty - Czarne drewniane pudelko do herbaty z okien
163,99 zł

4251805445800 CF16655 Rustykalne pudelko do przechowywania torebek herbaty 
- pudelko na herbate w stylu wiejskim z 6 przegródkami

140,99 zł
4251805445817 CF16656 Rustykalne pudelko do przechowywania torebek herbaty 

- pudelko na herbate w stylu wiejskim z 9 przegródkami
163,99 zł

4251805445824 CF16667 5-czesciowy zestaw nozy z uchwytem - noze wykonane 
ze stali nierdzewnej do róznych zastosowan - ostre noze

163,99 zł
4251805445831 CF16600 2x miarki ze stali - miarka do napojów spirytusowych i 

koktajli - miarki do baru i kuchni - odmierzanie i dozowa
60,99 zł

4251805445848 CF16603 7-czesciowy zestaw bambusowych desek do krojenia - 
Deski sniadaniowe z uchwytem na deske - Male talerze 

140,99 zł
4251805445855 CF16598 Pudelko na lunch z oddzielnymi przegródkami i 

pudelkiem na sos, pudelko na zywnosc do pracy, szkoly,
70,99 zł

4251805445862 CF16598 Pudelko na lunch z oddzielnymi przegródkami i 
pudelkiem na sos, pudelko na zywnosc do pracy, szkoly,

70,99 zł
4251805445879 CF16598 Pudelko na lunch z oddzielnymi przegródkami i 

pudelkiem na sos, pudelko na zywnosc do pracy, szkoly,
70,99 zł

4251805445886 CF16665 2x Szklany dzbanek z pokrywka - Karafka na wode z 
uchwytem - Szklana karafka o pojemnosci 1,5 litra do w

140,99 zł
4251805445893 CF16666 2x doniczka ceramiczna - doniczka na kwiaty i ziola - 

doniczka do ogrodu, na balkon i mieszkanie - doniczka c
84,99 zł

4251805445909 CF16666 2x doniczka ceramiczna - doniczka na kwiaty i ziola - 
doniczka do ogrodu, na balkon i mieszkanie - doniczka c

140,99 zł
4251805445916 CF16609 2x Zestaw do zamiatania - Zestaw do zamiatania 

skladajacy sie ze szczotki recznej i szufelki - Szczotka re
93,99 zł

4251805445923 CF16607 2x Recznik do jogi - szybkoschnacy recznik do pilatesu - 
recznik do jogi 64 x 40 cm - recznik z mikrofibry do upra

70,99 zł
4251805445930 CF13787 3-czesciowy zestaw dzbanków z miarka w róznych 

rozmiarach - dzbanki z podzialka w mililitrach i gramach
84,99 zł

4251805445947 CF16673 2x krazek na drzewo z litego drewna z kora - gruby 
drewniany krazek do dekoracji - ozdobne podkladki pod 

84,99 zł
4251805445954 CF11766 2x Nasadka do kranu - perlator z przedluzeniem weza i 

oszczedzaczem wody - perlator perelkowy z gwintem w
60,99 zł

4251805445954 CF11766 2x Nasadka do kranu - perlator z przedluzeniem weza i 
oszczedzaczem wody - perlator perelkowy z gwintem w

60,99 zł
4251805445961 CF16649 2x metalowe miski dekoracyjne - ozdobne miski do 

domu, biura, mieszkania wakacyjnego - nowoczesna mi
70,99 zł

4251805445978 CF14469 6x bombki - Bombki choinkowe wykonane z 
nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie - Ozdoby ch

84,99 zł
4251805445985 CF14469 6x Bombka bozonarodzeniowa - bombki na choinke z 

nietlukacego sie plastiku na Boze Narodzenie - ozdoba n
93,99 zł

4251805445992 CF14571 19-czesciowy zestaw ozdób swiatecznych - Bombki 
choinkowe wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze 

140,99 zł
4251805446005 CF16387 26-czesciowy zestaw bombek - Bombki choinkowe 

wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie 
187,99 zł

4251805446012 CF16390 26-czesciowy zestaw bombek - Bombki choinkowe 
wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie 

163,99 zł
4251805446029 CF16391 26-czesciowy zestaw bombek - Bombki choinkowe 

wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie 
163,99 zł

4251805446036 CF16384 26-czesciowy zestaw bombek - Bombki choinkowe 
wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie 

187,99 zł
4251805446043 CF16389 26-czesciowy zestaw bombek - Bombki choinkowe 

wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie 
163,99 zł
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4251805446050 CF16385 26-czesciowy zestaw bombek - Bombki choinkowe 
wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie 

163,99 zł
4251805446067 CF16264 94-czesciowy zestaw bombek - Bombki choinkowe 

wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie 
187,99 zł

4251805446074 CF16217 12x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 
Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch

93,99 zł
4251805446081 CF16221 12x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 

Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch
93,99 zł

4251805446098 CF16219 12x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 
Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch

93,99 zł
4251805446104 CF16218 12x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 

Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch
93,99 zł

4251805446111 CF16220 12x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 
Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch

93,99 zł
4251805446128 CF16228 12x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 

Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch
84,99 zł

4251805446135 CF16223 12x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 
Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch

93,99 zł
4251805446142 CF16227 12x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 

Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch
93,99 zł

4251805446159 CF16225 12x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 
Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch

84,99 zł
4251805446166 CF16224 12x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 

Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch
93,99 zł

4251805446173 CF16226 12x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 
Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch

93,99 zł
4251805446180 CF16234 8x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 

Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch
140,99 zł

4251805446197 CF16229 8x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 
Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch

84,99 zł
4251805446203 CF16233 8x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 

Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch
84,99 zł

4251805446210 CF16231 8x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 
Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch

140,99 zł
4251805446227 CF16230 8x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 

Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch
93,99 zł

4251805446234 CF16232 8x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 
Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch

93,99 zł
4251805446241 CF16240 6x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 

Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch
140,99 zł

4251805446258 CF16235 6x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 
Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch

140,99 zł
4251805446265 CF16239 6x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 

Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch
140,99 zł

4251805446272 CF16237 6x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 
Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch

93,99 zł
4251805446289 CF16236 6x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 

Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch
140,99 zł

4251805446296 CF16238 6x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 
Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch

140,99 zł
4251805446302 CF16222 12x bombki - Bombki choinkowe ze szkla na Boze 

Narodzenie - Ozdoby choinkowe na choinke - Ozdoby ch
84,99 zł

4251805446319 CF16381 31-czesciowy zestaw wiszacych ozdób choinkowych - 
kule choinkowe i szyszki jodlowe z nietlukacego sie plast

163,99 zł
4251805446326 CF16675 Chlodziarka do szampana z imitacja skóry - wiaderko 

chlodzace do wina musujacego, wina i szampana - szlac
140,99 zł

4251805446333 CF16393 20-czesciowy zestaw dekoracji wiszacych Boze 
Narodzenie - kule choinkowe w róznych ksztaltach wyko

163,99 zł
4251805446340 CF16357 12x bombki - Bombki choinkowe wykonane z tworzywa 

sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 
70,99 zł

4251805446357 CF16354 12x bombki - Bombki choinkowe wykonane z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 

70,99 zł
4251805446364 CF16358 12x bombki - Bombki choinkowe wykonane z tworzywa 

sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 
70,99 zł

4251805446371 CF16359 12x bombki - Bombki choinkowe wykonane z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 

70,99 zł
4251805446388 CF16356 12x bombki - Bombki choinkowe wykonane z tworzywa 

sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 
70,99 zł

4251805446395 CF16355 12x bombki - Bombki choinkowe wykonane z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 

70,99 zł
4251805446401 CF16351 16x bombki - Bombki choinkowe wykonane z tworzywa 

sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 
70,99 zł
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4251805446418 CF16348 16x bombki - Bombki choinkowe wykonane z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 

70,99 zł
4251805446425 CF16353 16x bombki - Bombki choinkowe wykonane z tworzywa 

sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 
84,99 zł

4251805446432 CF16350 16x bombki - Bombki choinkowe wykonane z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 

84,99 zł
4251805446449 CF16349 16x bombki - Bombki choinkowe wykonane z tworzywa 

sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 
70,99 zł

4251805446456 CF16378 16x bombki - Bombki choinkowe wykonane z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 

70,99 zł
4251805446463 CF16345 24x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 
70,99 zł

4251805446470 CF16342 24x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 

70,99 zł
4251805446487 CF16346 24x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 
70,99 zł

4251805446494 CF16347 24x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 

70,99 zł
4251805446500 CF16344 24x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 
70,99 zł

4251805446517 CF16343 24x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 

70,99 zł
4251805446517 CF16343 24x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z tworzywa 

sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 
70,99 zł

4251805446531 CF16688 5-czesciowy zestaw nozy z uchwytem - noze ze stali 
nierdzewnej do róznych zastosowan - noze kuchenne w 

163,99 zł
4251805446548 CF16695 Miska wielofunkcyjna ze stali nierdzewnej - miska do 

mieszania z pokrywa i 3 tarkami - miska do salatek
140,99 zł

4251805446555 CF16318 2x Dekoracja choinki ptak - paw z cekinami do dekoracji 
choinki - plastikowe ptaki z klipsem na Boze Narodzenie

70,99 zł
4251805446562 CF16319 2x Dekoracja choinki ptak - paw z cekinami do dekoracji 

choinki - plastikowe ptaki z klipsem na Boze Narodzenie
84,99 zł

4251805446579 CF16370 8x zawieszki choinkowe w ksztalcie stozka, nielamliwe 
ozdoby choinkowe, zawieszki w ksztalcie stozka jako oz

70,99 zł
4251805446586 CF16371 8x zawieszki choinkowe w ksztalcie stozka, nielamliwe 

ozdoby choinkowe, zawieszki w ksztalcie stozka jako oz
70,99 zł

4251805446593 CF16372 8x zawieszki choinkowe w ksztalcie stozka, nielamliwe 
ozdoby choinkowe, zawieszki w ksztalcie stozka jako oz

70,99 zł
4251805446609 CF16373 8x zawieszki choinkowe w ksztalcie stozka, nielamliwe 

ozdoby choinkowe, zawieszki w ksztalcie stozka jako oz
70,99 zł

4251805446616 CF16375 8x zawieszki choinkowe w ksztalcie stozka, nielamliwe 
ozdoby choinkowe, zawieszki w ksztalcie stozka jako oz

70,99 zł
4251805446623 CF16376 8x zawieszki choinkowe w ksztalcie stozka, nielamliwe 

ozdoby choinkowe, zawieszki w ksztalcie stozka jako oz
70,99 zł

4251805446630 CF16697 12x zawieszki choinkowe w ksztalcie stozka, nielamliwe 
ozdoby choinkowe, zawieszki w ksztalcie stozka jako oz

70,99 zł
4251805446647 CF16643 12x Dekoracyjny kwiatek z klipsem - Blyszczace kwiatki 

do przypiecia - Przypinka jako dekoracja pokoju na Boze
140,99 zł

4251805446654 CF16643 12x Dekoracyjny kwiatek z klipsem - Blyszczace kwiatki 
do przypiecia - Przypinka jako dekoracja pokoju na Boze

70,99 zł
4251805446661 CF16698 3x koszyk wielkanocny wykonany z bambusa do 

dekoracji - koszyk bambusowy jako gniazdo wielkanocn
140,99 zł

4251805446678 CF16527 Gwiazda swietlna 3D z oswietleniem LED do 
zawieszenia, gwiazda papierowa, 10 cieplobialych diod L

140,99 zł
4251805446685 CF16335 6x ozdoby choinkowe - blyszczaca wiszaca ozdoba - 

blyszczaca galazka z ozdobnymi kamieniami do powiesz
140,99 zł

4251805446692 CF14541 2x wacik LED z 6-godzinnym timerem - oswietlenie z 15 
diodami LED - dekoracja na Boze Narodzenie, urodziny, 

140,99 zł
4251805446708 CF10961 porcelanowy mozdzierz i tluczek - zaprawa 

przyprawowa z lejkiem - rozdrabniacz do rozdrabniania 
84,99 zł

4251805446715 CF16550 LED luk swiecowy jako oswietlenie swiateczne - most 
swiecowy z 7 diodami LED - lekka piramida lukowa wyk

163,99 zł
4251805446722 CF16551 LED luk swiecowy jako oswietlenie swiateczne - most 

swiecowy z 7 diodami LED - lekka piramida lukowa wyk
163,99 zł

4251805446739 CF16328 4x Choinka Dekoracja Motyl - Christmas Butterfly dla 
dekoracji choinki - Plastikowy motyl do powieszenia

70,99 zł
4251805446746 CF16333 4x ozdoby choinkowe Deco Unicorn - Swiateczny 

jednorozec na ozdoby choinkowe - plastikowy jednoroze
93,99 zł

4251805446753 CF16330 4x dekoracje choinkowe platek sniegu - zimowa 
dekoracja na choinke - plastikowy platek sniegu do powi

70,99 zł
4251805446760 CF16660 2x zabawka dla psa - zabawka do zucia dla psów - 

motywy swiateczne - pomoc edukacyjna do aportowania
84,99 zł
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4251805446777 CF16380 16x Odporna na zlamanie zawieszka gwiazda - Czarna 
ozdoba choinkowa w ksztalcie gwiazdy - Dekoracyjna oz

84,99 zł
4251805446784 CF16632 Jutowa torba swiateczna - torba na prezenty - torba 

jutowa z nadrukiem Swietego Mikolaja, balwana lub reni
70,99 zł

4251805446807 CF16407 2x Duza swiateczna torba na prezenty - XL torba na 
prezenty do kalendarza adwentowego - swiateczne torb

84,99 zł
4251805446814 CF16650 2x Mata sniezna do dekoracji swiatecznych - Sztuczny 

snieg do dekoracji i rekodziela - Puch sniezny jako dekor
93,99 zł

4251805446821 CF16635 Mata sniezna do dekoracji swiatecznych - Sztuczny 
snieg do dekoracji i rekodziela - Wata sniezna jako snie

93,99 zł
4251805446838 CF16636 3 litry krysztalowego sniegu do dekoracji i rekodziela - 

Sztuczny snieg jako dekoracja swiateczna - Dekoracja zi
84,99 zł

4251805446845 CF16633 Mata sniezna do dekoracji swiatecznych - Sztuczny 
snieg do dekoracji i rekodziela - Puch sniezny jako dekor

70,99 zł
4251805446852 CF16645 2x metalowe swieczniki w swiatecznym stylu - 

dekoracyjny swiecznik na zime - swieczniki na Boze Nar
70,99 zł

4251805446869 CF16646 swiecznik o klasycznym designie - jednoramienny 
swiecznik z okragla podstawa - jednoplomienny swieczni

140,99 zł
4251805446876 CF16648 Swieczniki na Boze Narodzenie - jednoramienny 

swiecznik z okragla podstawa - jednoplomienny swieczni
93,99 zł

4251805446883 CF16647 swiecznik w klasycznym stylu - swiecznik z uchwytem i 
okragla podstawa - swiecznik jednoplomieniowy do swie

84,99 zł
4251805446890 CF16634 5 metrów girlandy jako dekoracja swiateczna - ozdoby 

okienne na Boze Narodzenie - zimowa dekoracja sopli n
70,99 zł

4251805446906 CF16644 pólmisek do serwowania, ozdobny talerz ze stali 
nierdzewnej, okragla taca do serwowania i dekorowania

84,99 zł
4251805446913 CF16554 LED star - lampa LED XL w ksztalcie gwiazdy - 

nastrojowe swiatlo do zawieszenia - romantyczna lampa
187,99 zł

4251805446920 CF14626 Dom LED jako dekoracja na Boze Narodzenie - Maly 
drewniany domek z oswietleniem LED - Dekoracja swiat

140,99 zł
4251805446937 CF16418 2x bieznik swiateczny - ozdobna opaska na stól z 

brokatem - dekoracja stolu z poliamidu - tkanina dekora
84,99 zł

4251805446944 CF16417 2x bieznik swiateczny - ozdobna opaska na stól z 
brokatem - dekoracja stolu z poliamidu - tkanina dekora

70,99 zł
4251805446951 CF16420 2x bieznik swiateczny - ozdobna opaska na stól z 

brokatem - dekoracja stolu z poliamidu - tkanina dekora
84,99 zł

4251805446968 CF16419 2x bieznik swiateczny - ozdobna opaska na stól z 
brokatem - dekoracja stolu z poliamidu - tkanina dekora

84,99 zł
4251805446975 CF16426 2x bieznik na stól Boze Narodzenie - ozdobna opaska na 

stól z motywem swiatecznym - dekoracja stolu na Boze 
70,99 zł

4251805446982 CF16423 2x Swiateczny bieznik na stól - ozdobna opaska na stól 
z motywem platka sniegu - dekoracja stolu na Boze Nar

70,99 zł
4251805446999 CF16422 2x Swiateczny bieznik na stól - Dekoracyjna wstazka na 

stól z motywem swiatecznym - Dekoracja stolu na Boze 
70,99 zł

4251805447002 CF14478 48x kokarda prezentowa w dwóch rozmiarach i czterech 
kolorach - samoprzylepna gotowa kokarda do ozdabiani

84,99 zł
4251805447019 CF16604 dekoracyjna figurka rozgwiazda - morskie akcesorium 

do domu - swietna figura kolekcjonerska - artystyczna i 
140,99 zł

4251805447026 CF16604 deco figurka muszla muszli - morskie akcesorium do 
zycia - wspaniala figura kolekcjonerska - artystyczna i re

140,99 zł
4251805447033 CF16604 deco rysunek trapezoidalny slimak wstazkowy - morskie 

akcesorium do zycia - swietna figura kolekcjonerska - ar
140,99 zł

4251805447040 CF16604 deco figurka muszla lodzika - morskie akcesorium do 
zycia - swietna figura kolekcjonerska - artystyczna i reali

140,99 zł
4251805447057 CF16547 4x Swieca LED z pilotem - swiece LED w czterech 

róznych rozmiarach - swiece dekoracyjne z realistyczny
210,99 zł

4251805447064 CF16548 3x Swieca LED z pilotem - swiece LED w trzech róznych 
rozmiarach - swiece dekoracyjne z realistycznym migota

140,99 zł
4251805447071 CF16337 Rózowe elfy bozonarodzeniowe do dekoracji 

swiatecznych, figurki zimowe jako przedmioty dekoracyj
140,99 zł

4251805447088 CF16523 2x Lancuch swietlny LED z bombkami - Lancuch 
swietlny z lampkami LED - Oswietlenie dekoracyjne na B

84,99 zł
4251805447095 CF16524 2x Lancuch swietlny LED z bombkami - Lancuch 

swietlny z lampkami LED - Oswietlenie dekoracyjne na B
70,99 zł

4251805447101 CF16525 2x Lancuch swietlny LED z bombkami - Lancuch 
swietlny z lampkami LED - Oswietlenie dekoracyjne na B

70,99 zł
4251805447118 CF16654 Dekoracyjna ekspozycja na Boze Narodzenie - Choinka 

wykonana z drewna ze sztucznym futerkiem dzwoneczk
70,99 zł

4251805447125 CF16528 2x Lancuch swietlny LED z bombkami - Lancuch 
swietlny z lampkami LED - Oswietlenie dekoracyjne na B

70,99 zł
4251805447132 CF16515 2x sznurek z oswietleniem LED, sznurek dekoracyjny z 

lampami LED o barwie cieplej bieli, lancuch swietlny na 
70,99 zł
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4251805447149 CF16531 2x LED star - Lampa LED w ksztalcie gwiazdy - 
Nastrojowe swiatlo do ustawienia - Romantyczna lampa 

140,99 zł
4251805447170 CF16651 2x LED Fairy Lights z piórami - zasilane bateryjnie 

lampy z LED Light - dekoracyjne oswietlenie z przepiórc
84,99 zł

4251805447187 CF16555 Kurtyna swietlna LED do wewnatrz i na zewnatrz - 
Kurtyna swietlna z ciepla biel 240 diod LED - Ozdobne la

163,99 zł
4251805447194 CF16556 Kurtyna swietlna LED do wewnatrz i na zewnatrz - 

Kurtyna swietlna z ciepla biela 480 diod LED - Ozdobne l
210,99 zł

4251805447200 CF16449 Kulka bawelniana LED z funkcja timera - oswietlenie z 
20 diodami LED ciepla biel - dekoracja na Boze Narodze

140,99 zł
4251805447217 CF16452 Kulka bawelniana LED z funkcja timera - oswietlenie 15 

diodami LED ciepla biel - dekoracja na Boze Narodzenie,
140,99 zł

4251805447224 CF16429 ozdobna kula na linie - 24 diody LED na linie i w kuli - 
zasilanie bateryjne - 6-godzinny timer

163,99 zł
4251805447231 CF16430 Sznur z oswietleniem LED - Sznur dekoracyjny z 

gwiazda i diodami LED - Zasilana bateriami lampa LED d
140,99 zł

4251805447248 CF16640 2x Metalowy dzwonek na choinke - swiateczny dzwonek 
- tradycyjna ozdoba choinkowa - dekoracyjny wiszacy d

70,99 zł
4251805447255 CF16642 metalowe dzwonki choinkowe - Swiateczna girlanda z 6 

dzwoneczkami - Tradycyjne ozdoby choinkowe - Dzwon
84,99 zł

4251805447262 CF16641 Duzy metalowy dzwonek choinkowy - dzwonek 
bozonarodzeniowy - tradycyjne ozdoby choinkowe - ozd

84,99 zł
4251805447279 CF16661 3x Pojemnik na ciastka, blaszane pudelko na swiateczne 

ciastka, bozonarodzeniowe pudelko z pokrywka, na ciast
140,99 zł

4251805447286 CF16662 3x pojemniki na ciastka, blaszane pudelko na 
swiateczne ciasteczka, bozonarodzeniowy pojemnik do 

140,99 zł
4251805447293 CF16663 6x Pojemnik na ciastka, blaszane pudelko na swiateczne 

ciasteczka, swiateczna puszka do przechowywania z pok
140,99 zł

4251805447309 CF16657 8x Podstawki pod drinki - Podstawki na stól okragle z 
polyskiem - Podstawki plastikowe pod szklo - Podstawki 

60,99 zł
4251805447316 CF16658 8x Podstawki pod drinki - Podstawki na stól okragle z 

polyskiem - Podstawki plastikowe pod szklo - Podstawki 
60,99 zł

4251805447323 CF16659 8x Podstawki pod drinki - Podstawki na stól okragle z 
polyskiem - Podstawki plastikowe pod szklo - Podstawki 

60,99 zł
4251805447330 CF16435 2x rattanowe stozki z oswietleniem LED, plecione 

galazki ze sztucznym sniegiem i 10 cieplymi bialymi diod
163,99 zł

4251805447347 CF16699 2x rattanowe stozki z oswietleniem LED, plecione 
galazki ze sztucznym sniegiem i 10 cieplymi bialymi diod

210,99 zł
4251805447354 CF16696 Stojak na choinke - Metalowa choinka na podstawie z 

drewna mango - Metalowa choinka do postawienia - Oz
140,99 zł

4251805447361 CF16652 Lancuch swietlny LED z brokatowymi pisankami - 
lancuch swietlny z 10 diodami LED - kolorowa dekoracja

84,99 zł
4251805447378 CF16683 3-czesciowy zestaw nozyczek wielofunkcyjnych, zestaw 

nozyczek skladajacy sie z duzych nozyczek domowych, 
60,99 zł

4251805447385 CF16683 3-czesciowy zestaw nozyczek wielofunkcyjnych, zestaw 
nozyczek skladajacy sie z duzych nozyczek domowych, 

60,99 zł
4251805447392 CF16683 3-czesciowy zestaw nozyczek wielofunkcyjnych, zestaw 

nozyczek skladajacy sie z duzych nozyczek domowych, 
60,99 zł

4251805447408 CF16683 3-czesciowy zestaw nozyczek wielofunkcyjnych, zestaw 
nozyczek skladajacy sie z duzych nozyczek domowych, 

60,99 zł
4251805447415 CF16679 Znak na drzwi "Welcome" - Dekoracyjna drewniana ryba 

do powieszenia - Morska dekoracja wiszaca do domu - 
84,99 zł

4251805447422 CF16679 Znak na drzwi "Welcome" - Dekoracyjna drewniana ryba 
do powieszenia - Morska dekoracja wiszaca do domu - 

70,99 zł
4251805447439 CF16679 Znak na drzwi "Welcome" - Dekoracyjna drewniana ryba 

do powieszenia - Morska dekoracja wiszaca do domu - 
70,99 zł

4251805447446 CF16679 Znak na drzwi "Welcome" - Dekoracyjna drewniana ryba 
do powieszenia - Morska dekoracja wiszaca do domu - 

84,99 zł
4251805447453 CF16678 Chlodziarka do butelek - chlodziarka do szampana - 

chlodziarka do lodu wykonana ze stali nierdzewnej, chlo
140,99 zł

4251805447460 CF16677 Wiaderko na lód z paskiem ze skóry syntetycznej, 
pokrywka i uchwytem - chlodziarka jako chlodziarka do 

163,99 zł
4251805447477 CF16676 Chlodziarka do szampana z paskiem ze skóry 

syntetycznej - chlodziarka do wina musujacego, wina i s
140,99 zł

4251805447484 CF16674 4x Miska metalowa - Miska do serwowania dipów, 
przekasek, przystawek lub deserów - Miska deserowa - 

84,99 zł
4251805447491 CF9944 2x Squeeze Ball - poreczna pilka do sciskania w 

swietnych kolorach - zabawka antystresowa dla dzieci i 
70,99 zł

4251805447507 CF16399 2x taca drewniana - prostokatna ozdobna taca 
drewniana - taca do serwowania w gwiazdki - duza misk

140,99 zł
4251805447514 CF16399 2x drewniana taca - prostokatna dekoracyjna taca 

drewniana - taca do serwowania z sercami - duza miska
140,99 zł
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4251805447521 CF16690 3-czesciowy zestaw koszy bambusowych - kosz do 
przechowywania do organizowania i dekorowania - pud

187,99 zł
4251805447538 CF16682 3-czesciowy zestaw misek ze stali nierdzewnej - Miska 

do salatek w 3 rozmiarach - Miska ze stali nierdzewnej d
140,99 zł

4251805447545 CF16689 6-czesciowe plastikowe serwery do salatek - Zestaw z 
lyzka do salatek i widelcem do salatek w 3 kolorach - Ko

70,99 zł
4251805447569 CF16686 2x szczotka do ubran - praktyczna szczotka do usuwania 

klaczków - usuwa klaczki, siersc zwierzat, lupiez i kurz - 
60,99 zł

4251805447576 CF16691 4x wymienne nakladki na wycieraczki podlogowe - 
nakladka na wycieraczke wykonana z mikrofibry szenilo

93,99 zł
4251805447576 CF16691 4x wymienne nakladki na wycieraczki podlogowe - 

nakladka na wycieraczke wykonana z mikrofibry szenilo
93,99 zł

4251805447583 CF16692 2x Mata do odsaczania naczyn - chlonna mata z 
mikrofibry - mata do odsaczania naczyn do kubków, tale

93,99 zł
4251805447590 CF16687 4x teleskopowy skrobak do pleców, masazer pleców, 

szyi, ramion i glowy, wyciagane rece do drapania, skrob
70,99 zł

4251805447590 CF16687 4x teleskopowy skrobak do pleców, masazer pleców, 
szyi, ramion i glowy, wyciagane rece do drapania, skrob

70,99 zł
4251805447606 CF16692 2x ociekacz do naczyn - Microfibre Drainer Mat 

Absorbent - Dish Drainer Mat dla kubków, talerzy, szkla
93,99 zł

4251805447613 CF16694 2x ociekacz do naczyn - Microfibre Drainer Mat 
Absorbent - Dish Drainer Mat dla kubków, talerzy, szkla

140,99 zł
4251805447620 CF16694 2x ociekacz do naczyn - Microfibre Drainer Mat 

Absorbent - Dish Drainer Mat dla kubków, talerzy, szkla
140,99 zł

4251805447637 CF16700 Dekoracyjny szkielet na Halloween - XXL plastikowy 
szkielet do powieszenia - naturalnej wielkosci szkielet na

421,99 zł
4251805447644 CF16709 4x dekoracja na Halloween - nagrobek wykonany z 

polistyrenu do dekoracji - dekoracja nagrobka z horrore
140,99 zł

4251805447651 CF16705 2x opaska z drewna elfa na Halloween - elfia tiara dla 
dzieci i doroslych - opaska na karnawal, karnawal, Hallo

140,99 zł
4251805447668 CF16702 zestaw do makijazu zamek zombie, zestaw na fajny 

tatuaz na zamek, horror, Halloween, karnawal, impreza 
84,99 zł

4251805447675 CF16710 34-czesciowy zestaw zastawy stolowej i dekoracji na 
Halloween, impreze motto lub urodziny

93,99 zł
4251805447682 CF16710 68-czesciowy zestaw naczyn stolowych i dekoracji na 

Halloween, impreze tematyczna lub urodziny
163,99 zł

4251805447699 CF16704 voodoo hat - nakrycie glowy na karnawal, Halloween i 
imprezy tematyczne - brazowy kapelusz z piórami, kosc

163,99 zł
4251805447705 CF16703 voodoo hat - nakrycie glowy na karnawal, Halloween i 

imprezy tematyczne - czarny kapelusz z piórami, czaszk
187,99 zł

4251805447712 CF16707 Kostium szkieletu dla dzieci - Kostium na Halloween 
"Pan Rentgen" - Kostium karnawalowy dla dzieci - Kosti

140,99 zł
4251805447729 CF16708 Kostium szkieletu dla dzieci - Kostium na Halloween 

"Pan Rentgen" - Kostium karnawalowy dla dzieci - Kosti
140,99 zł

4251805447736 CF16706 Peleryna dla doroslych - Peleryna z kapturem do 
kostiumu wampira - Peleryna unisex w kolorze czarnym 

163,99 zł
4251805447743 CF15146 Rustykalna taca do serwowania herbaty - Taca z 

pojemnikiem do przechowywania herbaty - Pudelko na 
163,99 zł

4251805447750 CF12815 12x saszetki zapachowe o róznych zapachach - saszetki 
zapachowe do lazienki, szuflad, szafek, pokoi i samocho

70,99 zł
4251805447767 CF16681 2x rekawica kuchenna z silikonem - Antyposlizgowa 

rekawica chroniaca przed wysoka temperatura - Bawelni
70,99 zł

4251805447774 CF16681 2x rekawica kuchenna z silikonem - Antyposlizgowa 
rekawica chroniaca przed wysoka temperatura - Bawelni

84,99 zł
4251805447781 CF16680 Wiszacy kosz na owoce - Duzy wiszacy kosz na owoce - 

Przechowywanie w kuchni - Wiszacy kosz na owoce wyk
163,99 zł

4251805447798 CF16685 Wysuwana suszarka nascienna - Wysuwany wieszak na 
ubrania - Suszarka nascienna - Wysuwana suszarka nas

140,99 zł
4251805447804 CF16733 4x dekoracja na Halloween - nagrobek wykonany z 

polistyrenu do dekoracji - dekoracja nagrobka z horrore
140,99 zł

4251805447811 CF16743 9-czesciowy zestaw Halloween - pajeczyna z mniejszymi 
i wiekszymi pajakami - dekoracyjna pajeczyna na Hallo

70,99 zł
4251805447828 CF16744 32-czesciowy zestaw Halloween - pajeczyna z 

mniejszymi i wiekszymi pajakami - dekoracyjna pajeczy
140,99 zł

4251805447835 CF15250 3x pisanki do wypelnienia - kolorowe pisanki 
nadziewane na Wielkanoc - duze pisanki z motywami wi

140,99 zł
4251805447842 CF16750 Standee deco na Wielkanoc - napis z zajaczkiem 

wielkanocnym - Dekoracja wielkanocna do postawienia -
70,99 zł

4251805447859 CF16750 2x Dekoracyjny napis z zajaczkiem wielkanocnym - 
Dekoracja wielkanocna do postawienia - Dekoracja wiel

84,99 zł
4251805447866 CF14958 Napis z uroczymi zajaczkami wielkanocnymi - Dekoracja 

wielkanocna do postawienia - Dekoracja wielkanocna z 
140,99 zł

Strona: 331/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805447873 CF16751 Dekoracyjny stojak na Wielkanoc - Napis z zajaczkiem 
wielkanocnym - Dekoracja wielkanocna z drewna z dzw

84,99 zł
4251805447880 CF16752 Dekoracyjna ozdoba na Wielkanoc - Napis z uroczymi 

zajaczkami wielkanocnymi - Ozdoba wielkanocna wykon
84,99 zł

4251805447897 CF16753 drewniane pudelko na Wielkanoc - male skrzynki 
narzedziowe jako ozdoby wielkanocne - koszyczki do roz

140,99 zł
4251805447903 CF16753 drewniane pudelko na Wielkanoc - male skrzynki 

narzedziowe jako ozdoby wielkanocne - koszyczki do roz
140,99 zł

4251805447910 CF16754 Dekoracyjny napis na Wielkanoc - napis z urocza glowa 
króliczka jako O - dekoracja wielkanocna do postawienia

70,99 zł
4251805447927 CF16755 Napis Frohe Ostern z zajaczkiem wielkanocnym - 

dekoracja wielkanocna do postawienia - dekoracja wielk
140,99 zł

4251805447934 CF16756 Dekoracja na Wielkanoc - Napis z króliczkiem 
wielkanocnym - Urocza dekoracja wielkanocna do posta

93,99 zł
4251805447941 CF16756 Dekoracyjna podstawka na Wielkanoc z króliczkiem 

wielkanocnym - Urocza dekoracja wielkanocna do posta
93,99 zł

4251805447958 CF16757 Uroczy filcowy zajaczek wielkanocny - dekoracja 
wielkanocna do postawienia - dekoracja wielkanocna z d

84,99 zł
4251805447965 CF16759 3x Ozdobne stojaki na Wielkanoc - Sliczne filcowe 

króliczki wielkanocne - Dekoracja wielkanocna wykonan
140,99 zł

4251805447972 CF16760 2x Sliczne torebki filcowe - koszyczek filcowy w ksztalcie 
zajaczka wielkanocnego do wypelnienia i podarowania 

93,99 zł
4251805447989 CF16761 3x Sliczne torebki z filcu - koszyczek filcowy w ksztalcie 

zajaczka wielkanocnego do wypelnienia i podarowania 
140,99 zł

4251805447996 CF16762 3x Ozdoby wielkanocne i wiosenne - Urocze kwiatki z 
filcu - Ozdoba wielkanocna do postawienia - Ozdoba wie

163,99 zł
4251805448009 CF16763 2x stojak do dekoracji na Wielkanoc i wiosne - urocze 

kwiaty z filcu - dekoracja wielkanocna - dekoracja wielk
140,99 zł

4251805448016 CF16764 Uroczy filcowy zajaczek wielkanocny - dekoracja 
wielkanocna do postawienia - dekoracja wielkanocna z d

70,99 zł
4251805448023 CF16764 2x Ozdobne stojaki na Wielkanoc - Uroczy filcowy 

zajaczek wielkanocny - Dekoracja wielkanocna
84,99 zł

4251805448030 CF16765 2x Ozdobne stojaki na Wielkanoc - Sliczne filcowe 
zajaczki wielkanocne - Dekoracja wielkanocna - Dekorac

93,99 zł
4251805448047 CF16766 2x Dekoracyjny drewniany zajaczek wielkanocny - 

Dekoracja wielkanocna do postawienia na stole - Dekora
84,99 zł

4251805448054 CF16767 2x Dekoracja wielkanocna do postawienia na stole - 
Bardzo urocza owieczka - Dekoracja wielkanocna wykon

84,99 zł
4251805448061 CF16768 2x Ozdoby wielkanocne - dekoracja wielkanocna do 

postawienia na stole - dekoracja wielkanocna wykonana
84,99 zł

4251805448078 CF16769 3x filcowe pudelko - pudelko na Wielkanoc - do 
dekoracji, a takze do rozdania - filcowy kosz z urocza bu

140,99 zł
4251805448085 CF16770 2x stojaki ozdobne na Wielkanoc i wiosne - urocze 

filcowe zajaczki wielkanocne - ozdoby wielkanocne do p
84,99 zł

4251805448092 CF16770 2x Ozdoby na Wielkanoc i wiosne - Urocze filcowe 
zajaczki wielkanocne - Dekoracja wielkanocna do posta

140,99 zł
4251805448108 CF16772 2x Ozdobne stojaki na Wielkanoc i wiosne - 

Wielkanocna dekoracja do postawienia - Wielkanocna d
84,99 zł

4251805448115 CF16773 3x Dekoracja wielkanocna stojaca - zajaczek 
wielkanocny z filcu z kwiatami i drewniana podstawa - 

140,99 zł
4251805448122 CF16774 2x Zajaczek wielkanocny z kwiatami - dekoracja 

wielkanocna do postawienia - dekoracja wielkanocna wy
70,99 zł

4251805448139 CF16775 2x Zajaczek na Wielkanoc - Para drewnianych 
zajaczków wielkanocnych do postawienia - Dekoracja wi

84,99 zł
4251805448146 CF16776 3x Koszyczek wielkanocny z filcu - koszyczek do 

wypelnienia - filcowa torebka do rozdania - gniazdko wi
140,99 zł

4251805448153 CF16777 3x Koszyczek wielkanocny z filcu - koszyczek do 
wypelnienia - filcowy woreczek na prezenty - gniazdko 

140,99 zł
4251805448160 CF16778 12x Dekoracyjny zajaczek do zawieszenia - Drewniana 

dekoracja wielkanocna do powieszenia - Drewniany zaja
84,99 zł

4251805448177 CF16779 6x Dekoracyjny zajaczek do zawieszenia - Drewniana 
dekoracja wielkanocna do powieszenia - Drewniany zaja

60,99 zł
4251805448184 CF16780 12x Zajaczek do zawieszenia - Drewniany zajaczek do 

dekoracji - Drewniana dekoracja wielkanocna do powies
84,99 zł

4251805448191 CF16781 6x Dekoracyjny wieszaki motylek, kwiatek i serce - 
Drewniany wieszak do dekoracji - Wiosenna dekoracja n

70,99 zł
4251805448207 CF16782 6x wieszaki dekoracyjne Wielkanoc - Ozdoby 

wielkanocne wykonane z drewna do powieszenia - Wies
60,99 zł

4251805448214 CF16783 12x Drewniana zawieszka dekoracyjna z brokatem - 
motyl, serce i ptak do zawieszenia - wiosenna dekoracja

84,99 zł
4251805448221 CF16784 6x dekoracyjny wieszak króliczek - Ozdoby wielkanocne 

z drewna do zawieszenia - Drewniany wieszak na bukiet
70,99 zł
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4251805448238 CF16785 6x Zawieszka Zajaczek w pisance - Drewniana 
zawieszka do dekoracji - Zawieszka wielkanocna na buki

60,99 zł
4251805448245 CF16786 12x Dekoracyjna zawieszka zajaczek wielkanocny - 

kolorowe drewniane zajaczki do powieszenia - drewnian
84,99 zł

4251805448252 CF16787 6x Drewniana zawieszka dekoracyjna - Drewniana 
ozdoba wielkanocna do powieszenia - Drewniana zawies

60,99 zł
4251805448269 CF16788 6x Drewniana zawieszka dekoracyjna - kolorowe motylki 

do powieszenia - drewniana zawieszka na bukiet wielka
70,99 zł

4251805448276 CF16789 12x Drewniana dekoracja wielkanocna do powieszenia - 
Drewniany wieszak na bukiet wielkanocny szaro-bialy w 

70,99 zł
4251805448276 CF16789 12x Drewniana dekoracja wielkanocna do powieszenia - 

Drewniany wieszak na bukiet wielkanocny szaro-bialy w 
70,99 zł

4251805448283 CF16789 12x Ozdoby wielkanocne - drewniana ozdoba 
wielkanocna do zawieszenia - drewniana zawieszka na b

70,99 zł
4251805448283 CF16789 12x Ozdoby wielkanocne - drewniana ozdoba 

wielkanocna do zawieszenia - drewniana zawieszka na b
70,99 zł

4251805448290 CF16791 18x Zawieszki ozdobne na Wielkanoc - Pisanki z 
tworzywa do powieszenia - Zawieszki na bukiet wielkan

140,99 zł
4251805448306 CF16792 18x Ozdobna zawieszka wielkanocna - plastikowe 

pisanki wielkanocne do zawieszenia - pisanki wielkanocn
84,99 zł

4251805448313 CF16793 18x dekoracyjne zawieszki wielkanocne - plastikowe 
pisanki do powieszenia - kolorowe pisanki na wielkanoc

84,99 zł
4251805448320 CF16794 6x torba prezentowa z motywami swiatecznymi - torba 

prezentowa na butelki wina i szampana - na Boze Narod
84,99 zł

4251805448337 CF16795 36x Dekoracyjna zawieszka wielkanocna - Plastikowe 
pisanki do zawieszenia - kolorowe pisanki do bukietu wi

140,99 zł
4251805448344 CF16796 6x torba prezentowa z motywami swiatecznymi - torba 

prezentowa na butelki wina i szampana - na Boze Narod
84,99 zł

4251805448351 CF16797 24x Zawieszka na ozdoby wielkanocne - plastikowe 
pisanki do zawieszenia - jajka w zywych kolorach z moty

93,99 zł
4251805448368 CF16798 24x Dekoracyjne ozdoby na Wielkanoc - Plastikowe 

pisanki wielkanocne do powieszenia - Pisanki w jasnych 
84,99 zł

4251805448375 CF16799 2x Dekoracja na Wielkanoc - Zajaczek wielkanocny z 
kwiatkiem i marchewka wykonany z drewna - Zajaczek 

70,99 zł
4251805448382 CF16800 Ozdobny stojak z filcu - ozdobny pociag wielkanocny do 

postawienia - pociag z zajaczkiem wielkanocnym i kwiat
93,99 zł

4251805448399 CF16801 2x Stojak dekoracyjny zajaczek wielkanocny - 
drewniana dekoracja do postawienia na Wielkanoc - slic

140,99 zł
4251805448405 CF16802 3x torba na prezent na Wielkanoc - torba z zajaczkiem 

wielkanocnym - urocza torba na prezent z motywem wie
84,99 zł

4251805448412 CF16803 2x Dekoracyjne ozdoby wielkanocne - ozdobne 
drewniane zajaczki wielkanocne z kokarda - drewniana 

70,99 zł
4251805448429 CF16804 3x Deco Zawieszka Wielkanocna - drewniana ozdoba 

wielkanocna do powieszenia - drewniana zawieszka zaja
84,99 zł

4251805448436 CF16805 4x Dekoracyjna figurka zajaczka do postawienia - 
Ozdoba wielkanocna wykonana z drewna - Zajaczek w j

84,99 zł
4251805448443 CF16806 36x Ozdoby wielkanocne - drewniana ozdoba 

wielkanocna do powieszenia - drewniana zawieszka na 
70,99 zł

4251805448443 CF16806 36x Ozdoby wielkanocne - drewniana ozdoba 
wielkanocna do powieszenia - drewniana zawieszka na 

70,99 zł
4251805448450 CF16807 36x Ozdoby wielkanocne - drewniana ozdoba 

wielkanocna do zawieszenia - zawieszka na bukiet wielk
70,99 zł

4251805448450 CF16807 36x Ozdoby wielkanocne - drewniana ozdoba 
wielkanocna do zawieszenia - zawieszka na bukiet wielk

70,99 zł
4251805448467 CF16808 36x Wieszak na ozdoby wielkanocne - Drewniana 

ozdoba wielkanocna do powieszenia - Drewniany wiesza
70,99 zł

4251805448467 CF16808 36x Wieszak na ozdoby wielkanocne - Drewniana 
ozdoba wielkanocna do powieszenia - Drewniany wiesza

70,99 zł
4251805448474 CF16809 36x wieszaki ozdobne Wielkanoc - Ozdoby wielkanocne 

wykonane z drewna do powieszenia - Wieszak drewnian
70,99 zł

4251805448481 CF16806 36x Drewniana ozdoba wielkanocna do powieszenia - 
drewniany wieszak na bukiet wielkanocny - zajaczek i pi

70,99 zł
4251805448481 CF16806 36x Drewniana ozdoba wielkanocna do powieszenia - 

drewniany wieszak na bukiet wielkanocny - zajaczek i pi
70,99 zł

4251805448498 CF16811 Wieniec wielkanocny "Witamy" z królikiem - dekoracyjny 
wianek na drzwi z zawieszka - Ozdoba wielkanocna z dr

70,99 zł
4251805448504 CF16812 3x dekoracja wiszaca Morska - dekoracja do 

zawieszenia - kierownica, kotwica i latarnia morska z m
84,99 zł

4251805448511 CF16812 3x dekoracja wiszaca Morska - dekoracja do 
zawieszenia - kierownica, ryba i konik morski z muszla - 

84,99 zł
4251805448528 CF16814 3x dekoracja wiszaca Morska - dekoracja do 

zawieszenia - lódz, latarnia morska i kolo ratunkowe z m
70,99 zł
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4251805448535 CF16815 3x dekoracja wiszaca Morska - dekoracja do 
zawieszenia - kierownica, kotwica i ryba z drewna z mus

84,99 zł
4251805448542 CF16816 3x dekoracja wiszaca Morska - dekoracja do 

zawieszenia - rozgwiazda, kotwica i kierownica z drewna
84,99 zł

4251805448559 CF16817 2x Dekoracyjne ozdoby na Wielkanoc - Para zajaczków 
wielkanocnych z pisanka - Zajaczki wielkanocne - Ozdob

84,99 zł
4251805448566 CF16818 2x Para zajaczków wielkanocnych z kwiatem - Zajaczek 

wielkanocny do postawienia - Drewniana dekoracja wiel
84,99 zł

4251805448573 CF16758 2x Urocze filcowe zajaczki wielkanocne - dekoracja 
wielkanocna do postawienia - dekoracja wielkanocna z d

84,99 zł
4251805448580 CF16819 48-czesciowy zestaw kwiatów i motyli - drewniana 

rozsypanka dekoracyjna z brokatem - dekoracja stolu - 
70,99 zł

4251805448597 CF16820 3x Doniczka wielkanocna - doniczka do roslin na 
Wielkanoc - sadzarka do doniczek z motywem wielkanoc

84,99 zł
4251805448603 CF16820 3x Donica wielkanocna - sadzarka do roslin na 

Wielkanoc - sadzarka do doniczek z motywem wielkanoc
70,99 zł

4251805448610 CF16823 3x Sadzarka wielkanocna - sadzarka do roslin na 
Wielkanoc - sadzarka do doniczek z motywem wielkanoc

84,99 zł
4251805448627 CF15250 Easter egg to fill - Kolorowe wypelniajace jajko na 

Wielkanoc - Duze jajko wielkanocne z motywami wielka
70,99 zł

4251805448634 CF15250 Easter egg to fill - Kolorowe wypelniajace jajko na 
Wielkanoc - Duze jajko wielkanocne z motywami wielka

93,99 zł
4251805448641 CF16812 3x dekoracja wiszaca Morska - dekoracja do 

zawieszenia - muszla, konik morski i rozgwiazda - dekor
84,99 zł

4251805448658 CF16656 Rustykalne pudelko na herbate - pudelko na herbate w 
stylu wiejskim z 9 przegródkami i oknem widokowym - 

163,99 zł
4251805448665 CF16728 zwierzecy stolek ze sztucznej skóry z drewnianymi 

nogami - stolek dzieciecy ze zwierzecym wzorem hipopo
444,99 zł

4251805448672 CF16727 zwierzecy stolek wykonany ze skóry syntetycznej z 
drewnianymi nogami - stolek dzieciecy ze zwierzecym sl

444,99 zł
4251805448696 CF14370 2x trzepaczka spiralna ze stali nierdzewnej 304 

nierdzewny - trzepaczka spiralna mozna myc w zmywar
70,99 zł

4251805471281 CF12238 9x bombki choinkowe, bombki choinkowe wykonane z 
nietlukacego plastiku na swieta, ozdoby choinkowe na c

84,99 zł
4251805471281 CF12238 9x bombki choinkowe, bombki choinkowe wykonane z 

nietlukacego plastiku na swieta, ozdoby choinkowe na c
84,99 zł

4251805471281 CF12238 9x bombki choinkowe, bombki choinkowe wykonane z 
nietlukacego plastiku na swieta, ozdoby choinkowe na c

84,99 zł
4251805471281 CF12238 9x bombki choinkowe, bombki choinkowe wykonane z 

nietlukacego plastiku na swieta, ozdoby choinkowe na c
84,99 zł

4251805471281 CF12238 9x bombki choinkowe, bombki choinkowe wykonane z 
nietlukacego plastiku na swieta, ozdoby choinkowe na c

84,99 zł
4251805448757 CF16827 kadzielnica wykonana z gliny - pojemnik na kadzidla z 

terakoty - uchwyt na kadzidelka do kadzidelek - kadzidlo
140,99 zł

4251805448795 CF11281 2x walek do pizzy z ostrzem ze stali nierdzewnej - nóz 
do pizzy dla fanów pizzy - maly, poreczny nóz do pizzy -

46,99 zł
4251805448795 CF11281 2x walek do pizzy z ostrzem ze stali nierdzewnej - nóz 

do pizzy dla fanów pizzy - maly, poreczny nóz do pizzy -
46,99 zł

4251805448771 CF11281 Walek do pizzy z ostrzem ze stali nierdzewnej - nóz do 
pizzy dla fanów pizzy - maly, poreczny nóz do pizzy - kol

46,99 zł
4251805448771 CF11281 Walek do pizzy z ostrzem ze stali nierdzewnej - nóz do 

pizzy dla fanów pizzy - maly, poreczny nóz do pizzy - kol
46,99 zł

4251805448795 CF11281 2x walek do pizzy z ostrzem ze stali nierdzewnej - nóz 
do pizzy dla fanów pizzy - maly, poreczny nóz do pizzy -

46,99 zł
4251805448795 CF11281 2x walek do pizzy z ostrzem ze stali nierdzewnej - nóz 

do pizzy dla fanów pizzy - maly, poreczny nóz do pizzy -
46,99 zł

4251805448795 CF11281 2x walek do pizzy z ostrzem ze stali nierdzewnej - nóz 
do pizzy dla fanów pizzy - maly, poreczny nóz do pizzy -

46,99 zł
4251805448795 CF11281 2x walek do pizzy z ostrzem ze stali nierdzewnej - nóz 

do pizzy dla fanów pizzy - maly, poreczny nóz do pizzy -
46,99 zł

4251805448801 CF5950 4x podkladki na Boze Narodzenie - podkladki do kuchni 
- podkladki z róznymi motywami - maty stolowe

70,99 zł
4251805448818 CF16830 pólmisek do serwowania, ozdobny talerz ze stali 

nierdzewnej, okragla taca do serwowania i dekorowania
140,99 zł

4251805448825 CF16834 100x kartki z zyczeniami na Boze Narodzenie - Kartki 
swiateczne z róznymi motywami - Kartki z kopertami

187,99 zł
4251805448832 CF16711 4x ogrzewacz kieszeniowy - ogrzewacz do rak 

wielokrotnego uzytku w zimowym stylu - kieszonkowa p
84,99 zł

4251805448849 CF16712 Termofor 2 litry, przytulna podkladka grzewcza z 
pokrowcem z tkaniny, termofor dla dzieci i doroslych, do

93,99 zł
4251805448856 CF16712 Termofor 2 litry, przytulna podkladka grzewcza z 

pokrowcem z tkaniny, termofor dla dzieci i doroslych, do
93,99 zł
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4251285597952 CF10114 4x kieszonkowe podgrzewacze wielokrotnego uzytku - 
podgrzewacze dloni w ksztalcie butelki z goraca woda d

84,99 zł
4251285597952 CF10114 4x kieszonkowe podgrzewacze wielokrotnego uzytku - 

podgrzewacze dloni w ksztalcie butelki z goraca woda d
84,99 zł

4251805448887 CF12679 12x miska do dipów, dekoracyjna miska do serwowania 
dipów, sosów, meze, lodów i antipasti, miska na przeka

163,99 zł
4251805448900 CF5950 8x podkladki na Boze Narodzenie - podkladki do kuchni 

- podkladki z róznymi motywami - maty stolowe
140,99 zł

4251285531543 CF8598 20x Etykiety z ozdobna wstazka - etykiety do 
oznaczania i dekoracji prezentów - etykiety na prezenty,

70,99 zł
4251805448917 CF8598 20x etykiety do przechowywania sloików i butelek, ze 

sznurkiem z tkaniny, w róznych wzorach
46,99 zł

4251805448924 CF14283 Balon "Happy Halloween" - balon foliowy do dekoracji 
na Halloween - Halloweenowa girlanda z balonów powie

70,99 zł
4251805448924 CF14283 Balon "Happy Halloween" - balon foliowy do dekoracji 

na Halloween - Halloweenowa girlanda z balonów powie
70,99 zł

4251805448931 CF16844 4-czesciowy zestaw proporczyków i balonów foliowych, 
wiszacy zestaw dekoracji na Halloween, urodziny, motto

84,99 zł
4251805448948 CF16842 14-czesciowy zestaw girland, balonów i girlandy 

literowej, zestaw dekoracji wiszacych na Halloween, uro
46,99 zł

4251805448955 CF16843 XXL dekoracyjna wiedzma do zawieszenia, wiszaca 
dekoracja bajkowa wiedzma, naturalnej wielkosci wiesz

233,99 zł
4251805448962 CF16866 96-czesciowy zestaw do drazenia i rzezbienia dyn na 

Halloween - z lyzka do dyni, nozem do rzezbienia, szabl
140,99 zł

4251805448979 CF16866 48-czesciowy zestaw do wydrazania i rzezbienia dyn na 
Halloween - z lyzka do dyni, nozem i szablonami do rzez

84,99 zł
4251805448986 CF16829 Osuszacz pokojowy z 800 gram granulatu w worku 

uzupelniajacym, osuszacz bez pradu
140,99 zł

4251805448993 CF16838 tacka ociekowa na buty - stojak na buty z kanalami 
odwadniajacymi - mata na buty z podniesiona krawedzi

140,99 zł
4251805449013 CF16729 Pudelko do przechowywania torebek na herbate - 

pudelko na herbate o industrialnym wygladzie z 9 przeg
163,99 zł

4251805449020 CF16825 3-czesciowy zestaw sloików na ciasteczka na Boze 
Narodzenie, swiateczne blaszane pudelka z pokrywkami,

93,99 zł
4251805449037 CF16826 3x Swiateczna puszka na ciasteczka - Puszka na 

swiateczne ciasteczka - Swiateczna puszka do przechow
140,99 zł

4251805449044 CF16824 2x Swiateczna puszka do przechowywania - Puszka na 
swiateczne ciasteczka - Swiateczna puszka na ciasteczk

140,99 zł
4251805449051 CF16841 4x Swieca LED z pilotem - swiece LED w czterech 

róznych rozmiarach - swiece dekoracyjne z cieplobialym
163,99 zł

4251805449068 CF16732 4x Lunch box dla dzieci - Kolorowy lunch box dla dzieci - 
Lunch box dla dzieci z fajnymi motywami zwierzecymi

84,99 zł
4251805449075 CF16716 200x naklejki na prezent na Boze Narodzenie - naklejki 

na napis na prezent - etykiety na prezent z motywami s
70,99 zł

4251805449082 CF16832 snowboardowa zjezdzalnia w kolorze czerwonym, 
slizgacz sniezny z lina i uchwytem, snow racer

140,99 zł
4251805449099 CF12432 2x wyciskarka do cytrusów ze stali nierdzewnej - 

wyciskarka do cytryn, pomaranczy, limonek - wyciskark
93,99 zł

4251805449112 CF16828 17-czesciowy zestaw do wyciskania ciastek, strzykawka 
do ciastek z 8 szablonami i 8 dyszami do dekoracji - pra

140,99 zł
4251805449129 CF12871 2x lampa wiszaca LED z wlacznikiem pociagowym, 

bezprzewodowa lampa wiszaca, zarówka na baterie z wl
70,99 zł

4251805449136 CF12871 2x lampa wiszaca LED z wlacznikiem pociagowym, 
bezprzewodowa lampa wiszaca, zarówka na baterie z wl

70,99 zł
4251805449143 CF12871 2x lampa wiszaca LED z wlacznikiem pociagowym, 

bezprzewodowa lampa wiszaca, zarówka na baterie z wl
70,99 zł

4251805449150 CF16737 2 x uszczelka szczotkowa do drzwi samoprzylepna - 
montowana szczotka listwowa wykonana z aluminium - 

140,99 zł
4251805449167 CF12432 Sokowirówka do cytrusów ze stali nierdzewnej - 

Sokowirówka do cytryn, pomaranczy, limonek - Reczna 
70,99 zł

4251805449174 CF16739 pudelko na bizuterie do przechowywania bizuterii - 
eleganckie pudelko na bizuterie na lancuszki, pierscionki

140,99 zł
4251805449181 CF16739 pudelko na bizuterie do przechowywania bizuterii - 

eleganckie pudelko na bizuterie na lancuszki, pierscionki
140,99 zł

4251805449198 CF16498 sztuczna choinka z oswietleniem i timerem, jodla ze 
sztucznym sniegiem i 40 cieplymi bialymi diodami LED, 

187,99 zł
4251805449204 CF16500 sztuczny wieniec swiateczny LED ze sniegiem, zimowy 

wieniec na drzwi bialy z oswietleniem i zegarem, dekora
187,99 zł

4251805449228 CF16443 [!!!B-WARE !!!] Dekoracyjny kominek LED - nastrojowy 
kominek elektryczny na stól i sciane - wymiana kominka

210,99 zł
4251805449235 CF16871 dekoracyjny ekspozytor na Boze Narodzenie - Choinka 

wykonana z ceramiki - Choinka jako dekoracja swiatecz
84,99 zł
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4251805449242 CF16833 5x Koszyk z lusek w kolorze naturalnym do dekoracji - 
Dekoracja wielkanocna - Koszyk na pisanki, bulki, przek

140,99 zł
4251805449242 CF16833 5x Koszyk z lusek w kolorze naturalnym do dekoracji - 

Dekoracja wielkanocna - Koszyk na pisanki, bulki, przek
140,99 zł

4251805449259 CF16833 10x Koszyk z lusek w kolorze naturalnym do dekoracji - 
Dekoracja wielkanocna - Koszyk na pisanki, bulki, przek

163,99 zł
4251805449259 CF16833 10x Koszyk z lusek w kolorze naturalnym do dekoracji - 

Dekoracja wielkanocna - Koszyk na pisanki, bulki, przek
163,99 zł

4251805449266 CF16714 2 x anielskie wlosy, drobno zakrecony blichtr, srebrny 
kolor na choinke, ozdoba swiateczna - 15 g kazda

60,99 zł
4251805449273 CF16715 2 x anielskie wlosy drobno zwiniety zólty / zloty blichtr 

na choinke, dekoracja swiateczna - 15 g kazda
70,99 zł

4251805449280 CF16874 6x sloiki wekowe z zakretka „Homemade with love” w 
kolorze zielonym i rózowym - TO Ø 82 mm - do ok. 250 

84,99 zł
4251805449297 CF16874 12x sloiki wekowe z zakretkami „Homemade with love” 

w czerni i bieli - TO Ø 82 mm - do ok. 250 ml
140,99 zł

4251805449310 CF16875 12x bulwiaste sloiki do konserw z zakretkami 
„Homemade with love” w czerni i bieli - TO Ø 82 mm - d

140,99 zł
4251805449327 CF16876 6x sloiki wekowe z zakretka „Homemade with love” w 

kolorze zielonym i rózowym - TO Ø 82 mm - do ok. 330 
84,99 zł

4251805449334 CF16876 12x sloiki do wekowania z zakretkami „Domowe z 
miloscia” w kolorze czarno-bialym - TO Ø 82 mm - do o

140,99 zł
4251805449341 CF16877 6x sloiki wekowe z zakretka „Homemade with love” w 

kolorze zielonym i rózowym - TO Ø 82 mm - do ok. 425 
93,99 zł

4251805449358 CF16877 12x sloiki wekowe z zakrecanymi pokrywkami 
„Homemade with love” w czerni i bieli - TO Ø 82 mm - d

163,99 zł
4251805449365 CF16878 6x sloiki wekowe z zakretka „Homemade with love” w 

kolorze zielonym i rózowym - TO Ø 82 mm - do ok. 540 
140,99 zł

4251805449372 CF16878 12x sloiki wekowe z zakretka „Homemade with love” w 
kolorze zielonym i rózowym - TO Ø 82 mm - do ok. 540 

163,99 zł
4251805449389 CF16879 6x sloiki wekowe z zakretka „Homemade with love” w 

kolorze zielonym i rózowym - TO Ø 82 mm - do ok. 720 
140,99 zł

4251805449396 CF16879 12x sloiki wekowe z zakretka „Homemade with love” w 
kolorze zielonym i rózowym - TO Ø 82 mm - do ok. 720 

163,99 zł
4251805449402 CF16880 6x sloiki wekowe z zakretka „Homemade with love” w 

kolorze zielonym i rózowym - TO Ø 82 mm - do ok. 948 
140,99 zł

4251805449419 CF16880 12x sloiki wekowe z zakretka „Homemade with love” w 
kolorze zielonym i rózowym - TO Ø 82 mm - do ok. 948 

187,99 zł
4251805449426 CF16881 20x wymienne pokrywki do sloików z dzemem 

"Homemade with love" - zakrecane pokrywki do sloików
93,99 zł

4251805449433 CF16881 40x wymienne pokrywki do sloików z dzemem 
"Homemade with love" - zakrecane pokrywki do sloików

140,99 zł
4251805449440 CF14053 4x para premium swiatecznych elfów rozmiar S na 

ozdoby swiateczne, figurki z bieguna pólnocnego jako o
84,99 zł

4251805449457 CF16888 8x widelec do kukurydzy z 2 zebami ze stali 
nierdzewnej, nierdzewny - szaszlyki kukurydziane wielok

84,99 zł
4251805449457 CF16888 8x widelec do kukurydzy z 2 zebami ze stali 

nierdzewnej, nierdzewny - szaszlyki kukurydziane wielok
84,99 zł

4251805449464 CF16888 8x widelec do kukurydzy z 2 zebami ze stali 
nierdzewnej, nierdzewny - szaszlyki kukurydziane wielok

84,99 zł
4251805449464 CF16888 8x widelec do kukurydzy z 2 zebami ze stali 

nierdzewnej, nierdzewny - szaszlyki kukurydziane wielok
84,99 zł

4251805449488 CF16889 1x zestaw do wekowania - zestaw startowy do 
wekowania - wekowanie i wekowanie

93,99 zł
4251805449495 CF9046 Podnosnik do szkla do wekowania na goraco i do 

wekowania - do sloików dowolnej wielkosci - idealna po
70,99 zł

4251805449501 CF16890 2x wydrazarka do jablek ze stali nierdzewnej 430 z 
plastikowym uchwytem - praktyczny wygryzacz - wydra

70,99 zł
4251805449518 CF16890 2x wydrazarka do jablek ze stali nierdzewnej 430 z 

plastikowym uchwytem - praktyczny wygryzacz - wydra
70,99 zł

4251805449525 CF16891 skórka do pizzy wykonana ze stali nierdzewnej 430 - 
podnosnik do pizzy i ciast z drewnianym uchwytem - sk

140,99 zł
4251805449532 CF16892 lopata do pizzy wykonana ze stali nierdzewnej 430 - 

podnosnik do pizzy i ciasta ze skladana raczka - skórka 
163,99 zł

4251805449549 CF16893 skórka do pizzy wykonana ze stali nierdzewnej 430 - 
podnosnik do pizzy i ciast z drewnianym uchwytem - sk

140,99 zł
4251805449556 CF16894 Lopatka do pizzy wykonana ze stali nierdzewnej 430 - 

lopata do pizzy i ciasta z drewniana raczka - zdejmowan
163,99 zł

4251805449563 CF16895 2-czesciowy zestaw sztucców - Sztucce do grilla ze stali 
nierdzewnej z drewniana raczka - Nóz i widelec do mies

70,99 zł
4251805449587 CF16873 LED wieszak dekoracyjny dom - lancuch swiatel z 10 

zimowymi drewnianymi domkami - cieple biale lampy LE
70,99 zł
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4251805449594 CF14541 Wacik LED z 6-godzinnym timerem - oswietlenie 15 
diodami LED - dekoracja na Boze Narodzenie, urodziny, 

93,99 zł
4251805449600 CF16905 Nozyczki do pizzy z powierzchnia do serwowania, nóz 

do pizzy z ostrzami ze stali nierdzewnej i zintegrowana l
84,99 zł

4251805449617 CF16906 LED dekoracyjny kominek w stylu retro TV - 
bezstopniowy kominek elektryczny jako telewizor - wymi

187,99 zł
4251805449624 CF16907 3-czesciowy zestaw nozyczek uniwersalnych, zestaw 

nozyczek skladajacy sie z duzych nozyczek domowych, 
60,99 zł

4251805449631 CF16908 3x nozyczki - nozyczki uniwersalne - nozyczki domowe - 
nozyczki kuchenne - nozyczki wielofunkcyjne do domu l

70,99 zł
4251805449648 CF16633 2x mata sniezna do dekoracji swiatecznych - sztuczny 

snieg do dekoracji i rekodziela - wata sniezna jako snieg
84,99 zł

4251805449655 CF3586 3x Szczypce do herbaty wykonane ze stali nierdzewnej 
304 - sitka do herbaty sypkiej, przypraw i ziól - szczypce

70,99 zł
4251805449662 CF16909 sitko do herbaty wykonane ze stali nierdzewnej 304 - 

duzy zaparzacz do herbaty sypkiej, ziól i przypraw - dro
70,99 zł

4251805449679 CF16910 2x sitko do herbaty wykonane ze stali nierdzewnej 304 - 
duzy zaparzacz do herbaty sypkiej, ziól i przypraw - filtr 

70,99 zł
4251805449686 CF16911 2x sitko do herbaty wykonane ze stali nierdzewnej 304 - 

zaparzacz do herbaty sypkiej, ziól i przypraw - filtr do he
70,99 zł

4251805449693 CF16912 2x sitko do herbaty wykonane ze stali nierdzewnej 304 - 
zaparzacz do herbaty sypkiej, ziól i przypraw - filtr do he

70,99 zł
4251805449709 CF16913 2x sitko do herbaty wykonane ze stali nierdzewnej 304 - 

zaparzacz do herbaty sypkiej, ziól i przypraw - filtr do he
60,99 zł

4251805449716 CF16914 3x otwieracz do butelek wykonany ze stali nierdzewnej z 
uchwytem z naturalnego drewna - otwieracz do butelek 

84,99 zł
4251805449716 CF16914 3x otwieracz do butelek wykonany ze stali nierdzewnej z 

uchwytem z naturalnego drewna - otwieracz do butelek 
84,99 zł

4251805449723 CF16915 3x otwieracz do butelek wykonany ze stali nierdzewnej z 
praktycznym uchwytem z naturalnego drewna - otwiera

70,99 zł
4251805449730 CF14580 4x otwieracz do butelek wykonany ze stali nierdzewnej z 

praktycznym uchwytem z naturalnego drewna - otwiera
84,99 zł

4251805449730 CF14580 4x otwieracz do butelek wykonany ze stali nierdzewnej z 
praktycznym uchwytem z naturalnego drewna - otwiera

84,99 zł
4251805449747 CF16917 2x otwieracz do butelek wykonany ze stali nierdzewnej z 

ergonomicznym uchwytem z drewna bukowego - otwier
84,99 zł

4251805449747 CF16917 2x otwieracz do butelek wykonany ze stali nierdzewnej z 
ergonomicznym uchwytem z drewna bukowego - otwier

84,99 zł
4251805449754 CF16918 3x otwieracz do butelek wykonany ze stali nierdzewnej z 

uchwytem z naturalnego drewna - otwieracz do butelek 
70,99 zł

4251805449761 CF16919 2x usuwacz szypulek truskawek, usuwacz szypulek do 
miekkich owoców i warzyw, latwe usuwanie szypulek, st

70,99 zł
4251805449778 CF16920 Wielkanocny wieniec na drzwi lub okna - uroczy 

wielkanocny wieniec na Wielkanoc - dekoracja drzwi w s
140,99 zł

4251805449785 CF16921 Wielkanocny wieniec na drzwi lub okna - uroczy 
wielkanocny wieniec na Wielkanoc - dekoracja drzwi w s

140,99 zł
4251805449792 CF16922 Wtyki doniczkowe w ksztalcie królika - sliczna glowa 

królika z szalikiem - wtyki kwiatowe do wienców wielkan
84,99 zł

4251805449808 CF16923 2x wtyczki kwiatowe w ksztalcie królika - sliczne glówki 
królika z szalikiem - wtyki kwiatowe do wienców wielkan

93,99 zł
4251805449822 CF16925 18x Patyczki z kwiatami na Wielkanoc - kolorowe 

pisanki z piórkiem na Wielkanoc - dekoracja wielkanocn
93,99 zł

4251805449839 CF16926 18x Pisanki do powieszenia - Pisanki z piórkiem do 
bukietu wielkanocnego - Dekoracja wiszaca na Wielkano

84,99 zł
4251805449846 CF16927 18x Pisanki do zawieszenia - kolorowe pisanki z 

piórkiem - wiszaca dekoracja w ksztalcie przepiórki do b
84,99 zł

4251805449853 CF16926 18x Pisanki do zawieszenia - Dekoracja wiszaca do 
bukietu wielkanocnego - Pisanki z piórkiem w wygladzie 

70,99 zł
4251805449877 CF16928 11-czesciowy zestaw pisanek - Dekoracja wiszaca na 

Wielkanoc - Pisanki w 3 rozmiarach do powieszenia - Bu
84,99 zł

4251805449884 CF16928 11-czesciowy zestaw pisanek - Dekoracja wiszaca na 
Wielkanoc - Pisanki w róznych rozmiarach do powieszen

84,99 zł
4251805449891 CF16929 16x Pisanki do powieszenia - Dekoracja wiszaca 

marmurkowa z tworzywa sztucznego - Dekoracja do bu
84,99 zł

4251805449907 CF16930 16x Pisanki do zawieszenia - Dekoracja wiszaca 
plastikowa biala/czarna/zlota - Dekoracja do bukietu wie

93,99 zł
4251805449914 CF16931 16x Pisanki do powieszenia - Dekoracja wiszaca 

biala/mietowa/zlota/kolorowa z tworzywa sztucznego - 
93,99 zł

4251805449921 CF16932 16x pisanki do zawieszenia - kolorowe pisanki z 
motywem i napisem - wiszaca dekoracja na bukiet wielk

70,99 zł
4251805449938 CF16933 16x Pisanki do zawieszenia - piekna ozdoba wiszaca z 

tworzywa sztucznego - Ozdoba wielkanocna do bukietu 
93,99 zł
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4251805449945 CF16934 36x Pisanki do powieszenia - kolorowe plastikowe 
pisanki ze wzorkiem - wiszaca dekoracja do bukietu wiel

140,99 zł
4251805449952 CF16935 18x Pisanki do zawieszenia - kolorowe pisanki z wzorem 

- wiszaca dekoracja z tworzywa sztucznego na wielkano
140,99 zł

4251805449969 CF16936 18x Pisanki do powieszenia - Pisanki z wzorem 
rózowe/niebieskie/biale - Plastikowa ozdoba do zawiesz

140,99 zł
4251805449976 CF16937 18x Pisanki do powieszenia - pisanki ze wzorem w 

kolorze bialym/zlotym - dekoracja wiszaca z tworzywa s
140,99 zł

4251805449983 CF16502 sztuczna poinsecja LED pokryta sniegiem, zimowy 
wieniec na drzwi z oswietleniem i zegarem, dekoracja s

163,99 zł
4251805449990 CF16501 poinsecja LED pokryta sniegiem, zimowy wieniec na 

drzwi z oswietleniem i zegarem, gwiazda dekoracyjna z 
140,99 zł

4251805450002 CF16499 sztuczny wieniec swiateczny LED ze sniegiem, zimowy 
wieniec na drzwi bialy z oswietleniem i zegarem, dekora

140,99 zł
4251805450019 CF16495 sztuczna gwiazda bozonarodzeniowa pokryta sniegiem z 

oswietleniem i zegarem, gwiazda sniegiem i 20 cieplymi
140,99 zł

4251805450026 CF16496 sztuczna gwiazda bozonarodzeniowa pokryta sniegiem z 
oswietleniem i zegarem, gwiazda ze sztucznym sniegie

187,99 zł
4251805450033 CF16497 sztuczna choinka z oswietleniem i timerem, jodla ze 

sztucznym sniegiem i 30 cieplymi bialymi diodami LED, 
163,99 zł

4251805450040 CF16938 18x Pisanki do powieszenia - kolorowe pisanki z 
kwiatami i zwierzetami - wiszaca dekoracja do bukietu 

140,99 zł
4251805450057 CF16939 18-elementowy zestaw ozdób wielkanocnych - 

dekoracja do bukietu wielkanocnego - kolorowe pisanki 
84,99 zł

4251805450064 CF16939 18-elementowy zestaw ozdób wielkanocnych - 
dekoracja do bukietu wielkanocnego - pisanki do zawies

84,99 zł
4251805450071 CF16521 luk swiecy LED jako oswietlenie swiateczne - most 

swiecowy z 33 diodami LED - piramida luku swietlnego -
210,99 zł

4251805450088 CF16522 LED luk swiecowy jako oswietlenie swiateczne - most 
swiecowy 10 diodami LED - mala piramida lukowa swietl

163,99 zł
4251805450095 CF16526 Swietlna gwiazda w 3D z oswietleniem LED w cieplej 

bieli do zawieszenia, stabilna papierowa gwiazda w kolo
140,99 zł

4251805450101 CF16529 2x lancuch swietlny LED z jodla i reniferem - lancuch 
swietlny zasilany bateriami - dekoracja LED na zime, Bo

84,99 zł
4251805450118 CF16529 2x lekki lancuch LED z jodlami i reniferami - lekki 

lancuch na baterie - Dekoracja LED na zime, Boze Naro
84,99 zł

4251805450125 CF16287 Premium swiateczny krasnal z LED jako dekoracja 
swiateczna, skandynawski krasnal z cieplym bialym swia

187,99 zł
4251805450132 CF16285 Premium swiateczny krasnal z LED jako dekoracja 

swiateczna, skandynawski krasnal z cieplym bialym swia
84,99 zł

4251805450149 CF16286 Premium swiateczny krasnal z LED jako dekoracja 
swiateczna, skandynawski krasnal z cieplym bialym swia

163,99 zł
4251805450170 CF16279 3x talerze na Boze Narodzenie, Mikolaja, Adwent - 

spodki wielokrotnego uzytku jako ozdoba stolu - talerze 
140,99 zł

4251805450170 CF16279 3x talerze na Boze Narodzenie, Mikolaja, Adwent - 
spodki wielokrotnego uzytku jako ozdoba stolu - talerze 

140,99 zł
4251805450187 CF16253 2x talerze na Boze Narodzenie, Mikolaja, Adwent - 

spodki wielokrotnego uzytku jako ozdoba stolu - podtale
84,99 zł

4251805450194 CF16722 Chlodziarka do butelek - chlodziarka do szampana - 
chlodziarka do kostek lodu wykonana ze stali nierdzewn

140,99 zł
4251805450200 CF16718 taca do serwowania wykonana ze stali nierdzewnej - 

okragla taca do serwowania i dekorowania - blyszczaca 
93,99 zł

4251805450217 CF16718 2x taca do serwowania wykonana ze stali nierdzewnej - 
okragla taca do serwowania i dekorowania - blyszczaca 

140,99 zł
4251805450224 CF16644 2x pólmisek do serwowania, ozdobny talerz ze stali 

nierdzewnej, okragla taca do serwowania i dekorowania
163,99 zł

4251805450231 CF16253 4x talerze na Boze Narodzenie, Swiety Mikolaj, Adwent - 
spodki wielokrotnego uzytku jako dekoracja stolu - taler

140,99 zł
4251805450927 CF16884 3x ozdoby choinkowe jako ogórek - Swiateczny ogórek z 

prawdziwego szkla z czapka z tkaniny - Zawieszka choin
84,99 zł

4251805450927 CF16884 3x ozdoby choinkowe jako ogórek - Swiateczny ogórek z 
prawdziwego szkla z czapka z tkaniny - Zawieszka choin

84,99 zł
4251805450262 CF16886 6x ozdoby choinkowe jako ogórek - Swiateczny ogórek z 

prawdziwego szkla - Zawieszka choinkowa w kolorze zie
61,32 zł

4251805450958 CF16886 3x ozdoby choinkowe jako ogórek - Swiateczny ogórek z 
prawdziwego szkla - Zawieszka choinkowa w kolorze zie

93,99 zł
4251805450286 CF15974 8x zawieszka choinkowa cukierek - bombka na prezent 

cukierek - ozdoby choinkowe w ksztalcie cukierków do d
140,99 zł

4251805450293 CF15973 8x Zawieszki choinkowe Candy Cane - Ozdoby 
choinkowe do powieszenia - Bombki choinkowe w ksztal

70,99 zł
4251805450309 CF12223 2x figurka dekoracyjna dziadek do orzechów, dekoracja 

swiateczna w ksztalcie dziadka do orzechów, wysokosc 
140,99 zł
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4251805450316 CF15963 60x naklejki na prezent na Boze Narodzenie - naklejki w 
dwóch rozmiarach na napisy na prezent w kolorze zloty

84,99 zł
4251805450316 CF15963 60x naklejki na prezent na Boze Narodzenie - naklejki w 

dwóch rozmiarach na napisy na prezent w kolorze zloty
84,99 zł

4251805452358 CF15964 40x naklejki na prezent na Boze Narodzenie - naklejki 
na napis na prezent w kolorze zlotym - etykiety na prez

70,99 zł
4251805450330 CF16872 3-czesciowy zestaw wiszacych dekoracji wykonanych z 

metalu - Figurka Swietego Mikolaja, figurka balwana i fi
93,99 zł

4251805450347 CF15974 4x zawieszka choinkowa cukierek - bombka na prezent 
cukierek - dekoracja choinkowa w ksztalcie cukierków d

70,99 zł
4251805450354 CF15970 4x Zawieszka choinkowa prezent - Pudelko prezentowe 

bombki - Ozdoby choinkowe w formie prezentu do deko
70,99 zł

4251805450361 CF15973 4x Zawieszki choinkowe Candy Cane - Ozdoby 
choinkowe do powieszenia - Bombki choinkowe w ksztal

60,99 zł
4251805450378 CF15967 anielskie wlosy drobno zwiniete blichtr zloto-srebrny na 

choinke, dekoracja swiateczna - 40 g
70,99 zł

4251805450385 CF16961 Kostium szkieletu dla dzieci - Kostium na Halloween 
"Pan X-ray" - kostium karnawalowy dla dzieci - kostium 

140,99 zł
4251805450408 CF8809 18x pisanki do powieszenia - dekoracje wielkanocne w 

pieknych kolorach - pisanki - wielkosc: 7 cm
93,99 zł

4251805450415 CF8809 18x Pisanki do zawieszenia - nakrapiane ozdoby 
wielkanocne w super kolorach - ozdoba wiszaca do buki

140,99 zł
4251805450422 CF8809 18x Pisanki do zawieszenia - Dekoracja wielkanocna w 

swietnych kolorach - pisanki dekoracyjne - Rozmiar: 7 c
93,99 zł

4251805450538 CF16882 Naturalne drewniane serce z rattanu - tkane serce z 
ozdobna wstazka i mala zawieszka - ozdobne serce do z

140,99 zł
4251805450552 CF16713 12x ozdoby choinkowe XL platek sniegu - Swiateczna 

dekoracja sniezna gwiazda do powieszenia - przyczepa 
70,99 zł

4251805450569 CF16259 2x Drewniana taca - stylowa ozdobna taca o wygladzie 
orzecha - nowoczesna drewniana taca - nadaje sie do c

163,99 zł
4251805450576 CF16260 2x Drewniana taca - stylowa ozdobna taca o wygladzie 

orzecha - nowoczesna drewniana taca - nadaje sie do c
163,99 zł

4251805450583 CF16261 2x Drewniana taca - stylowa ozdobna taca o wygladzie 
orzecha - nowoczesna drewniana taca - nadaje sie do c

163,99 zł
4251805450590 CF16250 2x taca do serwowania w kolorze miedzi - stylowa 

ozdobna taca o miedzianym wygladzie - zimowa taca z t
140,99 zł

4251805450606 CF16262 Drewniana taca - stylowa ozdobna taca o wygladzie 
orzecha - nowoczesna drewniana taca - nadaje sie do c

187,99 zł
4251805450613 CF15975 1x girlanda z bombkami na choinke - girlanda z kulkami 

na klimatyczna dekoracje swiateczna - Dekoracja swiate
140,99 zł

4251805450675 CF11665 48x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko

210,99 zł
4251805450705 CF11667 48x bombki choinkowe, bombki choinkowe z 

prawdziwego szkla na Boze Narodzenie, ozdoby choinko
210,99 zł

4251805450798 CF15976 3x nic ozdobna w swiatecznych kolorach - 20 m w rolce 
- wysokiej jakosci zestaw sznurków prezentowych do re

70,99 zł
4251805450804 CF15976 2x nic ozdobna w swiatecznych kolorach - 20 m w rolce 

- wysokiej jakosci zestaw sznurków prezentowych do re
46,99 zł

4251805450828 CF16963 6x spinacze do obrusów z motywami - spinki stolowe z 
cytrynami, koniczynkami i slonecznikami - spinki do obr

70,99 zł
4251805450859 CF16943 Chlodziarka do szampana z uchwytami - chlodziarka do 

wina musujacego, wina i szampana - elegancka chlodzia
163,99 zł

4251805450866 CF16958 4x Shooter Party Popper Champagne, armata konfetti 
na Sylwestra, imprezy, urodziny, bomba konfetti jako bu

140,99 zł
4251805450873 CF16952 Kalendarz adwentowy LED z drewna - kalendarz 

szescianowy w ksztalcie domu - kalendarz na biurko jak
140,99 zł

4251805450880 CF16953 Kalendarz adwentowy LED z drewna - kalendarz 
kostkowy w ksztalcie san - ozdobny kalendarz na biurko

140,99 zł
4251805450897 CF16953 Kalendarz adwentowy LED z drewna - kalendarz 

kostkowy ksztalcie san - kalendarz na biurko jako odlicz
140,99 zł

4251805450903 CF16952 Kalendarz adwentowy LED z drewna - kalendarz 
szescianowy w ksztalcie domu - ozdobny kalendarz na b

140,99 zł
4251805450910 CF16886 3x ozdoby choinkowe jako ogórek - Swiateczny ogórek z 

prawdziwego szkla - Zawieszka choinkowa w kolorze zie
84,99 zł

4251805450927 CF16884 3x ozdoby choinkowe jako ogórek - Swiateczny ogórek z 
prawdziwego szkla z czapka z tkaniny - Zawieszka choin

84,99 zł
4251805450927 CF16884 3x ozdoby choinkowe jako ogórek - Swiateczny ogórek z 

prawdziwego szkla z czapka z tkaniny - Zawieszka choin
84,99 zł

4251805450958 CF16886 6x ozdoby choinkowe jako ogórek - Swiateczny ogórek z 
prawdziwego szkla - Zawieszka choinkowa w kolorze zie

61,32 zł
4251805450958 CF16886 3x ozdoby choinkowe jako ogórek - Swiateczny ogórek z 

prawdziwego szkla - Zawieszka choinkowa w kolorze zie
93,99 zł

Strona: 339/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805450972 CF14105 2x Mini walizka do przechowywania akcesoriów 
wedkarskich jako pudelka wedkarskiego, pudelka na prz

70,99 zł
4251805450989 CF16973 2x piracki pistolet - zabytkowe pistolety zabawkowe 

idealne na Halloween i karnawal - manekin rewolweru j
140,99 zł

4251805450996 CF16730 drewniane pudelko na chusteczki kosmetyczne - 
pudelko na chusteczki z pokrywka na zawiasach - dozo

93,99 zł
4251805451009 CF16731 drewniane pudelko na chusteczki kosmetyczne - 

pudelko na chusteczki z pokrywka na zawiasach - dozo
140,99 zł

4251805451016 CF12428 3x perlowa girlanda na choinke - wstazka perlowa do 
dekoracji choinki - dekoracja swiateczna - dekoracja slu

140,99 zł
4251805451023 CF11914 25x kotwy gruntowe wykonane z powlekanej stali - 

solidne kolki do mocowania chwastów i folii - kotwy gru
60,99 zł

4251805451030 CF11914 100x kotwy gruntowe wykonane z powlekanej stali - 
solidne kolki do mocowania chwastów i folii - kotwy gru

140,99 zł
4251805451047 CF16887 12-czesciowy zestaw wisiorków na choinke - Ozdoby 

choinkowe do dekoracji choinki - Ozdoby choinkowe
84,99 zł

4251805451054 CF16944 2x metalowe swieczniki w ksztalcie platka sniegu - 
dekoracyjny swiecznik na zime - swiecznik na Boze Naro

70,99 zł
4251805451061 CF13481 4x ozdobna spirala z gwiazdkami - gwiazda girlanda w 

ksztalcie spirali na Boze Narodzenie - swiateczna girland
70,99 zł

4251805451078 CF11008 3x swiateczna girlanda - Jodlowa girlanda do idealnej 
dekoracji swiatecznej - Swiateczna dekoracja na choinke

84,99 zł
4251805451085 CF13503 2x druciana girlanda z gwiazdami - girlanda na Boze 

Narodzenie - swiateczna girlanda na ozdoby choinkowe 
84,99 zł

4251805451092 CF15971 4x Zawieszki choinkowe Candy Cane - Ozdoby 
choinkowe do powieszenia - Bombki choinkowe w ksztal

60,99 zł
4251805451108 CF15972 4x Zawieszki choinkowe Candy Cane - Ozdoby 

choinkowe do powieszenia - Bombki choinkowe w ksztal
60,99 zł

4251805451122 CF15969 4x Zawieszka choinkowa prezent - Pudelko prezentowe 
bombki - Ozdoby choinkowe w formie prezentu do deko

70,99 zł
4251805451139 CF15968 4x Zawieszki choinkowe "Choinka" - Ozdoby choinkowe 

do powieszenia - Zawieszki choinkowe w ksztalcie choin
70,99 zł

4251805451146 CF12761 4x Zawieszka choinkowa prezent - Pudelko prezentowe 
bombki - Ozdoby choinkowe w formie prezentu do deko

84,99 zł
4251805451160 CF9966 100x haczyki na ozdoby choinkowe - Podwójne haczyki 

na ozdoby choinkowe - Idealne na ozdobne zawieszki
46,99 zł

4251805451177 CF11030 200x haczyki na ozdoby choinkowe - Podwójne haczyki 
na ozdoby choinkowe - Idealne na ozdobne zawieszki

46,99 zł
4251805451184 CF12233 3x drewniane zawieszki Gwiazda 3D na choinke - 

Ozdoby choinkowe wykonane z drewna - Drewniane ozd
93,99 zł

4251805451191 CF15965 2-metrowa girlanda z soplami premium jako dekoracja 
swiateczna - Swiateczne zdjecia okien - zimowa dekorac

70,99 zł
4251805451207 CF11030 100x haczyki na ozdoby choinkowe - Podwójne haczyki 

na ozdoby choinkowe - Idealne na ozdobne zawieszki
46,99 zł

4251805451214 CF16276 renifer LED, dekoracyjny swiateczny renifer z 
oswietleniem LED w srodku, renifer jako dekoracja poko

93,99 zł
4251805451221 CF16278 renifer LED, dekoracyjny swiateczny renifer z 

oswietleniem LED w srodku, renifer jako dekoracja poko
187,99 zł

4251805451238 CF16277 renifer LED, dekoracyjny swiateczny renifer z 
oswietleniem LED w srodku, renifer jako dekoracja poko

140,99 zł
4251805451245 CF16996 2-czesciowy zestaw do pieczenia ze skrobaczka do 

ciasta i szczotka do ciasta wykonana z silikonu - szpatul
60,99 zł

4251805451252 CF16997 2-czesciowy zestaw do pieczenia ze skrobaczka do 
ciasta i szczotka do ciasta wykonana z silikonu - szpatul

60,99 zł
4251805451269 CF16552 LED Lampki choinkowe w ksztalcie sopli do wewnatrz i 

na zewnatrz - Swiateczny lancuch swietlny z funkcja tim
140,99 zł

4251805451276 CF16536 Blyszczaca gwiazdka swiateczna z funkcja timera - 
Gwiazda LED jako oswietlenie dekoracyjne na Boze Nar

163,99 zł
4251805451283 CF16255 4x musujace talerze - spodki wielokrotnego uzytku jako 

dekoracje stolu - ozdobne talerze na wesela, uroczystos
140,99 zł

4251805451283 CF16255 4x musujace talerze - spodki wielokrotnego uzytku jako 
dekoracje stolu - ozdobne talerze na wesela, uroczystos

140,99 zł
4251805451290 CF16254 4x musujace podkladki - spodki wielokrotnego uzytku 

jako dekoracje stolu - ozdobne talerze na wesela, urocz
163,99 zł

4251805451290 CF16254 4x musujace podkladki - spodki wielokrotnego uzytku 
jako dekoracje stolu - ozdobne talerze na wesela, urocz

163,99 zł
4251805451306 CF16256 4x musujace podkladki - spodki wielokrotnego uzytku 

jako dekoracje stolu - ozdobne talerze na wesela, urocz
163,99 zł

4251805451306 CF16256 4x musujace podkladki - spodki wielokrotnego uzytku 
jako dekoracje stolu - ozdobne talerze na wesela, urocz

163,99 zł
4251805451313 CF16256 3x musujace talerze - spodki wielokrotnego uzytku jako 

dekoracje stolu - ozdobne talerze na wesela, uroczystos
140,99 zł
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4251805451313 CF16256 3x musujace talerze - spodki wielokrotnego uzytku jako 
dekoracje stolu - ozdobne talerze na wesela, uroczystos

140,99 zł
4251805451320 CF11026 200x haczyki na ozdoby choinkowe - Podwójne haczyki 

na ozdoby choinkowe - Idealne na ozdobne zawieszki
60,99 zł

4251805451337 CF11026 100x haczyki na ozdoby choinkowe - Podwójne haczyki 
na ozdoby choinkowe - Idealne na ozdobne zawieszki

46,99 zł
4251805451344 CF16903 silikonowa mata do pieczenia wielokrotnego uzytku - 

stala mata do pieczenia do piekarników do 220 ° C - ma
84,99 zł

4251805451351 CF16903 silikonowa mata do pieczenia wielokrotnego uzytku - 
stala mata do pieczenia do piekarników do 230 ° C - ma

84,99 zł
4251805451368 CF16408 6x klipsy motylkowe - metalowe klipsy z motywem do 

zdjec, dekoracja caloroczna - klipsy z blyszczacym motyl
84,99 zł

4251805451375 CF16995 Kostium peleryna dla nastolatków - peleryna z kapturem 
do kostiumu wampira - Unisex peleryna w kolorze czarn

140,99 zł
4251805451382 CF16441 2x Figurka swiateczna LED Balwan - figurka dekoracyjna 

z lampka LED na zime i Boze Narodzenie - ozdoba choin
140,99 zł

4251805451399 CF16990 Koc choinkowy Ø 98 cm - Podstawa choinki z motywem 
swiatecznym - Dywan choinkowy okragly - Spódnica cho

84,99 zł
4251805451405 CF16252 2x szkarlatna taca do serwowania - stylowa, blyszczaca 

taca dekoracyjna - zimowa taca z tworzywa sztucznego 
84,99 zł

4251805451412 CF16251 2x srebrna taca do serwowania - stylowa ozdobna taca 
w srebrnej optyce - zimowa plastikowa taca - odpowied

84,99 zł
4251805451429 CF15098 2x Figurka dekoracyjna Wielkanoc - pisanka z kokarda - 

zielona figurka z mchem przypominajacym sztuczna tra
163,99 zł

4251805451436 CF15117 2-czesciowy zestaw figurek dekoracyjnych - pisanka i 
zajaczek wielkanocny z kokarda - figurki ceramiczne w k

163,99 zł
4251805451450 CF17000 2x Figurka zajaczka ceramicznego w kolorze zielonym - 

z futerkiem wykonanym ze sztucznej trawy przypominaj
140,99 zł

4251805451467 CF16434 Swietlna gwiazda w 3D z oswietleniem LED w cieplej 
bieli do zawieszenia, wytrzymala papierowa gwiazda, ws

140,99 zł
4251805451474 CF17001 2x Zajaczek wielkanocny z kokardka - zielona 

ceramiczna figurka - z futerkiem zajaczka wykonanym z
163,99 zł

4251805451481 CF17002 2x Zajaczek wielkanocny z kokardka - zielona figurka z 
futerkiem wykonanym ze sztucznej trawy przypominajac

187,99 zł
4251805451498 CF17003 2x cold frame fleece - polar ogrodowy do ochrony roslin 

zima - polar zimowy jako ochrona przed mrozem do okr
84,99 zł

4251805451504 CF16437 Dekoracja swiateczna - domek drewniany do 
postawienia z oswietleniem LED - dekoracja drewniana, 

163,99 zł
4251805451511 CF16978 6x metalowe zawieszki na choinke - ozdoby choinkowe 

wykonane z metalu w postaci choinek - rustykalne ozdo
84,99 zł

4251805451528 CF16979 2x metalowe zawieszki na choinke - ozdoby choinkowe 
wykonane z metalu w ksztalcie serca - rustykalne ozdob

70,99 zł
4251805451542 CF16981 3x metalowe zawieszki na choinke - ozdoby choinkowe 

wykonane z metalu w formie serca, kwiatka i motyla [w
84,99 zł

4251805451559 CF15392 40x bombki choinkowe, bombki choinkowe nietlukace z 
tworzywa sztucznego na Boze Narodzenie, ozdoby choin

187,99 zł
4251805451566 CF16977 Metalowy renifer na drewnianej podstawie, ozdobna 

metalowa figurka renifera, figurka jelenia jako wysokiej 
84,99 zł

4251805451573 CF13825 3x swiatlo sloneczne na zewnatrz - swiatlo ogrodowe do 
ziemi - oswietlenie sciezki - swiatlo sloneczne - czas pra

163,99 zł
4251805451580 CF13826 3x swiatlo sloneczne na zewnatrz - swiatlo ogrodowe do 

ziemi - oswietlenie sciezki - swiatlo sloneczne - czas pra
163,99 zł

4251805451597 CF16414 4x ozdoby choinkowe ozdobny ptaszek - ptaszki z 
cekinami na ozdoby choinkowe - plastikowe ptaszki z kli

70,99 zł
4251805451603 CF16411 4x ozdoby choinkowe ozdobny ptaszek - ptaszki z 

cekinami na ozdoby choinkowe - plastikowe ptaszki z kli
70,99 zł

4251805451610 CF16409 4x ozdoby choinkowe ozdobny ptaszek - ptaszki z 
cekinami na ozdoby choinkowe - plastikowe ptaszki z kli

70,99 zł
4251805451627 CF16412 4x ozdoby choinkowe ozdobny ptaszek - ptaszki z 

cekinami na ozdoby choinkowe - plastikowe ptaszki z kli
70,99 zł

4251805451634 CF14571 19-czesciowy zestaw ozdób swiatecznych - Bombki 
choinkowe wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze 

140,99 zł
4251805451641 CF16415 2x ozdoba choinkowa ptaszek - paw z cekinami do 

dekoracji choinki - plastikowe ptaszki z klipsem na Boze 
84,99 zł

4251805451658 CF16365 16x nietlukace gwiazdki zawieszki - srebrne ozdoby 
choinkowe w ksztalcie gwiazdy - ozdobne ozdoby swiate

84,99 zł
4251805451665 CF16366 16x nielamliwe zawieszki gwiazdowe - Czarne ozdoby 

choinkowe w ksztalcie gwiazdy - Ozdobne ozdoby swiat
70,99 zł

4251805451672 CF16367 16x nietlukace sie zawieszki gwiazdkowe - Ozdoby 
choinkowe w ksztalcie gwiazdy - Dekoracyjne ozdoby ch

84,99 zł
4251805451689 CF16368 16x nietlukace sie zawieszki gwiazdkowe - Ozdoby 

choinkowe w ksztalcie gwiazdy - Dekoracyjne ozdoby ch
93,99 zł
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4251805451696 CF16369 16x nietlukace sie zawieszki gwiazdkowe - Ozdoby 
choinkowe w ksztalcie gwiazdy - Dekoracyjne ozdoby ch

84,99 zł
4251805451702 CF16415 2x ozdoba choinkowa ptaszek - paw z cekinami do 

dekoracji choinki - plastikowe ptaszki z klipsem na Boze 
84,99 zł

4251805451719 CF16374 8x zawieszka choinkowa w ksztalcie stozka, nietlukaca 
ozdoba choinkowa, zawieszka w ksztalcie stozka jako oz

70,99 zł
4251805451726 CF14571 19-czesciowy zestaw ozdób swiatecznych - Bombki 

choinkowe wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze 
140,99 zł

4251805451634 CF14571 19-czesciowy zestaw ozdób swiatecznych - Bombki 
choinkowe wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze 

140,99 zł
4251805451740 CF14469 6x bombki - Bombki choinkowe wykonane z 

nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie - Ozdoby ch
93,99 zł

4251805451757 CF16361 31-czesciowy zestaw wiszace dekoracje Boze 
Narodzenie - Bombki choinkowe i szyszki wykonane z ni

163,99 zł
4251805451764 CF16362 31-czesciowy zestaw wiszace dekoracje Boze 

Narodzenie - Bombki choinkowe i szyszki wykonane z ni
140,99 zł

4251805451771 CF16363 31-czesciowy zestaw wiszace dekoracje Boze 
Narodzenie - Bombki choinkowe i szyszki wykonane z ni

140,99 zł
4251805451795 CF16360 31-czesciowy zestaw wiszace dekoracje Boze 

Narodzenie - Bombki choinkowe i szyszki wykonane z ni
163,99 zł

4251805451801 CF16377 24x Bombki choinkowe - Bombki choinkowe z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 

70,99 zł
4251805451818 CF16415 2x ozdoba choinkowa ptaszek - paw z cekinami do 

dekoracji choinki - plastikowe ptaszki z klipsem na Boze 
84,99 zł

4251805451856 CF16324 2x ozdoby choinkowe w formie kokardki - Ozdoby 
swiateczne w swiatecznych kolorach - Blyszczace wisior

46,99 zł
4251805451863 CF16325 2x baletnica jako ozdoba choinkowa - tancerka jako 

ozdoba swiateczna - blyszczace wisiorki na przyjecie wig
70,99 zł

4251805451870 CF16326 4x ozdoby choinkowe w ksztalcie wazki - Ozdoby 
swiateczne w swiatecznych kolorach - Blyszczace wisior

70,99 zł
4251805451887 CF16329 4x ozdoby choinkowe platek sniegu - zimowa dekoracja 

na ozdoby choinkowe - plastikowy platek sniegu do zawi
84,99 zł

4251805451894 CF16331 4x bajkowe ozdoby choinkowe - Ozdoby swiateczne w 
swiatecznych kolorach - Blyszczace wisiorki na Boze Nar

93,99 zł
4251805451900 CF16332 4x baletnica jako ozdoba choinkowa - tancerka jako 

ozdoba swiateczna - blyszczace wisiorki na przyjecie wig
93,99 zł

4251805451917 CF16334 4x ozdoby choinkowe jednorozec - Ozdoby swiateczne 
w swiatecznych kolorach - Blyszczace wisiorki na przyjec

84,99 zł
4251805451924 CF16336 6x ozdoby choinkowe - blyszczaca wiszaca ozdoba - 

blyszczaca galazka z ozdobnymi kamieniami do powiesz
140,99 zł

4251805451931 CF16339 4x ozdobna wstazka w swiatecznych kolorach - sznurek 
prezentowy wzmocniony drutem - idealny do rekodziela 

70,99 zł
4251805451948 CF16340 4x wstazka ozdobna w swiatecznych kolorach - szeroki 

sznurek podarunkowy - idealny do rekodziela i pakowani
70,99 zł

4251805451955 CF16341 2x rolka z ozdobna nicia - kolorowa wstazka prezentowa 
wykonana z rafii - filigranowe nici 3-kolorowe - cienkie s

70,99 zł
4251805451962 CF16724 2x sznurek do rekodziela na drewnianej rolce - wysokiej 

jakosci zestaw sznurków do rekodziela i opakowan - szn
60,99 zł

4251805451986 CF16724 2x sznurek do rekodziela na drewnianej rolce - wysokiej 
jakosci zestaw sznurków do rekodziela i opakowan - szn

60,99 zł
4251805451993 CF16724 2x sznurek do rekodziela na drewnianej rolce - wysokiej 

jakosci zestaw sznurków do rekodziela i opakowan - szn
84,99 zł

4251805452006 CF16899 2-czesciowy zestaw tortownic - tortownica do pieczenia 
z plaskim dnem - do piekarników do 220°C - forma z po

140,99 zł
4251805452013 CF16338 Rózowe elfy bozonarodzeniowe do dekoracji 

swiatecznych, figurki zimowe jako przedmioty dekoracyj
140,99 zł

4251805452020 CF16557 Kula choinkowa LED Ø 15cm - Bombka z zimowymi 
pejzazami - Ozdoby choinkowe z oswietleniem [wybór r

140,99 zł
4251805452037 CF16558 Kula choinkowa LED Ø 20cm - Bombka swiateczna z 

zimowymi pejzazami - Ozdoby choinkowe z oswietlenie
140,99 zł

4251805452044 CF16352 16x bombki - Bombki choinkowe wykonane z tworzywa 
sztucznego na Boze Narodzenie - Ozdoby choinkowe na 

70,99 zł
4251805452051 CF16988 1x tasma z wlókien organicznych do pieców i kominów. 

Tasma zabezpieczajaca do uszczelnienia kominka lub pi
84,99 zł

4251805452051 CF16988 1x tasma z wlókien organicznych do pieców i kominów. 
Tasma zabezpieczajaca do uszczelnienia kominka lub pi

84,99 zł
4251805452068 CF16402 2x Dekoracja swiateczna Figurka Swietego Mikolaja 

wykonana z filcu - Dekoracja parapetu na Boze Narodze
140,99 zł

4251805452075 CF16403 2x Dekoracja swiateczna Figurka Swietego Mikolaja 
wykonana z filcu - Dekoracja parapetu na Boze Narodze

163,99 zł
4251805452082 CF16404 3x ekspozytor dekoracyjny na Boze Narodzenie - 

Choinka wykonana z filcu na podstawie z litego drewna 
140,99 zł
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4251805452099 CF16394 20-czesciowy zestaw wiszace dekoracje Boze 
Narodzenie - Bombki choinkowe w róznych ksztaltach z 

163,99 zł
4251805452105 CF16395 20-czesciowy zestaw wiszace dekoracje Boze 

Narodzenie - Bombki choinkowe w róznych ksztaltach z 
163,99 zł

4251805452112 CF16397 20-czesciowy zestaw wiszace dekoracje Boze 
Narodzenie - Bombki choinkowe w róznych ksztaltach z 

163,99 zł
4251805452129 CF16398 26-czesciowy zestaw bombek choinkowych - Bombki z 

nietlukacego plastiku na Boze Narodzenie - ozdoby choi
140,99 zł

4251805452136 CF16400 3x Zawieszka Dziadek do Orzechów, zawieszka 
choinkowa w ksztalcie tradycyjnego dziadka do orzechó

84,99 zł
4251805452143 CF16948 Obrotowa taca do serwowania - okragly talerz do 

serwowania wykonany z drewna bambusowego - talerz 
163,99 zł

4251805452150 CF16386 26-czesciowy zestaw bombek choinkowych - ozdoby 
choinkowe z nietlukacego plastiku na swieta - bombki n

163,99 zł
4251805452167 CF16388 26-czesciowy zestaw bombek choinkowych - Bombki z 

nietlukacego plastiku na Boze Narodzenie - ozdoby choi
163,99 zł

4251805452174 CF16392 20-czesciowy zestaw wiszace dekoracje Boze 
Narodzenie - Bombki choinkowe w róznych ksztaltach z 

163,99 zł
4251805452181 CF16383 19-czesciowy zestaw ozdób swiatecznych - Bombki 

choinkowe wykonane z nietlukacego tworzywa na Boze 
187,99 zł

4251805452198 CF16382 31-czesciowy zestaw wiszace dekoracje Boze 
Narodzenie - Bombki choinkowe i szyszki wykonane z ni

140,99 zł
4251805452204 CF16379 12x Bombki - plastikowe bombki na Boze Narodzenie - 

ozdoby choinkowe na choinke - ozdoby choinkowe
93,99 zł

4251805452228 CF17012 metalowy swiecznik na tealighty z motywem gwiazdy - 
dekoracyjny swiecznik na zime - swiateczny swiecznik n

163,99 zł
4251805452235 CF17010 4x ozdobne podstawki w ksztalcie liscia - ozdobne 

metalowe swieczniki na tealighty - nowoczesne plaskie 
84,99 zł

4251805452242 CF17008 swieczniki w klasycznym designie - swieczniki z okragla 
podstawa i uchwytem - swieczniki na swieczke

70,99 zł
4251805452259 CF16323 2x ozdoby choinkowe w formie kokardki - Ozdoby 

swiateczne w swiatecznych kolorach - Blyszczace wisior
46,99 zł

4251805452273 CF17018 72x recznie malowane pisanki do zawieszenia - 
pastelowe ozdoby wielkanocne ze wspanialymi wzorami 

140,99 zł
4251805452280 CF17011 stojak dekoracyjny Budda - dekoracyjna rzezba Buddy - 

wysokiej jakosci figura dekoracyjna wykonana z metalu 
93,99 zł

4251805452297 CF14358 10-czesciowy zestaw zawieszek choinkowych, 
nietlukliwe ozdoby choinkowe w formie stozków i prezen

93,99 zł
4251805452303 CF14358 10-czesciowy zestaw zawieszek choinkowych, 

nielamliwe ozdoby choinkowe w formie stozków i prezen
140,99 zł

4251805452327 CF14358 10-czesciowy zestaw zawieszek choinkowych, 
nielamliwe ozdoby choinkowe w formie stozków i prezen

140,99 zł
4251805452334 CF14358 10-czesciowy zestaw zawieszek choinkowych, 

nielamliwe ozdoby choinkowe w formie stozków i prezen
140,99 zł

4251805452341 CF14801 10-czesciowy zestaw zawieszek choinkowych, 
nielamliwe ozdoby choinkowe w formie stozków i prezen

93,99 zł
4251805452358 CF15964 40x naklejki na prezent na Boze Narodzenie - naklejki 

na napis na prezent w kolorze zlotym - etykiety na prez
70,99 zł

4251805452365 CF16312 24x ozdobny kwiatek z klipsem - blyszczacy kwiat do 
przypiecia - przypinka z kwiatkiem jako dekoracja pokoj

140,99 zł
4251805452396 CF16313 12x ozdobny kwiatek z klipsem - blyszczace kwiaty do 

przypiecia - wtyk kwiatowy jako dekoracja pokoju na Bo
93,99 zł

4251805452419 CF16313 12x ozdobny kwiatek z klipsem - blyszczace kwiaty do 
przypiecia - wtyk kwiatowy jako dekoracja pokoju na Bo

84,99 zł
4251805452426 CF16315 krzew z oswietleniem LED do stania - wytrzymaly 

plastikowy krzew - 16 cieplych bialych diod LED z funkcj
140,99 zł

4251805452433 CF16302 24-czesciowy zestaw do pakowania prezentów na Boze 
Narodzenie i urodziny - kokardki i wstazki na prezenty w

70,99 zł
4251805452440 CF16301 24-czesciowy zestaw do pakowania prezentów na Boze 

Narodzenie i urodziny - kokardki na prezenty i wstazki n
70,99 zł

4251805452457 CF16315 krzew z oswietleniem LED do stania - wytrzymaly 
plastikowy krzew - 16 cieplych bialych diod LED z funkcj

140,99 zł
4251805452464 CF17009 metalowy swiecznik na tealighty - dekoracyjny swiecznik 

na tealighty w ksztalcie miski - swiecznik zapewniajacy 
70,99 zł

4251805452471 CF17007 swieczniki w eleganckim designie na swiateczny stól - 
nowoczesne swieczniki na wesela, rocznice - metalowe s

70,99 zł
4251805452488 CF16290 12x wstazka oczkowa w blyszczacych kolorach - 10 m w 

rolce - wysokiej jakosci zestaw wstazek prezentowych d
60,99 zł

4251805452495 CF16322 Top na choinke brokatowa gwiazdka - Top choinkowy 
na choinke - odpowiedni do kazdej choinki - gwiazdka d

84,99 zł
4251805452501 CF16322 Top na choinke brokatowa gwiazdka - Top choinkowy 

na choinke - odpowiedni do kazdej choinki - gwiazdka d
93,99 zł
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4251805452549 CF17004 deco display na Boze Narodzenie - drewniany 
wyswietlacz do ustawienia - Napis XL Wesolych Swiat - 

93,99 zł
4251805452556 CF17017 4x plastry drzewa z litego drewna z kora - grube 

drewniane plastry do dekoracji - ozdobne podstawki po
140,99 zł

4251805452563 CF17006 Taca do serwowania ze stali nierdzewnej - okragla taca 
do serwowania i dekorowania - blyszczaca taca do serw

84,99 zł
4251805452570 CF17005 taca do serwowania ze stali nierdzewnej - owalna taca 

do serwowania i dekorowania - blyszczaca taca do serw
93,99 zł

4251805452587 CF16960 kula sniezna Swiety Mikolaj z prezentem i reniferem - 
dekoracyjna kula sniezna do ulozenia z podstawa balwa

84,99 zł
4251805452594 CF12512 4x anielskie wlosy biale - Delikatny blichtr na choinke i 

wieniec adwentowy - Bajkowe wlosy do dekoracji na Bo
84,99 zł

4251805452600 CF16960 balwan w ksztalcie kuli snieznej z prezentem i reniferem 
- dekoracyjna kula sniezna do ulozenia z podstawa Swie

93,99 zł
4251805452617 CF16960 kula sniezna Swiety Mikolaj z kubkiem i reniferem - 

dekoracyjna kula sniezna do ulozenia z podstawa balwa
93,99 zł

4251805452624 CF16980 duza ozdobna kotwica jako metalowa zawieszka - 
morska bizuteria metalowa w formie kotwicy - kotwica o

93,99 zł
4251805452631 CF16960 kula sniezna Balwan siedzacy z reniferem - dekoracyjna 

kula sniezna do odlozenia z podstawa Swietego Mikolaja
93,99 zł

4251805452648 CF17006 2x taca do serwowania ze stali nierdzewnej - okragla 
taca do serwowania i dekorowania - blyszczaca taca do 

93,99 zł
4251805452655 CF17005 2x Taca do serwowania ze stali nierdzewnej - owalna 

taca do serwowania i dekorowania - blyszczaca taca do 
140,99 zł

4251805452662 CF16317 4x naklejki na okna gwiazdki w kolorze zlotym / 
srebrnym - Swiateczne naklejki na okna - samoprzylepn

84,99 zł
4251805452662 CF16317 4x naklejki na okna gwiazdki w kolorze zlotym / 

srebrnym - Swiateczne naklejki na okna - samoprzylepn
84,99 zł

4251805452679 CF17019 zwierzecy stolek slon wykonany z poliestru z 
drewnianymi nogami - dzieciecy stolek ze zwierzecym w

280,99 zł
4251805452686 CF17019 zwierzecy stolek Zyrafa wykonany z poliestru z 

drewnianymi nogami - dzieciecy stolek ze zwierzecym w
280,99 zł

4251805452693 CF17019 zwierzecy stolek malpa wykonany z poliestru z 
drewnianymi nogami - dzieciecy stolek ze zwierzecym w

280,99 zł
4251805452709 CF17023 4x podkladki 3D na Boze Narodzenie - podkladki do 

kuchni - podkladki z róznymi motywami - mata na stól [
84,99 zł

4251805452716 CF17023 8x podkladki 3D na Boze Narodzenie - podkladki do 
kuchni - podkladki z róznymi motywami - mata na stól [

93,99 zł
4251805452723 CF17021 3x Snowflake XL - Swiateczna dekoracja sniezna 

gwiazda do powieszenia - Wisiorek na Boze Narodzenie 
140,99 zł

4251805452747 CF17024 3x sloiki do przechowywania zywnosci - sloiki do 
przechowywania wykonane ze szkla z plastikowymi pokr

140,99 zł
4251805452754 CF13507 8x Zawieszki choinkowe Candy Cane - Ozdoby 

choinkowe do powieszenia - Bombki choinkowe w ksztal
70,99 zł

4251805452761 CF13508 8x Zawieszki choinkowe Candy Cane - Ozdoby 
choinkowe do powieszenia - Bombki choinkowe w ksztal

84,99 zł
4251805452778 CF14863 10x zestaw zawieszek choinkowych Szyszki i prezenty 

choinkowe w kolorze srebrnym, bialym nietlukacym sie, 
140,99 zł

4251805452785 CF4046 10x zestaw zawieszek choinkowych w ksztalcie szyszek i 
prezentow w kolorze srebrnym, bialym, ozdoby na choin

93,99 zł
4251805452792 CF12237 12x zestaw zawieszek choinkowych Szyszki jodlowe w 

kolorze srebrnym, nietlukaca biel, ozdoby choinkowe na 
140,99 zł

4251805452808 CF16216 2x zawieszka dziadek do orzechów, zawieszka 
choinkowa w ksztalcie tradycyjnego dziadka do orzechó

70,99 zł
4251805452815 CF16484 XXL Gwiazda swiateczna z funkcja timera - Gwiazda LED 

jako oswietlenie dekoracyjne na Boze Narodzenie - Dek
163,99 zł

4251805452822 CF16485 lekki lancuch z 8 kulkami - lekki lancuch ze swiatlem 
LED - oswietlenie dekoracyjne na Boze Narodzenie, urod

93,99 zł
4251805452839 CF16486 lekki lancuch z 8 kulkami - lekki lancuch ze swiatlem 

LED - oswietlenie dekoracyjne na Boze Narodzenie, urod
93,99 zł

4251805452846 CF16487 stozki z oswietleniem LED - plecione galazki z 20 
cieplymi bialymi diodami LED - swietne nastrojowe oswi

93,99 zł
4251805452853 CF16488 Stozek z oswietleniem LED - plecione galazki z 30 

cieplymi bialymi diodami LED - swietne nastrojowe oswi
187,99 zł

4251805452860 CF16489 Stozek z oswietleniem LED - plecione galazki z 40 
cieplymi bialymi diodami LED - swietne nastrojowe oswi

233,99 zł
4251805456103 CF16490 dekoracyjna choinka z oswietleniem LED, plecione 

galazki z 20 cieplymi bialymi diodami LED, wspaniale na
140,99 zł

4251805452884 CF16491 dekoracyjna choinka z oswietleniem LED, plecione 
galazki z 30 cieplymi bialymi diodami LED, swietne nastr

163,99 zł
4251805452891 CF16492 Piramida dekoracyjna LED o wygladzie jodly - 

oswietlenie dekoracyjne ze sztucznym sniegiem i 20 cie
163,99 zł
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4251805452907 CF16493 Piramida dekoracyjna LED o wygladzie jodly -
oswietlenie dekoracyjne ze sztucznym sniegiem i 30 cie

163,99 zł
4251805452914 CF16494 Piramida dekoracyjna LED o wygladzie jodly - 

oswietlenie dekoracyjne ze sztucznym sniegiem i 40 cie
233,99 zł

4251805452921 CF16900 6-czesciowy zestaw lazienkowy dla kobiet i mezczyzn - 
zestaw pielegnacyjny z pumeksem, szczotka do rak i ga

84,99 zł
4251805452938 CF17020 4x breloczek z ptaszkiem - Fidget Toy Pop It Push It, 

Pop Bubble - zabawka antystresowa do noszenia w podr
60,99 zł

4251805452945 CF17020 4x breloczek Dino - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 
Bubble - zabawki antystresowe do noszenia w podrózy -

84,99 zł
4251805452952 CF17020 4x breloczek slon - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 

Bubble - zabawka antystresowa do trzymania w podrózy
84,99 zł

4251805452969 CF17020 4x breloczek dla psa - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 
Bubble - zabawka antystresowa do trzymania w podrózy

84,99 zł
4251805452976 CF17020 4x breloczek pingwin - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 

Bubble - zabawki antystresowe do noszenia w podrózy -
84,99 zł

4251805452983 CF17020 4x breloczek z misiem - Fidget Toy Pop It Push It, Pop 
Bubble - zabawka antystresowa do noszenia w podrózy 

84,99 zł
4251805452990 CF16999 2x drewniana taca - prostokatna drewniana taca z kora 

- ozdobna taca w róznych rozmiarach - dekoracja pokoj
163,99 zł

4251805453003 CF16543 dom LED jako dekoracja na Boze Narodzenie - 
dekoracyjny dom z drewna - dom z oswietleniem LED - 

187,99 zł
4251805453010 CF16544 Drabina dekoracyjna LED z domkami - Ozdoby 

choinkowe z drewna - Domy z oswietleniem LED - Zasila
163,99 zł

4251805453027 CF16546 LED star - Gwiazdka swiateczna z funkcja timera - 
Gwiazda LED jako oswietlenie dekoracyjne na Boze Nar

163,99 zł
4251805453034 CF16945 duza ozdobna kotwica jako drewniana zawieszka - 

drewniana bizuteria morska w formie kotwicy - kotwica 
70,99 zł

4251805453041 CF16281 4-czesciowy zestaw wiszacych dekoracji LED z drewna - 
wiszacy domek z oswietleniem - Swiateczna dekoracja d

140,99 zł
4251805453058 CF16282 3x wstazka ozdobna, srebrna - zestaw swiateczny, 

sznurek prezentowy - wstazka prezentowa na rekodzielo
84,99 zł

4251805453065 CF17029 28-czesciowy zestaw do pakowania prezentów na Boze 
Narodzenie i urodziny - kokardki na prezenty i wstazki n

84,99 zł
4251805453072 CF17029 28-czesciowy zestaw do pakowania prezentów na Boze 

Narodzenie i urodziny - kokardki na prezenty i wstazki n
84,99 zł

4251805453089 CF17029 28-czesciowy zestaw do pakowania prezentów na Boze 
Narodzenie i urodziny - kokardki na prezenty i wstazki n

84,99 zł
4251805453102 CF16288 krasnal z noskiem LED i latarnia - dekoracyjny elf 

bozonarodzeniowy z oswietleniem LED - chwiejacy sie k
210,99 zł

4251805453119 CF16289 XL krasnal z noskiem LED i latarnia - dekoracyjny elf 
bozonarodzeniowy z oswietleniem LED - chwiejacy sie k

233,99 zł
4251805453126 CF16314 krzew z oswietleniem LED do umieszczenia - wytrzymaly 

plastikowy krzew - 16 cieplych bialych diod LED z funkcj
140,99 zł

4251805453133 CF16516 lampa dekoracyjna LED gwiazda 163,99 zł
4251805453140 CF16517 Choinka LED jako oswietlenie dekoracyjne - choinka 

swietlna z 32 diodami LED jako dekoracja na Boze Naro
84,99 zł

4251805453157 CF16518 choinka LED jako oswietlenie dekoracyjne - choinka 
swietlna z 48 diodami LED jako dekoracja na Boze Naro

140,99 zł
4251805453164 CF16519 LED dekoracyjny stojak z drewna - podswietlany napis 

"XMAS" - ozdobny napis do odlozenia na Boze Narodzen
140,99 zł

4251805453171 CF14444 2x Kula dyskotekowa - kula lustrzana do zawieszenia - 
kula dyskotekowa na impreze - kula na sylwestra, urodzi

187,99 zł
4251805453188 CF16947 2x kula dyskotekowa - kula lustrzana do zawieszenia - 

kula dyskotekowa na impreze - bal imprezowy na sylwe
210,99 zł

4251805453195 CF17019 hoker hipopotam wykonany z poliestru z drewnianymi 
nogami - stolek dzieciecy ze zwierzecym wzorem - stole

280,99 zł
4251805453225 CF16506 Latarnia wiszaca LED z migoczacym swiatlem - 

bezprzewodowa lampa wiszaca - latarnia na baterie z fu
93,99 zł

4251805453232 CF16845 200x igly do kwiatów slomianych - klipsy do kompozycji 
kwiatowych w florystyce do dekoracji kwiatowych - igly 

60,99 zł
4251805453249 CF16845 400x igly do kwiatów slomianych - klipsy do kompozycji 

kwiatowych w florystyce do dekoracji kwiatowych - igly 
70,99 zł

4251805453256 CF16848 100x igly do bluszczu - klipsy do kompozycji kwiatowych 
w florystyce do dekoracji kwiatowych - igly aranzacyjne

60,99 zł
4251805453263 CF16848 200x igly do bluszczu - klipsy do kompozycji kwiatowych 

w florystyce do dekoracji kwiatowych - igly aranzacyjne
84,99 zł

4251805453270 CF16848 50x Szpilki do kwiatow - Szpilki do aranzacji kwiatowych 
w florystyce do dekoracji kwiatowych - Szpilki do aranza

46,99 zł
4251805453287 CF16869 3x zestaw drutu do pakowania kwiatów - drut do 

wiazania nawiniety na drewniany patyk - drut metalowy 
70,99 zł
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4251805453294 CF16870 3x drut do owijania kwiatów - drut do wiazania 
nawiniety na drewniany patyczek - drut metalowy do re

70,99 zł
4251805453300 CF16867 110x igly dekoracyjne z glówka perlowa - igly ozdobne z 

glówka perlowa - igly rzemieslnicze do kompozycji kwiat
84,99 zł

4251805453317 CF16849 2x druciane serca w dwóch rozmiarach - falisty plaski 
drut do wienców i kompozycji kwiatowych - kólka do wi

70,99 zł
4251805453324 CF16853 2x druciane gwiazdki w dwóch rozmiarach - falisty drut 

plaski do wienców i kompozycji kwiatowych - kólka do w
70,99 zł

4251805453331 CF16856 2x druciane gwiazdki w dwóch rozmiarach - falisty drut 
plaski do wienców i kompozycji kwiatowych - kólka do w

84,99 zł
4251805453348 CF16851 2x druciane serca w dwóch rozmiarach - falisty plaski 

drut do wienców i kompozycji kwiatowych - kólka do wi
93,99 zł

4251805453355 CF16858 50x uchwyt na szpilki z podkladka samoprzylepna - 
uchwyt do aranzacji do rekodziela - uchwyt na szpilki do

84,99 zł
4251805453362 CF16859 50x pinholder - uchwyt do aranzacji do rekodziela - 

pinholder do gabki florystycznej - artykuly dla florystyki
60,99 zł

4251805453379 CF16862 2x tasma florystyczna - gumowa tasma do mocowania 
rekodziela / kompozycji kwiatowych - wodoodporna tas

70,99 zł
4251805453386 CF16864 2x Achor Tape - wodoodporna tasma kwiatowa - tasma 

kwiaciarska do mocowania kompozycji kwiatowych - sa
84,99 zł

4251805453393 CF16865 4x Flower Tape - samoprzylepna tasma maskujaca do 
kwiatów - tasma do pakowania kwiaciarni - krepa rekod

84,99 zł
4251805453409 CF16316 4x Latarnia LED - Latarnia z pieknymi motywami - 

Papierowa latarnia na baterie - Oswietlenie LED na Boze
140,99 zł

4251805453416 CF16327 2x wiszaca dekoracja renifer - dekoracyjna figurka 
renifera wykonana z tworzywa sztucznego - posag jeleni

84,99 zł
4251805453423 CF16542 3x figurka swiateczna LED jako oswietlenie dekoracyjne 

- dekoracja drewniana ze swiatlem - dekoracja drewnian
140,99 zł

4251805453430 CF13480 4x ozdobna spirala z gwiazdkami - gwiazda girlanda w 
ksztalcie spirali na Boze Narodzenie - swiateczna girland

70,99 zł
4251805453447 CF13533 6x bombki - Bombki choinkowe wykonane z 

nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie - Ozdoby ch
84,99 zł

4251805453454 CF14099 6x bombki - Bombki choinkowe wykonane z 
nietlukacego tworzywa na Boze Narodzenie - Ozdoby ch

84,99 zł
4251805453461 CF17041 LED ozdoba swiateczna z metalu - blaszane figurki z 

motywem swiatecznym - podswietlane figurki dekoracyj
140,99 zł

4251805453478 CF17040 Swiateczna dekoracja wykonana z metalu - blaszane 
figurki w swiatecznym motywie - chybotliwe figurki na o

70,99 zł
4251805453485 CF17040 Swiateczna dekoracja wykonana z metalu - blaszane 

figurki w swiatecznym motywie - chybotliwe figurki na o
70,99 zł

4251805453492 CF17040 Swiateczna dekoracja wykonana z metalu - blaszane 
figurki w swiatecznym motywie - chybotliwe figurki na o

70,99 zł
4251805453508 CF17041 LED ozdoba swiateczna z metalu - blaszane figurki z 

motywem swiatecznym - podswietlane figurki dekoracyj
140,99 zł

4251805453515 CF17041 LED ozdoba swiateczna z metalu - blaszane figurki z 
motywem swiatecznym - podswietlane figurki dekoracyj

84,99 zł
4251805453522 CF16857 tasma do zawijania wianków - runo wiskozowe do 

owijania wienców slomianych - runo wiazace do rekodzi
84,99 zł

4251805453539 CF16861 kit adhezyjny - masa modelarska do pinholder - 
akcesoria florystyczne - kit mocujacy do akcesoriów rek

84,99 zł
4251805453546 CF16863 flower tape - gumowa tasma do mocowania rekodziela / 

kompozycji kwiatowych - wodoodporna tasma florystycz
70,99 zł

4251805453553 CF16243 Blat choinkowy blyszczacy - Blat choinki wykonany z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie - Blat choinki na

93,99 zł
4251805453560 CF17038 2x zabawka dla psa piernik i laska cukrowa - zabawka 

do zucia - zabawka piszczaca lalka wykonana z tkaniny -
70,99 zł

4251805453584 CF17038 2x Zabawka dla psa Gingerbread Man i Candy Cane - 
Miekka zabawka do zucia - Artykuly dla zwierzat Gryzak 

70,99 zł
4251805453591 CF17038 2x zabawka dla psa piernikowy ludzik i cukierek - 

piszczaca zabawka wykonana z tkaniny - miekka zabaw
60,99 zł

4251805453614 CF17037 2x zabawka dla psa choinka i kosci - miekki gryzak - 
piszczaca zabawka wykonana z tkaniny - artykuly dla zw

70,99 zł
4251805453638 CF17031 4x ramki do zdjec jako ozdoby choinkowe, ozdoby 

choinkowe Ramki do zdjec, ozdoby choinkowe i ozdoby 
70,99 zł

4251805453652 CF16215 dekoracyjna figura dziadek do orzechów z mieczem - 
ozdoba swiateczna w formie tradycyjnego dziadka do or

163,99 zł
4251805453669 CF16215 dekoracyjna figura dziadek do orzechów z patyczkiem - 

ozdoba swiateczna w formie tradycyjnego dziadka do or
163,99 zł

4251805453676 CF16215 dekoracyjna figura dziadek do orzechów z czerwona 
flaga - Dekoracja swiateczna w formie tradycyjnego dzia

163,99 zł
4251805453683 CF16215 dekoracyjna figura dziadek do orzechów z berlem w 

kolorze zlotym - ozdoba swiateczna w formie tradycyjne
163,99 zł
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4251805453690 CF17014 swiecznik na tealighty z ozdobnym jeleniem - 
Swiateczny swiecznik z drewniana podstawa - Dekoracyj

84,99 zł
4251805453706 CF17033 3-czesciowy zestaw swiatecznych pudelek na ciastka - 

pudelka do przechowywania - pudelka z pokrywkami na 
140,99 zł

4251805453713 CF17034 3-czesciowy zestaw sloików na ciasteczka Swiateczne 
serce - pudelka do przechowywania z motywami swiate

93,99 zł
4251805453744 CF17032 6-czesciowy zestaw do pieczenia czerwony - forma do 

ciastek i skrobak do ciasta z motywami swiatecznymi - f
93,99 zł

4251805453782 CF17048 Szczotka do WC - Szczotka WC z uchwytem - Szczotka 
WC z tworzywa - Zestaw WC

93,99 zł
4251805453799 CF17045 Szczotka do WC - Szczotka WC z uchwytem - Szczotka 

WC z tworzywa sztucznego - Zestaw WC - [wybór zmien
93,99 zł

4251805453829 CF17032 6-czesciowy zielony zestaw do pieczenia - forma do 
ciastek i skrobak do ciasta z motywami swiatecznymi - f

84,99 zł
4251805453836 CF17043 2x bambusowy zestaw do zamiatania - zestaw do 

zamiatania skladajacy sie ze szczotki recznej i szufelki - 
140,99 zł

4251805453843 CF17046 6x szczotka do naczyn - szczotka kuchenna w pieknych 
kolorach - szczotka do naczyn - szczotka do mycia naczy

93,99 zł
4251805453850 CF17044 4x Szczotka do czyszczenia butelek - dluga szczotka do 

czyszczenia butelek - szczotka do czyszczenia w róznych
93,99 zł

4251805453874 CF17049 2x tarka do zywnosci - tarka do galki muszkatolowej ze 
stali nierdzewnej - tarka do czosnku - tarka uniwersalna

60,99 zł
4251805453898 CF13253 Skladany stolek - stolek z miejscem do przechowywania 

- schowek do siedzenia - 40 L
187,99 zł

4251805453904 CF16428 ozdobna kula na linie - 24 diody LED na linie i w kuli - 
zasilanie bateryjne - 6-godzinny timer

140,99 zł
4251805453911 CF17030 4-czesciowy rodzinny zestaw do pizzy, taca do pizzy z 

uchwytem, stojak na blachy do pieczenia, latwe pieczeni
187,99 zł

4251805453928 CF17042 4x filizanki, ceramiczne filizanki do kawy, zestaw 
filizanek do kawy, cappuccino i mokki, filizanka do herb

93,99 zł
4251805453935 CF17050 Swiecznik z motywem choinki, swiecznik na 3 tealighty, 

ozdoby swiateczne z metalu i szkla
140,99 zł

4251805453942 CF16288 krasnal z noskiem LED i latarnia - dekoracyjny elf 
bozonarodzeniowy z oswietleniem LED - chwiejacy sie k

187,99 zł
4251805453959 CF16289 XL krasnal z noskiem LED i latarnia - dekoracyjny elf 

bozonarodzeniowy z oswietleniem LED - chwiejacy sie k
257,99 zł

4251805453966 CF14340 8x Zawieszka choinkowa "Tannenbaum" - Ozdoby 
choinkowe do przyczepienia - Zawieszka choinkowa w k

140,99 zł
4251805453973 CF16975 Szyna na urzadzenia z 4 haczykami na miotly i 5 

haczykami do mniejszych urzadzen.
140,99 zł

4251805453980 CF16282 3x wstazka ozdobna w jasnych kolorach - Swiateczny 
zestaw sznurka prezentowego - Wstazka prezentowa na

84,99 zł
4251805453997 CF16991 Odporny na chwasty polar - najwyzszej jakosci polar 

okrywajacy do ogrodu i budownictwa - skuteczna ochro
93,99 zł

4251805454000 CF16504 Lampa kulowa LED z bateriami - Kula LED z cieplym 
bialym swiatlem - dekoracja na Boze Narodzenie, urodzi

140,99 zł
4251805454017 CF16503 Kula LED z bateriami - Kula LED ze swiatlem - dekoracja 

na Boze Narodzenie, urodziny, wesele lub impreze [wyb
140,99 zł

4251805454031 CF16717 6x Cedrowa ochrona przed molami, zawieszka do szafy 
zapachowy stop przeciw molom odziezowym

84,99 zł
4251805454048 CF17061 4-czesciowy zestaw mikserów koktajlowych - chlodnica 

na butelki na specjalne okazje - pojemnik na kostki lodu
140,99 zł

4251805454055 CF17022 6x shakery ze stali nierdzewnej i szkla - nowoczesny 
dozownik soli - ponadczasowy pieprzniczka - sloik na zio

93,99 zł
4251805454062 CF16725 4x sloik do przechowywania z pokrywka - sloik do 

przechowywania kawy, herbaty, muesli, ciastek - sloik z
84,99 zł

4251805454079 CF16740 3x osuszacz z podwójna funkcja. Linia zapachowa 
lawendy. Osusza pomieszczenie i wnosi do domu wspan

70,99 zł
4251805454086 CF16740 osuszacz 3x z podwójna funkcja - osuszanie 

pomieszczenia, szafki, gabloty, samochodu - osuszacz s
84,99 zł

4251805454093 CF16740 osuszacz 3x z podwójna funkcja - osuszanie 
pomieszczenia, szafki, gabloty, samochodu - osuszacz s

70,99 zł
4251805454109 CF16740 3x osuszacz z podwójna funkcja. Raz na zapach w 

kolorze rózanym, swiezym i lawendowym, do Twojej sza
84,99 zł

4251805454116 CF17060 3-czesciowy zestaw tac - owalna taca do serwowania i 
dekorowania - ozdobny talerz ze stali nierdzewnej w 3 r

140,99 zł
4251805454130 CF17071 3x miska owalna - do serwowania naczyn z metalu - do 

kuchni, biura oraz jako dekoracja - miska ozdobna do pr
84,99 zł

4251805454147 CF17069 5x zapalniczka w róznych kolorach - zapalniczka gazowa 
wielokrotnego uzytku - zapalniczka do swiec itp. - zapal

84,99 zł
4251805454154 CF16314 krzew z oswietleniem LED do odlozenia - wytrzymaly 

plastikowy krzew - 16 cieplych bialych diod LED z funkcj
140,99 zł
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4251805454161 CF17065 2-czesciowy zestaw szejker do przypraw - solniczka i 
mlynek do pieprzu wykonane z bambusa - mlynek do so

84,99 zł
4251805454178 CF17072 6x Torebki zapachowe - Zestaw torebek zapachowych 

do lazienki, szuflad, szafek, pokoi i samochodów. Odswi
70,99 zł

4251805454185 CF17067 2x swieca LED - swieca dekoracyjna ze swiatlem - 
swieca LED na baterie - swieca z realistycznym migotani

93,99 zł
4251805454192 CF17062 metalowy wazon - metalowy wazon na kwiaty - ozdobny 

wazon do domu i biura - wazon z wgnieceniami - dekor
84,99 zł

4251805454208 CF17062 metalowy wazon - metalowy wazon na kwiaty - ozdobny 
wazon do domu i biura - wazon z wgnieceniami - dekor

84,99 zł
4251805454215 CF17062 metalowy wazon - metalowy wazon na kwiaty - ozdobny 

wazon do domu i biura - wazon z wgnieceniami - dekor
84,99 zł

4251805454222 CF17070 3x 40 sciereczki w rolce - sciereczki do kuchni, lazienki i 
gospodarstwa domowego - sciereczki wielofunkcyjne [w

93,99 zł
4251805454239 CF16976 3x pokrowiec na jedzenie - oslona przeciw owadom 

wykonana z metalu - kolorowy ekran jadalny - Ø 30 cm 
163,99 zł

4251805454246 CF16976 3x pokrowiec na jedzenie - oslona przeciw owadom 
wykonana z metalu - kolorowy ekran jadalny - Ø 30 cm 

163,99 zł
4251805454253 CF16553 Lampki choinkowe LED w ksztalcie sopli do wewnatrz i 

na zewnatrz - Swiateczny lancuch swietlny z funkcja tim
163,99 zł

4251805454277 CF16898 Dozownik mydla z czujnikiem - automatyczny dozownik 
mydla - bateryjny dozownik mydla na mydlo itp. - elektr

140,99 zł
4251805454284 CF16957 4x ozdobne sloiki wypelnione mnóstwem pieknych 

muszli w naturalnych kolorach, aby poczuc sie jak w mo
140,99 zł

4251805454291 CF16956 2x szklo dekoracyjne wypelnione pieknymi muszlami w 
kolorach szarym / brazowym / bialym, aby poczuc sie ja

140,99 zł
4251805454307 CF16956 2x szklo ozdobne wypelnione pieknymi muszlami w 

kolorach bialy/bezowy dla Twojego morskiego uczucia w
140,99 zł

4251805454314 CF16537 Dekoracja choinkowa LED - Dekoracja choinkowa z 
dioda LED i zegarem - Stojak choinkowy z cieplym bialy

140,99 zł
4251805454321 CF16538 XXL poinsecja z funkcja timera - Gwiazda LED jako 

oswietlenie dekoracyjne na Boze Narodzenie - Dekoracj
187,99 zł

4251805454338 CF16954 2x torby wypelnione pieknymi muszlami i drewnem w 
kolorze bezowym, aby poczuc sie jak w morzu.

140,99 zł
4251805454345 CF16539 XXL Choinka z funkcja timera - Choinka LED jako 

dekoracyjny wieszak na Boze Narodzenie - Zasilane bate
187,99 zł

4251805454352 CF16831 krajalnica do ziemniaków - krajalnica do frytek z 
tworzywa sztucznego - prasa do ciasta francuskiego - ur

140,99 zł
4251805454369 CF16954 2x torby wypelnione pieknymi muszlami i drewnem w 

kolorze brazowym, aby poczuc sie jak w morzu.
93,99 zł

4251805454383 CF16530 Wtyczka ogrodowa LED w ksztalcie jodly - podswietlana 
choinka ozdobna z funkcja timera - ozdoby swiateczne d

140,99 zł
4251805454390 CF16693 2x szczotka do felg 47 cm Akcesoria samochodowe do 

felg samochodowych Szczotka do mycia felg aluminiowy
84,99 zł

4251805454413 CF16950 80x torby do przechowywania zywnosci 1 litr do 
zamykania, zamykane torby do przechowywania zywnos

70,99 zł
4251805454420 CF16950 80x torebki swiezosci 40x 1,2 L i 40x 2,5 L do 

zgrzewania, zamykane torebki swiezosci do przechowyw
70,99 zł

4251805454437 CF16950 60x torby do przechowywania zywnosci -1 litr i 3 litry z 
zamkiem blyskawicznym do zamykania, zamykane torby

84,99 zł
4251805454444 CF16534 LED poinsecja - Dekoracyjne oswietlenie na Boze 

Narodzenie - Zasilane bateryjnie ozdoby swiateczne do 
140,99 zł

4251805454451 CF14479 2x wiszaca dekoracja wykonana z drewna - szyld na 
drzwi w stylu przybrzeznym - morska dekoracja scienna 

140,99 zł
4251805454468 CF16747 2x drewniana dekoracja wiszaca - szyld na drzwi w 

ksztalcie kotwicy - marynistyczna dekoracja scienna w st
84,99 zł

4251805454475 CF16510 Lekki lancuch LED z bombkami i zegarem - 
podswietlana girlanda w ksztalcie kulek do nastrojowej 

84,99 zł
4251805454482 CF16511 Lekki lancuch LED z bombkami i zegarem - 

podswietlana girlanda w ksztalcie kulek do nastrojowej 
93,99 zł

4251805454499 CF16512 Lekki lancuch LED z bombkami i zegarem - 
podswietlana girlanda w ksztalcie kulek do nastrojowej 

84,99 zł
4251805454505 CF17074 2-czesciowy zestaw marynistyczna dekoracja drewniana 

- dekoracja wiszaca i dekoracja stolu - drewniany stojak
93,99 zł

4251805454529 CF16971 2x Torba swiateczna - torba na prezenty na Boze 
Narodzenie, Mikolajki i Adwent - Torba na prezenty XXL 

84,99 zł
4251805454536 CF17047 stojak do oprózniania z podkladka z mikrofibry - 

plastikowa kratka ociekowa - stojaki na sztucce i naczyn
93,99 zł

4251805454543 CF17056 20x segregatory z luznymi kartkami DIN A4 - 
segregatory z paskami do opisu - segregatory plastikow

70,99 zł
4251805454550 CF16509 Lancuch swietlny LED Snowball - oswietlenie z 20 

diodami LED - Girlanda na baterie - Lancuch swietlny z f
70,99 zł
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4251805454567 CF16508 Lancuch swietlny LED Snowball - oswietlenie z 20 
diodami LED - Girlanda na baterie - Lancuch swietlny z f

70,99 zł
4251805454574 CF16541 choinka LED jako oswietlenie dekoracyjne - jasna 

choinka jako dekoracja swiateczna - ozdobna drewniana
60,99 zł

4251805454581 CF17036 zabawka dla psa renifer - miekka przytulanka do zucia - 
pluszowa piszczaca lalka zabawka dla psów i kotów - art

60,99 zł
4251805454598 CF17036 zabawka dla psa balwan - miekka przytulanka do zucia - 

pluszowa piszczaca lalka zabawka dla psów i kotów - art
60,99 zł

4251805454604 CF17036 zabawka dla psa Elf - miekka przytulanka do zucia - 
pluszowa piszczaca lalka zabawka dla psów i kotów - art

60,99 zł
4251805454611 CF17039 zabawka dla psa renifer - miekka zabawka do zucia - 

piszczaca zabawka lalka wykonana z pluszu - artykuly dl
70,99 zł

4251805454628 CF17039 Zabawka dla psa Swiety Mikolaj - miekka zabawka do 
zucia - piszczaca lalka zabawka wykonana z pluszu - art

70,99 zł
4251805454635 CF17039 Zabawka dla psa balwan - miekka zabawka do zucia - 

pluszowa piszczaca lalka zabawkowa - artykuly dla zwier
70,99 zł

4251805454642 CF17039 zabawka dla psa pingwin - miekka zabawka do zucia - 
piszczaca zabawka lalka wykonana z pluszu - artykuly dl

70,99 zł
4251805454659 CF17035 Zabawka dla psa Swiety Mikolaj - zabawka do zucia - 

piszczaca zabawka z lina jutowa i pluszowa glowa - arty
70,99 zł

4251805454666 CF17035 zabawka dla psa pingwin - zabawka do zucia - piszczaca 
zabawka z lina jutowa i pluszowa glowa - artykuly dla z

70,99 zł
4251805454673 CF17035 zabawka dla psa zabawka do zucia renifer - piszczaca 

zabawka z lina jutowa i pluszowa glowa - artykuly dla z
70,99 zł

4251805454680 CF16955 Szklo ozdobne wypelnione pieknymi duzymi i malymi 
brazowymi muszlami, dzieki którym poczujesz sie jak w 

84,99 zł
4251805454697 CF16955 Szklo dekoracyjne wypelnione pieknymi bialymi 

muszlami, aby poczuc sie jak w domu
84,99 zł

4251805454703 CF16955 Szklo dekoracyjne wypelnione pieknymi muszlami w 
kolorze szarym/naturalnym, aby poczuc sie jak w domu

84,99 zł
4251805454710 CF16541 LED star jako oswietlenie dekoracyjne - jasna gwiazda 

jako dekoracja swiateczna - ozdobna drewniana poinsec
84,99 zł

4251805454727 CF16540 Lancuch swietlny LED z gwiazdami lub platkami sniegu - 
kurtyna z oswietleniem LED - kurtyna swietlna zasilana 

93,99 zł
4251805454734 CF17063 2x Stojak na choinke - metalowa choinka na drewnianej 

podstawie - metalowa ozdoba choinkowa - Dekoracja s
93,99 zł

4251805454765 CF17062 metalowy wazon - metalowy wazon na kwiaty - 
dekoracyjny wazon do domu i biura - wazon z wgniecen

70,99 zł
4251805454772 CF16513 Lekki lancuch LED z bombkami i zegarem - 

podswietlana girlanda w ksztalcie kulek do nastrojowej 
84,99 zł

4251805454789 CF16845 100x igly do kwiatów slomianych - klipsy do kompozycji 
kwiatowych w florystyce do dekoracji kwiatowych - igly 

46,99 zł
4251805454802 CF16870 6x Zestaw drutu do owijania kwiatów - drut wiazalkowy 

nawiniety na drewniany patyk - metalowy drut do crafti
84,99 zł

4251805454826 CF17075 swieczniki w eleganckim designie na swiateczny stól - 
metalowe swieczniki na swiateczny stól - nowoczesne s

84,99 zł
4251805454833 CF17076 Pokrowiec na choinke z uchwytem do przenoszenia - 

Torba na choinke z petlami do przenoszenia - na zdejm
84,99 zł

4251805454840 CF17077 torba na wianki z okienkiem i uchwytem do 
przenoszenia - do przechowywania wianków bozonarodz

70,99 zł
4251805454857 CF17078 Rustykalne pudelko na herbate - pudelko na herbate w 

stylu wiejskim z 6 przegródkami i oknem widokowym - 
93,99 zł

4251805454864 CF17079 Rustic pudelko na herbate - pudelko na herbate w stylu 
wiejskim z 3 przegródkami i okienkiem - pudelko na her

93,99 zł
4251805454871 CF16401 3x dziadek do orzechów do powieszenia - Ozdoby 

choinkowe w formie tradycyjnego dziadka do orzechów 
84,99 zł

4251805454888 CF16416 Pudelko do przechowywania bombek - Pudelko do 
sortowania ozdób choinkowych - Bombki choinkowe i or

163,99 zł
4251805454895 CF16424 aksamitny bieznik - dekoracyjna tkanina dekoracyjna - 

dekoracja stolu na kazda okazje - akcesoria do rekodziel
70,99 zł

4251805454901 CF17080 2x slizgi snowboardowe w kolorze czerwonym i 
niebieskim, slizgacz sniezny z lina i uchwytem, snow rac

210,99 zł
4251805454918 CF16310 30-czesciowy zestaw do pakowania dekoracyjnego - 

wstazki prezentowe i zawieszki prezentowe do pakowani
70,99 zł

4251805454925 CF16424 aksamitny bieznik - dekoracyjna tkanina dekoracyjna - 
dekoracja stolu na kazda okazje - akcesoria do rekodziel

70,99 zł
4251805454932 CF16424 aksamitny bieznik - dekoracyjna tkanina dekoracyjna - 

dekoracja stolu na kazda okazje - akcesoria do rekodziel
70,99 zł

4251805454949 CF16243 Blat choinkowy matt - Blat choinkowy wykonany z 
prawdziwego szkla na Boze Narodzenie - Blat choinkowy

84,99 zł
4251805454956 CF16311 30-czesciowy zestaw do pakowania dekoracyjnego - 

wstazki prezentowe i zawieszki prezentowe do pakowani
70,99 zł
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4251805454963 CF16242 Blat choinkowy srebrny - Blat choinkowy matowy - do 
kazdego wierzcholka - Ozdoby choinkowe wykonane ze 

93,99 zł
4251805454970 CF17081 30-czesciowy zestaw do pakowania dekoracyjnego - 

wstazki prezentowe i zawieszki prezentowe do pakowani
70,99 zł

4251805454987 CF16244 Wierzch choinki szarobialy - Wierzch choinki matowy - 
do kazdego wierzcholka - Ozdoby choinkowe wykonane 

84,99 zł
4251805454994 CF16244 Top choinkowy bialy - blyszczacy wierzcholek choinki - 

do kazdego wierzcholka - ozdoby choinkowe wykonane 
84,99 zł

4251805455007 CF16241 Blat choinkowy w kolorze zlotym - Blat choinkowy 
matowy - do kazdego wierzcholka - Ozdoby choinkowe 

84,99 zł
4251805455014 CF16241 Top choinkowy w kolorze zlotym - Blat choinkowy 

blyszczacy - do kazdego wierzcholka - Ozdoby choinkow
84,99 zł

4251805455021 CF16263 94-czesciowy zestaw bombek - Bombki choinkowe 
blyszczace / matowe - Ozdoby choinkowe na choinke - 

187,99 zł
4251805455038 CF16535 lampki LED z kulkami - lampki LED z lampkami - 

oswietlenie dekoracyjne na Boze Narodzenie, urodziny l
70,99 zł

4251805455045 CF16265 94-czesciowy zestaw bombek - Bombki choinkowe 
blyszczace / matowe - Ozdoby choinkowe na choinke - 

187,99 zł
4251805455052 CF16266 94-czesciowy zestaw bombek - Bombki choinkowe 

blyszczace / matowe - Ozdoby choinkowe na choinke - 
187,99 zł

4251805455069 CF16431 LED star ze sznurkiem - Oswietlenie LED z funkcja 
timera - gwiazdka jako oswietlenie dekoracyjne - ozdob

140,99 zł
4251805455076 CF16433 Gwiazdka dekoracyjna LED srebrna - Gwiazdka 

swiateczna z oswietleniem - Oswietlenie LED do zawiesz
93,99 zł

4251805455083 CF17082 2-czesciowy zestaw do przechowywania - torba na 
choinke z uchwytami i torba na wieniec adwentowy z ok

140,99 zł
4251805455090 CF16532 Dekoracyjna gwiazda LED, srebrna - Gwiazda dekoracji 

swiatecznej z oswietleniem - Oswietlenie LED do zawies
93,99 zł

4251805455106 CF11222 2x tacka na buty - stojak na buty z kanalem 
odwadniajacym - mata na buty z podniesiona krawedzia

163,99 zł
4251805455113 CF14370 2x trzepaczka spiralna stal nierdzewna 304 - trzepaczka 

spiralna mozna myc w zmywarce - trzepaczka piankowa
84,99 zł

4251805455113 CF14370 2x trzepaczka spiralna stal nierdzewna 304 - trzepaczka 
spiralna mozna myc w zmywarce - trzepaczka piankowa

84,99 zł
4251805455120 CF16896 Pojemnik na detergent z pokrywka, plastik (PP z 

recyklingu) Wymiary: okolo. 23x19x16,5cm, z motywem
93,99 zł

4251805455144 CF16734 Miska do mieszania wykonana ze stali nierdzewnej z 
czarna powloka zewnetrzna moze sluzyc jako salaterka, 

93,99 zł
4251805455151 CF16904 150 sztuk klips na prezent mini - drewniany klips na 

zdjecia, notatki lub pocztówki - klips na prezent w stylu 
70,99 zł

4251805455151 CF16904 150 sztuk klips na prezent mini - drewniany klips na 
zdjecia, notatki lub pocztówki - klips na prezent w stylu 

70,99 zł
4251805455168 CF16904 300 sztuk klips na prezent mini - drewniany klips do 

zdjec, notatek lub pocztówek - klips na prezent w stylu s
70,99 zł

4251805455175 CF16309 30-czesciowy zestaw do pakowania dekoracyjnego - 
wstazki prezentowe i zawieszki prezentowe do pakowani

70,99 zł
4251805455182 CF16299 48x kokardy prezentowe duze i male w pieknych 

kolorach - gotowe kokardki do ozdabiania prezentów na
70,99 zł

4251805455199 CF16300 48 x kokardy prezentowe duze i male w pieknych 
kolorach - gotowe kokardki do ozdabiania prezentów na

70,99 zł
4251805455205 CF17066 2x wiszaca girlanda ze sniezkami - ozdoby choinkowe - 

krzak snieznej kuli z ozdobnym wieszakiem na okna, drz
84,99 zł

4251805455212 CF15743 2x kubek do kawy na wynos wykonany z tworzywa 
sztucznego - kubek do kawy na wynos - kawa na wynos

84,99 zł
4251805455229 CF16299 48x kokardy prezentowe duze i male w pieknych 

kolorach - gotowe kokardki do ozdabiania prezentów na
70,99 zł

4251805455236 CF16596 6x obieraczka w 2 wersjach 3 sztuki z krzyzem i 3 z 
najdluzszym ostrzem do ekonomicznego obierania owoc

70,99 zł
4251805455243 CF17064 swiecznik na tealighty z motywem renifera - Swiecznik 

swiateczny z drewniana podstawa - Ozdobny swiecznik 
84,99 zł

4251805455250 CF15336 3-czesciowy zestaw z deska do krojenia, nozem 
kuchennym i obieraczka - solidna deska kuchenna z two

84,99 zł
4251805455267 CF15336 3-czesciowy zestaw z deska do krojenia, nozem 

kuchennym i obieraczka - solidna deska kuchenna z two
84,99 zł

4251805455274 CF16606 pudelko na sztucce do kuchennego zestawu do szycia 
naczynia do rekodziela pudelko do przechowywania wkl

140,99 zł
4251805455281 CF17064 swiecznik na tealighty z motywem choinki - Swiateczny 

swiecznik z drewniana podstawa - Dekoracyjny swiatecz
84,99 zł

4251805455298 CF17064 swiecznik na tealighty z motywem gwiazdy - Swiecznik 
swiateczny z drewniana podstawa - Ozdobny swiecznik 

84,99 zł
4251805455304 CF16860 Jez metalowy - Kenzan do swiezych kwiatów - Akcesoria 

do rekodziela - Przybory florystyczne do aranzacji kwiat
70,99 zł
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4251805455304 CF16860 Jez metalowy - Kenzan do swiezych kwiatów - Akcesoria 
do rekodziela - Przybory florystyczne do aranzacji kwiat

70,99 zł
4251805455311 CF16599 2x papier do rysowania dla dzieci do kolorowania, moze 

byc uzywany jako papier plakatowy lub dekoracja pokoj
84,99 zł

4251805455328 CF14673 4x duze filizanki do kawy z motywem swiatecznym - 
filizanki do kawy w opakowaniu rodzinnym - Kubek swia

163,99 zł
4251805455335 CF14674 4x bardzo duze filizanki do kawy z motywem 

swiatecznym w opakowaniu rodzinnym - duzy dzbanek 
163,99 zł

4251805455359 CF11279 2x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - filtr do 
herbaty z tacka ociekowa - sitko o drobnych oczkach do 

140,99 zł
4251805455366 CF17068 13-czesciowy zestaw papieru do pakowania na Boze 

Narodzenie - zestaw do pakowania prezentów z wstazka
140,99 zł

4251805455373 CF17068 26-czesciowy zestaw papieru do pakowania na Boze 
Narodzenie - zestaw do pakowania prezentów XL z wsta

187,99 zł
4251805455380 CF15647 4x deco wisiorek aniol z akrylu - ozdoby choinkowe do 

zawieszenia - zawieszka na choinke z brokatem - talizm
84,99 zł

4251805455380 CF15647 4x deco wisiorek aniol z akrylu - ozdoby choinkowe do 
zawieszenia - zawieszka na choinke z brokatem - talizm

84,99 zł
4251805455397 CF16242 Top choinkowy w kolorze srebrnym - Blat choinkowy 

blyszczacy - do kazdego wierzcholka choinki - Ozdoby c
84,99 zł

4251805455403 CF10554 4x sitko do herbaty ze stali nierdzewnej - zaparzacz do 
herbaty sypkiej, przypraw, ziól - do zawieszenia na brze

70,99 zł
4251805455410 CF16246 Blat choinkowy jasnobrazowy - Blat choinkowy 

blyszczacy - do kazdego czubka choinki - Ozdoby choink
84,99 zł

4251805455427 CF16246 Blat choinkowy ciemnobrazowy - Blat choinkowy 
blyszczacy - do kazdego czubka choinki - Ozdoby choink

84,99 zł
4251805455434 CF16245 Top choinkowy rózowy - Blat choinkowy blyszczacy - do 

kazdego wierzcholka choinki - Ozdoby choinkowe wykon
84,99 zł

4251805455441 CF16245 Top choinkowy rózowy - Blat choinkowy blyszczacy - do 
kazdego wierzcholka choinki - Ozdoby choinkowe wykon

84,99 zł
4251805455458 CF10071 pilka do skakania z motywem jednorozca - pilka do 

skakania dla dzieci w kolorze zielonym / przezroczystym
93,99 zł

4251805455465 CF17084 4x swiatlo nagrobne - biala swieca nagrobna z 
pokrywka - swiatlo zalobne - swieca pamiatkowa jako d

84,99 zł
4251805455472 CF17079 Rustic pudelko na herbate - pudelko na herbate w stylu 

wiejskim z 3 przegródkami i oknem - pudelko na herbat
84,99 zł

4251805455489 CF17079 Rustic pudelko na herbate - pudelko na herbate w stylu 
wiejskim z 3 przegródkami i okienkiem - skrzynia na her

84,99 zł
4251805455502 CF16505 3x latarnia LED z funkcja timera - Oswietlenie LED na 

Boze Narodzenie - Elektryczna latarnia na baterie jako d
140,99 zł

4251805455519 CF16505 3x latarnia LED z funkcja timera - Oswietlenie LED na 
Boze Narodzenie - Elektryczna latarnia na baterie jako d

140,99 zł
4251805455526 CF16505 3x latarnia LED z funkcja timera - Oswietlenie LED na 

Boze Narodzenie - Elektryczna latarnia na baterie jako d
140,99 zł

4251805455533 CF17086 4x Szklana lampa nagrobna - czerwony znicz nagrobny 
z pokrywka - lampka zalobna - znicz pamiatkowy jako d

84,99 zł
4251805455540 CF17085 4x swiatlo nagrobne - czerwona swieca nagrobna z 

pokrywka - swiatlo zalobne - swieca pamiatkowa jako d
93,99 zł

4251805455557 CF16549 10x Podgrzewacze LED - swieczki przyjazne dzieciom i 
zwierzetom - swieczki zasilane bateriami z pilotem

93,99 zł
4251805455564 CF17083 8x brelok aniol stróz - prezent dla przyjaciól i rodziny - 

talizman - prezent aniol stróz [wybór rózni sie]
70,99 zł

4251805455588 CF17091 2x ramki do zdjec w dwóch rozmiarach - stylowa ramka 
na zdjecia - ramka na zdjecia - drewniana ramka na zdj

93,99 zł
4251805455595 CF14382 12x toreb na prezenty na Boze Narodzenie, Mikolaja i 

Adwent - torebka na prezent z motywem swiatecznym - 
140,99 zł

4251805455601 CF14375 16x toreb na prezenty na Boze Narodzenie, Mikolaja i 
Adwent - torebka na prezent z motywem swiatecznym - 

140,99 zł
4251805455618 CF17099 4x maska - Korean Game Boss, trójkat, kwadrat, 

okragly - akcesoria do kostiumów na karnawal lub Hello
187,99 zł

4251805455625 CF17025 mask - przewodnik po maskach koreanskiej gry - 
akcesoria do kostiumów na karnawal lub Halloween - im

84,99 zł
4251805455632 CF17028 maska - koreanskie kolo z maska na twarz - akcesoria 

do kostiumów na karnawal lub Halloween - impreza tem
70,99 zł

4251805455649 CF17026 maska - koreanska gra na twarz kwadratowa - 
akcesorium kostiumowe na karnawal lub Halloween - im

84,99 zł
4251805455656 CF17027 maska - koreanski trójkat maski na twarz - akcesoria do 

kostiumów na karnawal lub Halloween - impreza tematy
70,99 zł

4251805455663 CF17092 deco display Choinka - metalowa choinka na drewnianej 
podstawie - metalowa choinka do odlozenia - ozdoba sw

84,99 zł
4251805455687 CF17095 36x cake base - koncówki do ciast jako baza do 

dekorowania i serwowania - papierowe talerze do ciast
140,99 zł

Strona: 351/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805455694 CF17096 300x cake base - koncówki do ciast jako baza do 
dekorowania i serwowania - maly papierowy talerz do ci

70,99 zł
4251805455700 CF16478 metalowy talerz dekoracyjny - stylowa miska 

dekoracyjna w ksztalcie serca - metalowa dekoracja pok
140,99 zł

4251805455717 CF16473 deco talerz z drewna mango - drewniana miska w 
ksztalcie serca - drewniana taca w ksztalcie serca - deko

140,99 zł
4251805455724 CF17093 czajniczek z bambusowa pokrywka - szklany dzbanek ze 

szkla zaroodpornego z sitkiem ze stali nierdzewnej - szkl
140,99 zł

4251805455731 CF17094 2x Szklana karafka - Szklany pojemnik na ocet i olej - 
Butelki do napelniania z zamknieciem korkowym - szkla

84,99 zł
4251805455748 CF17111 4-czesciowy zestaw do czekoladowego fondue - 

ceramiczna miska z 2 widelcami dla 2 osób ze swieczniki
140,99 zł

4251805455755 CF17107 uniwersalna tarka ze stali nierdzewnej - tarka do sera 
do parmezanu i twardego sera - tarka kuchenna do war

70,99 zł
4251805455762 CF17103 3x pudelko do przechowywania z bambusowa pokrywka 

- plastikowe pudelko do przechowywania zywnosci i dro
140,99 zł

4251805455779 CF9286 ociekacz na sztucce - uchwyt na przybory kuchenne ze 
stali nierdzewnej - kosz na sztucce, drewniany stojak na

70,99 zł
4251805455786 CF9286 ociekacz na sztucce - uchwyt na przybory kuchenne ze 

stali nierdzewnej - kosz na sztucce, drewniany stojak na
84,99 zł

4251805455793 CF17101 6x Talerze w jaskrawych kolorach - akcesoria piknikowe 
i grillowe - zastawa stolowa na kempingu - oszczednosc 

140,99 zł
4251805455809 CF9286 ociekacz na sztucce - uchwyt na przybory kuchenne ze 

stali nierdzewnej - kosz na sztucce, drewniany stojak na
70,99 zł

4251285532540 CF9111 6x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut wiazalkowy 
wyzarzony nawiniety na drewniany patyczek, grubosc 0,

84,99 zł
4251285532540 CF9111 6x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut wiazalkowy 

wyzarzony nawiniety na drewniany patyczek, grubosc 0,
84,99 zł

4251285532557 CF9111 10x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut 
wiazalkowy wyzarzony nawiniety na drewniany patyczek

140,99 zł
4251285532557 CF9111 10x Zestaw drutu do oplatania kwiatów, drut 

wiazalkowy wyzarzony nawiniety na drewniany patyczek
140,99 zł

4251805455830 CF17104 walek do ciasta ze stali nierdzewnej - walek do ciasta 
jako akcesorium do pieczenia - rolka do pieczenia z plas

84,99 zł
4251805455847 CF17104 walek do ciasta ze stali nierdzewnej - walek do ciasta 

jako akcesorium do pieczenia - rolka do pieczenia z plas
93,99 zł

4251805455854 CF17104 walek do ciasta ze stali nierdzewnej - walek do ciasta 
jako akcesorium do pieczenia - rolka do pieczenia z plas

140,99 zł
4251805455861 CF17108 100x bambusowe slomki do picia - slomki wielokrotnego 

uzytku - biodegradowalne - kompostowalne
93,99 zł

4251805455878 CF17109 5-czesciowy zestaw pomocników kuchennych - przybory 
kuchenne wykonane z bambusa - lyzka i szpatulka z uch

84,99 zł
4251805455885 CF17097 pomaranczowy uchwyt - chromowany - uchwyt na 

jablka - pojemnik na okragle owoce i warzywa
140,99 zł

4251805455892 CF17106 Etagere z 2 pólkami wykonanymi z bambusa - stojak do 
serwowania - pólka na owoce, warzywa i sery

140,99 zł
4251805455908 CF17105 2x szczotka do ubran wykonana z gumy - moze byc 

uzywana na mokro i na sucho - szczotki do klaczków dla
84,99 zł

4251805455915 CF17110 Mlynek do pieprzu wykonany z bambusa - mlynek do 
przypraw do pieprzu i soli - klasyczny design - akcesoria

84,99 zł
4251805455922 CF17102 5-czesciowy zestaw gadzetów kuchennych - przybory 

kuchenne - lyzka do gotowania, chochla, lopatka i tlucze
84,99 zł

4251805455939 CF9939 3x sztuczny snieg - puszka ze sniegiem dekoracyjnym - 
spray sniezny do dekoracji na Boze Narodzenie

84,99 zł
4251805455946 CF9652 Taca wykonana z drewna bambusowego - sniadanie do 

lózka lub taca do serwowania na kanapie
140,99 zł

4251805455960 CF16620 1x Miska do mieszania 1,5 L - Miska do ciasta z wylewka 
i antyposlizgowym uchwytem i dnem - Akcesoria kuchen

84,99 zł
4251805455977 CF16428 2x kula ozdobna na linie - 24 diody LED na linie i w kuli 

- zasilanie bateryjne - 6-godzinny timer
187,99 zł

4251805469660 CF15169 ceramiczny swiecznik na tealighty - dekoracyjny 
swiecznik - srebrny swiecznik - dekoracja pokoju

70,99 zł
4251805455991 CF15168 ceramiczny wazon - ceramiczny wazon na kwiaty - 

dekoracyjny wazon do domu i biura - doniczka jako dek
187,99 zł

4251805456004 CF16530 2x korki ogrodowe LED w ksztalcie jodly - podswietlana 
choinka ozdobna z funkcja timera - ozdoby swiateczne d

163,99 zł
4251805456011 CF16530 4x wtyczki ogrodowe LED w ksztalcie jodly - 

podswietlana choinka ozdobna z funkcja timera - ozdob
210,99 zł

4251805456028 CF16530 Wtyczka ogrodowa LED w ksztalcie gwiazdy - 
podswietlana gwiazda dekoracyjna z funkcja timera - oz

140,99 zł
4251805456035 CF16530 2x wtyczki ogrodowe LED w ksztalcie gwiazdy - 

podswietlana gwiazda dekoracyjna z funkcja timera - oz
163,99 zł
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4251805456042 CF16530 4x wtyczki ogrodowe LED w ksztalcie gwiazdy - 
podswietlana gwiazda dekoracyjna z funkcja timera - oz

210,99 zł
4251805456059 CF16530 2x korki ogrodowe LED w ksztalcie jodly i gwiazdy - 

podswietlana ozdobna choinka i gwiazda z funkcja timer
163,99 zł

4251805456066 CF16530 4x korki ogrodowe LED w ksztalcie jodly i gwiazdy - 
podswietlana ozdobna choinka i gwiazda z funkcja timer

210,99 zł
4251805456073 CF16509 2x lancuch swietlny LED sniezka ciepla biel - oswietlenie 

z 20 diodami LED - girlanda na baterie - lekki lancuch z 
84,99 zł

4251805456080 CF16541 Gwiazda LED i choinka jako oswietlenie dekoracyjne - 
gwiazdka jasna / choinka - choinka dekoracyjna wykona

93,99 zł
4251805456097 CF16508 2x lancuch swietlny LED sniezka zimna biel - oswietlenie 

z 20 diodami LED - girlanda na baterie - lekki lancuch z 
84,99 zł

4251805456103 CF16490 dekoracyjna choinka z oswietleniem LED, plecione 
galazki z 20 cieplymi bialymi diodami LED, wspaniale na

140,99 zł
4251805456110 CF16284 8x swieczniki srebrne - swieczniki wykonane z metalu - 

swieczniki do wienców i aranzacji - dekoracje kwiatowe
70,99 zł

4251805456134 CF11228 taca na sztucce wykonana z bambusa - wysuwany 
wklad na sztucce do szuflady - pudelko do przechowywa

140,99 zł
4251805456141 CF12110 4x dystrybutor wody z terakoty - ceramiczne figurki do 

podlewania roslin doniczkowych - pomoc w podlewaniu 
140,99 zł

4251805456158 CF17137 4x plytki - plastikowe plytki w jasnych kolorach - 
wielofunkcyjne plytki wielokrotnego uzytku - niezniszcza

84,99 zł
4251805456165 CF17139 4x talerze - plastikowe talerze w pastelowych kolorach - 

wielofunkcyjne talerze wielokrotnego uzytku - niezniszcz
93,99 zł

4251805456172 CF17135 4x filizanki do kawy z uchwytami - zestaw filizanek 
plastikowe kubki do picia wielokrotnego uzytku - plastik

93,99 zł
4251805456189 CF17136 4x plastikowe miski - plastikowe miski na przekaski - 

pojemniki wielokrotnego uzytku [wybór jest rózny]
84,99 zł

4251805456196 CF17140 2x plastikowe miski - salaterki - miski na owoce - 
praktyczne plastikowe akcesoria kuchenne [wybór jest r

140,99 zł
4251805456202 CF13109 200g Trawa wielkanocna w kolorze zielonym do 

koszyczków wielkanocnych - Do rekodziela - Ozdoba do 
84,99 zł

4251805456219 CF13109 2x trawa wielkanocna w kolorze zielonym na gniazda 
wielkanocne - ozdoby wielkanocne - do koszyczków wiel

60,99 zł
4251805456233 CF17136 8x plastikowe miski - plastikowe miski na przekaski - 

pojemniki wielokrotnego uzytku [wybór jest rózny]
140,99 zł

4251805456240 CF17140 2x plastikowe miski - salaterki - miski na owoce - 
praktyczne plastikowe akcesoria kuchenne [wybór jest r

84,99 zł
4251805456257 CF17138 2x plastikowe miski - salaterki - miski na owoce - 

praktyczne plastikowe akcesoria kuchenne [wybór jest r
93,99 zł

4251805456264 CF17138 2x plastikowe miski - salaterki - miski na owoce - 
praktyczne plastikowe akcesoria kuchenne [wybór jest r

93,99 zł
4251805456271 CF17125 jutowy polar ochronny do roslin - zimowy polar 

ochronny dla roslin - jutowy pokrowiec jako ochrona prz
163,99 zł

4251805456288 CF17126 jutowa torba do ochrony roslin - zimowy kaptur 
ochronny dla roslin - jutowa oslona jako ochrona przed 

84,99 zł
4251805456295 CF17127 1 x folia babelkowa do pakowania i ochrony - chroni 

meble podczas przenoszenia lub przechowywania
140,99 zł

4251805456301 CF17129 Stojak na naczynia wykonany z bambusa - skladany 
ociekacz - uchwyt na naczynia na talerze i kubki - akces

140,99 zł
4251805456318 CF17133 2x pudelko do przechowywania - kosz na produkty dla 

dzieci, ksiazki lub zabawki - pudelko do przechowywania
93,99 zł

4251805456325 CF17133 2x pudelko do przechowywania - kosz na produkty dla 
dzieci, ksiazki lub zabawki - pudelko do przechowywania

93,99 zł
4251805456370 CF17124 Serce do wypelnienia na Wielkanoc - Serce wielkanocne 

z uroczymi motywami zwierzat - Dekoracja wielkanocna 
70,99 zł

4251805456387 CF17142 4 x swieczki do jajek w szklance z ozdobnym piaskiem - 
nastrojowe swiatlo na Wielkanoc - szklo z urocza buzia z

84,99 zł
4251805456394 CF13032 2x ozdobne ekspozytory na Wielkanoc - napis z 

zajaczkiem wielkanocnym - Dekoracja wielkanocna do p
140,99 zł

4251805456400 CF17130 Deska do krojenia wykonana z wysokiej jakosci 
bambusa - deska z ociekaczem - praktyczna pomoc kuc

163,99 zł
4251805456417 CF17132 2 x male bambusowe talerze do serwowania - do 

serwowania malych przekasek na przyjeciach lub imprez
93,99 zł

4251805456424 CF17131 3x deska do krojenia wykonana z bambusa - drewniane 
deski sniadaniowe - deski do krojenia chleba - akcesoria

84,99 zł
4251805456431 CF17134 2x ceramiczne uchwyty na jajka - uchwyt na jajka do 

lodówki - koszyk na 6 jajek - akcesoria kuchenne
93,99 zł

4251805456448 CF13318 9x szczotka do WC - szczotka WC z uchwytem - 
szczotka WC z tworzywa - zestaw WC w nowoczesnych 

163,99 zł
4251805456455 CF13318 6x szczotka do WC - szczotka WC z uchwytem - 

szczotka WC z tworzywa - zestaw WC w nowoczesnych 
140,99 zł

Strona: 353/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805456462 CF17141 miska dla psa i kota 3-czesciowy zestaw - 2 miski w 
drewnianej ramie - stacja karmienia dla twoich pupili

93,99 zł
4251805456479 CF16407 4x duze torebki na prezenty na Boze Narodzenie - 

Torebki na prezenty XL na kalendarze adwentowe - Tor
140,99 zł

4251805456486 CF17369 3x ozdobny króliczek z pluszowym jajkiem - Slodki 
króliczek siedzacy w futrzanym jajku - Dekoracja wielka

84,99 zł
4251805456493 CF17372 32 x wiszaca dekoracja na Wielkanoc i wiosne - wiszaca 

dekoracja do dekoracji wielkanocnych/wiosenne krzewy
70,99 zł

4251805456493 CF17372 32 x wiszaca dekoracja na Wielkanoc i wiosne - wiszaca 
dekoracja do dekoracji wielkanocnych/wiosenne krzewy

70,99 zł
4251805456509 CF17146 Dekoracyjny zajaczek wielkanocny - dekoracyjna figurka 

do postawienia - dekoracyjny zajaczek wielkanocny - zlo
140,99 zł

4251805456516 CF17266 2x Dekoracyjny zajaczek wielkanocny - Dekoracyjna 
figurka stojaca - Dekoracyjny królik wielkanocny - W kol

140,99 zł
4251805456523 CF17119 2x dekoracyjny zajaczek do dekoracji wielkanocnych - 

Zajaczek ze wzorem z filcu do odlozenia - Zajaczek filco
140,99 zł

4251805456530 CF17145 2x Ozdobne zajace wielkanocne - Dekoracyjne króliczki 
na Wielkanoc - Dekoracja wielkanocna

140,99 zł
4251805456547 CF17118 Selldorado® 2x dekoracyjny zajaczek do dekoracji 

wielkanocnych - Zajaczek ze wzorem z filcu do odlozeni
84,99 zł

4251805456547 CF17118 Selldorado® 2x dekoracyjny zajaczek do dekoracji 
wielkanocnych - Zajaczek ze wzorem z filcu do odlozeni

84,99 zł
4251805456554 CF17271 2x Zestaw do malowania jajek - Piekny zestaw do 

samodzielnego malowania jajek kreda - Swietna rozryw
140,99 zł

4251805456561 CF17272 2x Drewniany króliczek dekoracyjny - Dekoracyjny 
drewniany króliczek wielkanocny do postawienia - Dekor

140,99 zł
4251805456578 CF14572 2-czesciowy zestaw ozdób wielkanocnych "Happy 

Easter" - Dekoracja wielkanocna do odlozenia - Dekorac
70,99 zł

4251805456585 CF17113 2x drewniane skrzynki na Wielkanoc - male skrzynki 
narzedziowe jako ozdoby wielkanocne - koszyczki do roz

140,99 zł
4251805456592 CF17368 6x szaszlyki do grilla premium z uchwytem, podwójny 

szaszlyk do grilla ze stali nierdzewnej 430, szaszlyki do k
93,99 zł

4251805456608 CF17226 4x podkladka z motywem kawy - podkladki z róznymi 
motywami - akcesoria kuchenne - mata na stól [wybór j

60,99 zł
4251805456615 CF17226 8x podkladka z motywem kawy - podkladki z róznymi 

motywami - akcesoria kuchenne - podkladka na stól [wy
70,99 zł

4251805456622 CF17205 Chlodziarka do butelek - chlodziarka do szampana - 
chlodziarka do lodu wykonana ze stali nierdzewnej, chlo

140,99 zł
4251805456639 CF17270 Kamienna swieca LED - migoczaca swieca LED do 

wewnatrz i na zewnatrz - nastrojowe swiatlo na romant
93,99 zł

4251805456721 CF17302 Pudelko na herbate z 9 przegródkami do 90 torebek 
herbaty - Biale drewniane pudelko do przechowywania 

140,99 zł
4251805456653 CF17302 Pudelko na herbate z 9 przegródkami na maksymalnie 

90 torebek z herbata - czarne drewniane pudelko do prz
140,99 zł

4251805456660 CF17302 Pudelko na herbate z 9 przegródkami na maksymalnie 
90 torebek z herbata - szare drewniane pudelko do prze

140,99 zł
4251805456677 CF17267 uchwyt na rolke kuchenna stojacy - uchwyt na rolke 

papieru do kuchni - stojacy uchwyt na rolke wykonany z
84,99 zł

4251805456684 CF17269 14-czesciowy zestaw podkladek z uchwytem - podstawki 
ze stali nierdzewnej na napoje - okragle podstawki ze st

93,99 zł
4251805456691 CF17299 Suszarka do naczyn - Suszarka do naczyn bambusowa - 

Suszarka do naczyn - Suszarka do naczyn - Suszarka do
140,99 zł

4251805456707 CF17268 14-czesciowy zestaw podkladek z uchwytem - podstawki 
ze stali nierdzewnej na napoje - okragle podstawki ze st

84,99 zł
4251805456721 CF17302 Pudelko na herbate z 9 przegródkami do 90 torebek 

herbaty - Biale drewniane pudelko do przechowywania 
140,99 zł

4251805456721 CF17302 Pudelko na herbate z 9 przegródkami do 90 torebek 
herbaty - Biale drewniane pudelko do przechowywania 

140,99 zł
4251805456738 CF17268 7-czesciowy zestaw podkladek z uchwytem - podstawki 

ze stali nierdzewnej na napoje - okragle podstawki ze st
70,99 zł

4251805456745 CF17269 7-czesciowy zestaw podkladek z uchwytem - podstawki 
pod napoje ze stali nierdzewnej - okragle podkladki ze s

84,99 zł
4251805456752 CF16683 6-czesciowy zestaw nozyczek uniwersalnych, zestaw 

duzych nozyczek domowych, male nozyczki kuchenne i 
60,99 zł

4251805456776 CF16683 6-czesciowy zestaw nozyczek wielofunkcyjnych, zestaw 
duzych nozyczek domowych, male nozyczki kuchenne i 

84,99 zł
4251805456783 CF17318 2x plywaki dozujace do basenu - dozownik chemii do 

tabletek chloru lub bromu - do dozowania dodatków bas
140,99 zł

4251805456790 CF17371 2-czesciowy zestaw koszy do przechowywania „Cat” - 
kosze na produkty dla dzieci, ksiazki lub zabawki - torby

163,99 zł
4251805456806 CF17121 3x Pisanka do wypelnienia - Pisanka do wypelnienia - 

Pisanka w stylu Mr. & Mrs. Panda - Wielkanocna dekora
140,99 zł
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4251805456813 CF17122 3x pisanki do wypelnienia - jajka na Wielkanoc - pisanki 
z uroczymi motywami zwierzat - dekoracja wielkanocna 

140,99 zł
4251805456820 CF17123 3x pisanki do wypelnienia - pisanki na Wielkanoc - 

pisanki ze slodkimi motywami wielkanocnymi - dekoracj
140,99 zł

4251805456844 CF17120 3x pisanki do wypelnienia - pisanki do wypelnienia - 
kolorowe pisanki - dekoracja wielkanocna [wybór jest ró

84,99 zł
4251805456875 CF16942 3x pisanki do wypelnienia - kolorowe pisanki do 

wypelnienia na Wielkanoc - pisanki z motywem wielkano
84,99 zł

4251805456875 CF16942 3x pisanki do wypelnienia - kolorowe pisanki do 
wypelnienia na Wielkanoc - pisanki z motywem wielkano

84,99 zł
4251805456882 CF16942 6x Pisanki do wypelnienia - Kolorowe jajka do 

wypelnienia na Wielkanoc - Pisanki z motywami wielkan
140,99 zł

4251805456882 CF16942 6x Pisanki do wypelnienia - Kolorowe jajka do 
wypelnienia na Wielkanoc - Pisanki z motywami wielkan

140,99 zł
4251805456899 CF17428 54 x doniczki do roslin - doniczki do uprawy - doniczki 

do roslin
84,99 zł

4251805456905 CF17428 54 x doniczki do roslin - doniczki do uprawy - doniczki 
do roslin

84,99 zł
4251805456912 CF17427 3x zestaw uprawowy do uprawy malych roslin - do 

kwiatów, owoców i warzyw
93,99 zł

4251805456929 CF17371 2-czesciowy zestaw koszy do przechowywania „Pies” - 
kosze na produkty dla niemowlat, ksiazki lub zabawki - t

163,99 zł
4251805456936 CF17371 2-czesciowy zestaw koszy do przechowywania „Panda” - 

kosze na produkty dla dzieci, ksiazki lub zabawki - torby
163,99 zł

4251805456943 CF15254 2x XL Pisanka do wypelnienia - Duze jajko nadziewane 
na Wielkanoc - Bardzo duze jajko wielkanocne z wielom

140,99 zł
4251805456950 CF6936 zestaw 2 rekawiczek premium garden and work dla 

kobiet - motyw kwiatowy, wykonane z lateksu, powloka 
60,99 zł

4251805456967 CF17432 2x dekoracyjny zajaczek do dekoracji wielkanocnych - 
Zajaczek wykonany z filcu do odlozenia - filcowy zajacze

140,99 zł
4251805456974 CF4910 20x cienkopisy - kolorowe dlugopisy do pisania - 

artykuly biurowe i szkolne - przybory do pisania - artyku
70,99 zł

4251805456998 CF17439 2x dekoracyjny zajaczek wielkanocny z ceramiki 
pokrytej trawa - kunsztownie wykonane dekoracyjne fig

163,99 zł
4251805457001 CF17443 2x dekoracyjny zajaczek wielkanocny z ceramiki 

pokrytej trawa - kunsztownie wykonane dekoracyjne fig
163,99 zł

4251805457018 CF17429 ozdobne serce wystawowe - drewniane serce na 
drewnianej podstawie - ozdobne drewniane serce z 2 m

84,92 zł
4251805457025 CF17431 dekoracyjny zajaczek drewniany - dekoracyjny 

drewniany zajaczek wielkanocny do odlozenia - dekoracj
140,99 zł

4251805457032 CF17430 Dekoracyjny drewniany króliczek - Dekoracyjny 
drewniany króliczek wielkanocny do postawienia - Dekor

93,99 zł
4251805457049 CF16839 25x egg color powder - proszek do barwienia jaj - 

odpowiedni do jaj brazowych i bialych
60,99 zł

4251805457049 CF16839 25x egg color powder - proszek do barwienia jaj - 
odpowiedni do jaj brazowych i bialych

60,99 zł
4251805457056 CF16839 50x egg color powder - proszek do barwienia jaj - 

odpowiedni do jaj brazowych i bialych
84,99 zł

4251805457063 CF5706 2x szuflada teleskopowa do szafki kuchennej 60 cm - 
szuflady do modernizacji - wysuwana wbudowana szufla

397,99 zł
4251805457070 CF8793 2x szklany dzbanek z dziobkiem ze stali nierdzewnej - 

szklana karafka na wode - 1 litrowa szklana karafka na 
233,99 zł

4251285560741 CF9490 10x A4 blok college / seminary block / college block á 
50 arkuszy w linie Linial 27 bialy z marginesem / 4-krotn

140,99 zł
4251805457094 CF10674 4x balon odstraszajacy ptaki - odstraszacz golebi w 

formie balonu - balon do odstraszania golebi - strach dla
84,99 zł

4251805457100 CF17444 2x balon odstraszajacy ptaki i odbicie - obrona w 
postaci balonu i dzwonka wietrznego - odstraszacz gole

84,99 zł
4251805457117 CF17195 Chlodziarka do butelek wina i szampana - taca na kostki 

lodu wykonana ze stali nierdzewnej - wiaderko na lód o 
140,99 zł

4251805457131 CF17417 3x Dekoracja scienna rybka - dekoracyjna wiszaca 
wykonana z metalu - morska dekoracja scienna [wybór 

140,99 zł
4251805457148 CF17418 Metalowa rybka do postawienia - metalowa figurka jako 

dekoracyjny stojak - dekoracyjna szkola ryb - morska de
140,99 zł

4251805457155 CF17169 2x Dekoracyjny Zajaczek Wielkanocny - Figurka 
dekoracyjna - Dekoracyjny Zajaczek Wielkanocny - kolor

93,99 zł
4251805457162 CF17150 2x dekoracyjny zajaczek wielkanocny - dekoracyjna 

figura do stania - ozdobne zajace wielkanocne na jajku
140,99 zł

4251805457179 CF17170 2x dekoracyjny zajaczek z drobnej ceramiki - 
pomyslowa dekoracyjna figura do dekoracji wielkanocny

163,99 zł
4251805457186 CF17445 2x ceramiczne stojaki dekoracyjne - ozdobne kwiaty do 

odlozenia - wiosenna dekoracja - dekoracja pokoju
140,99 zł
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4251805457193 CF17446 2x ceramiczne stojaki dekoracyjne - ozdobne kwiaty do 
postawienia na zólto - wiosenna dekoracja - dekoracja p

140,99 zł
4251805457209 CF17447 2x dekoracyjne stojaki ceramiczne - ozdobne kwiaty do 

postawienia na rózowo - wiosenna dekoracja - dekoracj
140,99 zł

4251805457216 CF7021 18x Pisanki do powieszenia - piekne ozdoby 
wielkanocne z motywami wielkanocnymi - ozdoba pisan

140,99 zł
4251805457230 CF7021 36x Pisanki do powieszenia - piekne ozdoby 

wielkanocne ze wspanialymi motywami wielkanocnymi -
163,99 zł

4251805457230 CF7021 36x Pisanki do powieszenia - piekne ozdoby 
wielkanocne ze wspanialymi motywami wielkanocnymi -

163,99 zł
4251805457247 CF7021 12x pisanki do powieszenia - piekne ozdoby 

wielkanocne ze wspanialymi motywami wielkanocnymi -
140,99 zł

4251805457254 CF17172 2x gnomy w uroczym designie - krasnal ogrodowy do 
dekoracji wiosennej i jako prezent - dekoracyjna dekora

140,99 zł
4251805457261 CF17174 2x gnomy w uroczym designie - krasnal ogrodowy do 

dekoracji wiosennej i jako prezent - dekoracyjna dekora
163,99 zł

4251805457278 CF17361 Pojemnik na ciasto - pudelko transportowe na ciasta i 
zywnosc - pojemnik do przechowywania z pokrywka i uc

140,99 zł
4251805457285 CF17361 Pojemnik na ciasto - pudelko transportowe na ciasta i 

zywnosc - pojemnik do przechowywania z pokrywka i uc
140,99 zł

4251805457292 CF17361 Pojemnik na ciasto - pudelko transportowe na ciasta i 
zywnosc - pojemnik do przechowywania z pokrywka i uc

140,99 zł
4251805457308 CF17191 2x miska owalna - metalowe naczynia do serwowania - 

do kuchni, biura i jako dekoracja - miska ozdobna do pr
93,99 zł

4251805457315 CF17340 3x zestaw do zamiatania - zestaw do zamiatania 
skladajacy sie ze szczotki recznej i szufelki - szczotka re

93,99 zł
4251805457322 CF17391 2x nawilzacz powietrza wykonany ze szkla - parownik 

grzewczy do podlaczenia do ogrzewania - parownik grze
93,99 zł

4251805457339 CF17192 2x naczynie na maslo - duza kopula masla wykonana ze 
stali nierdzewnej - naczynie na maslo z pokrywka - poje

93,99 zł
4251805457346 CF17409 6x mini kosz do serwowania frytek - metalowa miska na 

przekaski - zlote mini kosze do smazenia - kosz do serw
140,99 zł

4251805457353 CF17409 3x mini kosz do serwowania frytek - metalowa miska na 
przekaski - zlote mini kosze do smazenia - kosz do serw

84,99 zł
4251805457360 CF15350 10x odstraszacz dzików, przyjazny dla zwierzat 

odstraszacz dzików, nieszkodliwy odstraszacz z siersci p
140,99 zł

4251805457377 CF17117 2x dekoracyjny zajaczek do dekoracji wielkanocnych - 
Zajaczek ze wzorem wykonanym z filcu do odlozenia - Z

140,99 zł
4251805457384 CF17116 2x Dekoracyjny wielkanocny zajaczek z wzorem z filcu 

do postawienia - Filcowy zajaczek na drewnianej podsta
140,99 zł

4251805457391 CF13931 16-czesciowy zestaw grzebieniowy do wlosów - grzebien 
fryzjerski do wlosów i brody - grzebien do stylizacji dla k

60,99 zł
4251805457407 CF13931 16-czesciowy zestaw grzebieniowy do wlosów - 2x na 

kolor - grzebien fryzjerski do wlosów i brody - grzebien 
60,99 zł

4251805457476 CF16734 2x miski do mieszania wykonane ze stali nierdzewnej i 
czarnej powloki zewnetrznej moga byc uzywane jako sal

140,99 zł
4251805457421 CF13685 Baczek na stopy ze swiatlem - Pilka do skakania dla 

dzieci - Kolorowa migajaca pilka do hustawki na kostke 
70,99 zł

4251805457438 CF14407 24x podgrzewacze LED z 6-godzinnym zegarem - 
podgrzewacze przyjazne dzieciom i zwierzetom - swiecz

140,99 zł
4251805457452 CF17452 24-czesciowy zestaw pisanek z naklejkami - Pisanki do 

powieszenia - kolorowa dekoracja wielkanocna - wiszac
84,99 zł

4251805457469 CF13654 Maszyna do baniek mydlanych na baterie dla dzieci, 
automatycznie generuje banki mydlane, swietna zabawk

93,99 zł
4251805457476 CF16734 2x miski do mieszania wykonane ze stali nierdzewnej i 

czarnej powloki zewnetrznej moga byc uzywane jako sal
140,99 zł

4251805457483 CF17459 3-czesciowy zestaw do dekoracji grobów - kamien 
pamiatkowy "Wir vermissen Dich" z waza grobowa - wa

140,99 zł
4251805457490 CF17460 3-czesciowy zestaw do dekoracji grobów - kamien 

pamiatkowy "Wir vermissen Dich" z waza grobowa - wa
140,99 zł

4251805457506 CF12700 2x opaska gimnastyczna z drazkiem - opaska do 
gimnastyki rytmicznej - opaska taneczna z drazkiem - k

93,99 zł
4251805457537 CF17453 ozdoba nagrobna aniol - kamien pamiatkowy z napisem 

"Wir denken an Dich" - kamien zalobny z róza - ozdoba 
163,99 zł

4251805457544 CF17456 aniol do dekoracji grobu - kamien pamiatkowy z 
napisem "In stillem Gedenken" - kamien zalobny z rózan

84,99 zł
4251805457551 CF17458 ekspozytor dekoracyjny "Love Nest" - napis wykonany z 

metalu w kole z drewna mango - ozdobny napis do odlo
187,99 zł

4251805457568 CF17457 dekoracja nagrobna w ksztalcie serca ze zlota róza - 
kamien pamiatkowy z uchwytem na znicz - kamien zalo

140,99 zł
4251805457568 CF17457 dekoracja nagrobna w ksztalcie serca ze zlota róza - 

kamien pamiatkowy z uchwytem na znicz - kamien zalo
29,99 zł
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4251805457575 CF17461 ekspozytor dekoracyjny "Home" - napis wykonany z 
metalu na podstawie z drewna mango - ozdobny napis 

163,99 zł
4251805457582 CF4587 12x pulapka na muchy - lapacz much do zawieszenia - 

pulapka samoprzylepna na muchy i komary - przyjazna 
60,99 zł

4251805457599 CF4587 24x pulapka na muchy - lapacz much do zawieszenia - 
pulapka samoprzylepna na muchy i komary - przyjazna 

84,99 zł
4251805457612 CF17105 2x szczotka do ubran wykonana z gumy - moze byc 

uzywana na mokro i na sucho - szczotki do klaczków dla
84,99 zł

4251805457629 CF17345 12x kredki uliczne w ksztalcie pisanek - jaskrawe 
kredowe jajka - kreda tablicowa do malowania na asfalc

93,99 zł
4251805457636 CF17465 3x naklejki wielkanocne [wybór rózni sie] 3x barwnik do 

jajek do kolorowania pisanek - praktyczny zestaw dekor
60,99 zł

4251805457643 CF17324 Kamienna swieca LED - migoczaca swieca LED do 
wewnatrz i na zewnatrz - nastrojowe swiatlo na romant

93,99 zł
4251805457650 CF17464 4x kubki do popcornu - miska na popcorn - kubek do 

napojów na popcorn - maly kubek na popcorn na idealn
84,99 zł

4251805457667 CF17464 8x kubki do popcornu - miska na popcorn - kubek do 
napojów na popcorn - maly kubek na popcorn na idealn

140,99 zł
4251805457674 CF17451 kosz do ociekania naczyn, skladany i zajmujacy malo 

miejsca, idealny do kuchni i na kemping - plastikowy sto
140,99 zł

4251805457681 CF17385 14x klipsy zamykajace - klipsy zamykajace do torebek i 
torebek na zywnosc - klipsy zamykajace - klipsy zamyka

84,99 zł
4251805457698 CF17449 2x stojak na ciasto z tektury - talerz na ciasto z 3 

pietrami - stojak do serwowania wypieków, babeczek, t
84,99 zł

4251805457704 CF17449 2x stojak na ciasto z tektury - talerz na ciasto z 3 
pietrami - stojak do serwowania ciastek, babeczek, tart l

84,99 zł
4251805457711 CF17448 Profesjonalna taca gastronomiczna wykonana ze stali 

nierdzewnej - stylowa prezentacja potraw
140,99 zł

4251805457728 CF17450 3x coffee jar - ozdobne sloiki do przechowywania w 3 
wzorach - pojemnik do przechowywania z pokrywka na 

187,99 zł
4251805457735 CF17231 3x rekawica do mycia samochodów i gospodarstw 

domowych - rekawica z mikrofibry - rekawica szenilowa 
84,99 zł

4251805457735 CF17231 3x rekawica do mycia samochodów i gospodarstw 
domowych - rekawica z mikrofibry - rekawica szenilowa 

84,99 zł
4251805457742 CF17235 2x uchwyt na doniczke - uchwyt na doniczke do ogrodu, 

balkonu, tarasu lub gabionów
140,99 zł

4251805457766 CF17401 200x slomki plastikowe - slomki do picia wielokrotnego 
uzytku - mozna myc w zmywarce i sa przyjazne dla srod

140,99 zł
4251805457773 CF12353 Wierzch na choinke - pasuje do kazdego wierzcholka 

choinki - Ozdoba swiateczna - wytrzymala i niezniszczal
70,99 zł

4251805457797 CF17462 2x dekoracyjne drewniane króliczki - dekoracyjny 
drewniany zajaczek wielkanocny do ulozenia - dekoracja

140,99 zł
4251805457803 CF17463 metalowy talerz dekoracyjny - stylowa miska 

dekoracyjna w ksztalcie serca - metalowa dekoracja pok
140,99 zł

4251805457810 CF16672 8x klipsy obrusowe wykonane ze stali nierdzewnej - 
waga obrusu - uchwyt na obrus odporny na warunki at

60,99 zł
4251805457827 CF16672 16x klipsy obrusowe wykonane ze stali nierdzewnej - 

waga obrusu - uchwyt na obrus odporny na warunki at
84,99 zł

4251805457834 CF9855 10x naszywki do naprasowania - motyw psa do 
naprasowania z róza - naszywki z motywem do prasowa

70,99 zł
4251805457858 CF17263 2x torby na prezenty na Wielkanoc - torebki z króliczymi 

uszami i puszystymi ogonkami do rozdania - slodkie torb
93,99 zł

4251805457865 CF17259 2x duze figurki zajaca wielkanocnego - nowoczesna 
dekoracja wielkanocna - szczególowe figurki królika na fi

140,99 zł
4251805457872 CF17258 2x Dekoracyjny króliczek filcowy - dekoracyjny stojak na 

Wielkanoc - uroczy zajaczek wielkanocny do postawieni
140,99 zł

4251805457902 CF17466 2x ozdobne ekspozytory na Wielkanoc, kolorowe 
zajaczki wielkanocne w okularach, ozdoby wielkanocne 

84,99 zł
4251805457919 CF17467 2x Dekoracja na Wielkanoc, kolorowy zajaczek 

wielkanocny z okularami, dekoracja wielkanocna do post
84,99 zł

4251805457926 CF17468 2x Dekoracja na Wielkanoc, kolorowy zajaczek 
wielkanocny w okularach, dekoracja wielkanocna do pos

84,99 zł
4251805457933 CF17469 3x ozdobne ekspozytory na Wielkanoc, kolorowe 

zajaczki wielkanocne w okularach, ozdoby wielkanocne 
93,99 zł

4251805457940 CF17189 Stojak dekoracyjny na Wielkanoc, kolorowy kurczak 
wielkanocny z piskletami, dekoracja wielkanocna do odl

93,99 zł
4251805457957 CF17190 ekspozytory dekoracyjne na Wielkanoc, kolorowe sceny 

wielkanocne, ozdoby wielkanocne do zalozenia, ozdoby 
93,99 zł

4251805457964 CF17256 2x Filcowy koszyczek wielkanocny z króliczkiem - 
dekoracja wielkanocna - dekoracja wiosenna [wybór róz

84,99 zł
4251805457971 CF17257 3x Ozdobne stojaki - Wielkanocna dekoracja z filcu i 

drewna do postawienia - sliczne filcowe kurczaki [wybór
140,99 zł
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4251805457988 CF17470 Zestaw wielkanocny - koszyczek wielkanocny z trawa i 
kolorem do ozdabiania pisanek - dekoracja wielkanocna,

60,99 zł
4251805457995 CF17255 30-elementowy zestaw do malowania jaj dla dzieci - 

ozdobne jajka z farbami i pedzlem na Wielkanoc - pisan
84,99 zł

4251805458008 CF17354 4x szczoteczka do mycia rak - szczoteczka do paznokci 
wykonana z tworzywa sztucznego - szczoteczka do rak -

84,99 zł
4251805458015 CF17221 3x Pojemniki do przechowywania zywnosci - szklane 

pudelka do przechowywania z plastikowymi pokrywkami
187,99 zł

4251805458022 CF17471 torba plazowa - damska torba na zakupy - nowoczesna 
torba basenowa na artykuly plazowe - torba na ramie n

140,99 zł
4251805458039 CF17471 torba plazowa - damska torba na zakupy - nowoczesna 

torba basenowa na artykuly plazowe - torba na ramie n
140,99 zł

4251805458046 CF17471 torba plazowa - damska na zakupy - nowoczesna torba 
basenowa na artykuly plazowe - torba na ramie na plaz

140,99 zł
4251805458053 CF17167 2x ozdobne jajko do odlozenia - wiosenna dekoracja - 

wielkanocna dekoracja - zlote ozdobne jajka do upieksz
140,99 zł

4251805458060 CF17166 2x ozdobne jajko do odlozenia - wiosenna dekoracja - 
wielkanocna dekoracja - rózowe ozdobne jajka do upiek

140,99 zł
4251805458084 CF17165 2x ozdobne jajko do odlozenia - wiosenna dekoracja - 

wielkanocna dekoracja - srebrne ozdobne jajka do upiek
140,99 zł

4251805458084 CF17165 2x ozdobne jajko do odlozenia - wiosenna dekoracja - 
wielkanocna dekoracja - srebrne ozdobne jajka do upiek

140,99 zł
4251805458107 CF17164 3x ozdobne jajko do odlozenia - wiosenna dekoracja - 

wielkanocna dekoracja - ozdobne jajka upiekszajace do
93,99 zł

4251805458107 CF17164 3x ozdobne jajko do odlozenia - wiosenna dekoracja - 
wielkanocna dekoracja - ozdobne jajka upiekszajace do

93,99 zł
4251805458114 CF17472 2x szkolne torby 30cm, male kartonowe torby szkolne 

dla rodzenstwa, skladana torba na cukier do zapisów do
84,99 zł

4251805458121 CF17187 ekspozytory dekoracyjne na Wielkanoc, kolorowe 
zajaczki wielkanocne w okularach, ozdoby wielkanocne 

140,99 zł
4251805458138 CF17188 ekspozytory dekoracyjne na Wielkanoc, kolorowe 

zajaczki wielkanocne w okularach, ozdoby wielkanocne 
140,99 zł

4251805458145 CF17186 Dekoracja na Wielkanoc, kolorowy zajaczek wielkanocny 
z okularami, dekoracja wielkanocna do postawienia, dek

140,99 zł
4251805458152 CF17473 2x gnomy w uroczym designie - krasnal ogrodowy do 

dekoracji wiosennej i jako prezent - dekoracyjna dekora
140,99 zł

4251805458169 CF17474 2x gnomy w uroczym designie - krasnal ogrodowy do 
dekoracji wiosennej i jako prezent - dekoracyjna dekora

163,99 zł
4251805458176 CF17260 2x Zawieszki ozdobne Wielkanoc/Wiosna - wieniec 

okienny z filcu - filcowy wieniec jako ozdoba wielkanocn
84,99 zł

4251805458176 CF17260 2x Zawieszki ozdobne Wielkanoc/Wiosna - wieniec 
okienny z filcu - filcowy wieniec jako ozdoba wielkanocn

84,99 zł
4251805458183 CF17280 2x koszyczek wielkanocny z motywami zwierzecymi - 

koszyczek wielkanocny - pluszowy zajaczek wielkanocny
140,99 zł

4251805458190 CF17475 2-czesciowy zestaw figurek dekoracyjnych - Zajaczek i 
pisanka z kokarda - zielone figurki ceramiczne [wybór ró

163,99 zł
4251805458206 CF12340 12x czapka mini seppel jako dekoracja na Oktoberfest, 

karnawal lub karnawal - tradycyjna czapka wykonana z f
84,99 zł

4251805458213 CF12184 2x tasma miernicza z klipsem do paska do uzytku 
domowego i warsztatowego - tasma miernicza z automa

70,99 zł
4251805458220 CF17476 Noble XL Torba swiateczna wykonana z pluszu z 

czerwonym sznurkiem - Torba prezentowa na prezenty 
93,99 zł

4251805458237 CF17476 2x szlachetna torba swiateczna XL wykonana z pluszu z 
czerwonym sznurkiem - torba na prezenty na prezenty s

140,99 zł
4251805458244 CF14171 2x poszewki dekoracyjne 40x40cm - zestaw poszewek 

na poduszki z motywem swiatecznym - poszewki dekora
93,99 zł

4251805458251 CF12125 20x mini zestaw desek do ziól i roslin domowych, 
drewniane przywieszki z kreda do pisania po doniczkach

84,99 zł
4251805458268 CF17233 3x obieraczka do ziemniaków z ostrzem ceramicznym - 

obieraczka do owoców i warzyw - obieraczka uniwersaln
70,99 zł

4251805469967 CF17241 elastyczny spiralny waz ogrodowy z dysza natryskowa - 
waz do wody - odporny na zalamania i rozciagliwy - nie

140,99 zł
4251805458282 CF17478 120x shot cups wielokrotnego uzytku - kieliszki - 

kieliszki na imprezy, kemping i w podrózy - wielokrotneg
93,99 zł

4251805458299 CF17478 120x shot cups wielokrotnego uzytku - kieliszki - 
kieliszki na imprezy, kemping i w podrózy - wielokrotneg

93,99 zł
4251805458305 CF17222 skladana pólka wiszaca - pólka na drzwi z 16 

przegródkami - schowek na buty - organizer do domu, p
70,99 zł

4251805458312 CF17223 200x zielone drewniane kije do roslin do stabilizacji 
roslin - kij do kwiatów do wasów i bylin - podpórka do k

84,99 zł
4251805458329 CF12587 2x bransoletka dla "Dia de los Muertos" - Halloweenowa 

bizuteria w stylu La Catrina - akcesoria kostiumowe na i
84,99 zł
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4251805458336 CF12894 8x pierscienie do nurkowania - zabawki do nurkowania 
dla dzieci - kolorowe pierscienie z profilem - zabawki po

84,99 zł
4251805458343 CF17419 4-czesciowy zestaw posypek - króliki, piskleta, jajka, 

marchewki w kilku wzorach - Wielkanocne posypki do d
140,99 zł

4251805458367 CF6340 3x wstazka jutowa do zdobienia i pakowania - wstazki 
ozdobne z juty - wstazka jutowa - tkanina jutowa, wstaz

70,99 zł
4251805458374 CF8393 2x torba do ochrony roslin wykonana z polaru 

ogrodowego - przykryj polar ze sznurkiem - ochrona prz
140,99 zł

4251805458381 CF16602 stojacy uchwyt na rolke kuchenna - uchwyt na rolke 
papieru do kuchni - stojacy uchwyt na rolke wykonany z

84,99 zł
4251805458398 CF15043 12-czesciowy zestaw bambusowych lyzek do gotowania 

- zestaw przyborów kuchennych - bambusowe przybory 
140,99 zł

4251805458404 CF11699 6-czesciowy zestaw do montazu oslon 
przeciwslonecznych / markiz - akcesoria montazowe ze 

140,99 zł
4251805458411 CF17055 20x wymienne pokrywki do sloików po dzemie 

"Homemade with love" - zakrecane pokrywki do sloików
84,99 zł

4251805458435 CF6250 100x drewniane klamerki do bielizny - zrównowazone 
drewniane klamerki wykonane z drewna brzozowego - n

140,99 zł
4251805458466 CF12110 4x dozownik wody wykonany z terakoty - ceramiczne 

figurki do podlewania roslin doniczkowych - pomoc w po
140,99 zł

4251805458473 CF17477 Kostium policjantki - bluzka i czapka - Policjant NY - 
kostium na karnawal, impreze tematyczna, Halloween lu

187,99 zł
4251805458480 CF17245 60 x doniczki do roslin - doniczki do uprawy - doniczki 

do roslin
93,99 zł

4251805458497 CF17244 64 x doniczki do roslin - doniczki do uprawy - doniczki 
do roslin

70,99 zł
4251805458503 CF17225 2x zestaw uprawowy do uprawy malych roslin - do 

kwiatów, owoców i warzyw
140,99 zł

4251805458510 CF17246 12x doniczki na 12 roslin kazda - taca na doniczki na 
kwiaty - taca na uprawy do ogrodu - doniczki na sadzon

70,99 zł
4251805458527 CF17333 butelka z rozpylaczem z pompka cisnieniowa - 

opryskiwacz cisnieniowy idealny do domu i ogrodu - opr
140,99 zł

4251805458534 CF17333 butelka z rozpylaczem z pompka cisnieniowa - 
opryskiwacz cisnieniowy idealny do domu i ogrodu - opr

140,99 zł
4251805458541 CF17333 butelka z rozpylaczem z pompka cisnieniowa - 

opryskiwacz cisnieniowy idealny do domu i ogrodu - opr
140,99 zł

4251805458558 CF17481 2x ozdobne stojaki na wiosne lub lato - ozdobne kwiaty 
z drewna - wiosenna dekoracja do odlozenia - dekoracja

93,99 zł
4251805458565 CF17410 3x mini kosz do serwowania frytek - metalowa miska na 

przekaski - zlote mini kosze do smazenia - kosz do serw
84,99 zł

4251805458572 CF17279 drewniana latarnia morska z dekoracja z sieci rybackiej i 
muszli - dekoracyjna latarnia morska wykonana z drewn

163,99 zł
4251805458589 CF17279 drewniana latarnia morska z dekoracja z sieci rybackiej i 

muszli - dekoracyjna latarnia morska wykonana z drewn
163,99 zł

4251805458596 CF17275 lódz wioslowa wykonana z drewna z lina i muszlami - 
dekoracja lodzi rybackiej - drewniana lódz z wioslem - k

187,99 zł
4251805458602 CF17275 lódz wioslowa wykonana z drewna z lina i muszlami - 

dekoracja lodzi rybackiej - drewniana lódz z wioslem - k
187,99 zł

4251805458619 CF17277 2x drewniana latarnia morska z dekoracja z sieci 
rybackiej i muszli, kotwica - ozdobna latarnia morska wy

163,99 zł
4251805458626 CF10071 pilka do skakania z motywem jednorozca - rózowa pilka 

do skakania dla dzieci - nadaje sie do wewnatrz i na ze
140,99 zł

4251805458633 CF17483 2x ozdobne drewniane króliczki - dekoracyjny drewniany 
zajaczek wielkanocny do odlozenia - wiosenna dekoracj

93,99 zł
4251805458640 CF17229 10x Miska do przechowywania z pokrywka - pojemnik 

do przygotowywania posilków - pudelko na zywnosc 2 p
140,99 zł

4251805458657 CF17230 10x miska do przechowywania z pokrywka - Pojemnik 
na posilki - 3-czesciowe pudelko na zywnosc - Swieze p

140,99 zł
4251805458664 CF17228 10x miska do przechowywania z pokrywka - pojemnik 

do przygotowywania posilków - pudelko na zywnosc - p
93,99 zł

4251805458671 CF16985 Zaglowiec, zaglówka - Ekspozycja morska - Metalowy 
statek - Statek dekoracyjny wykonany z metalu i stojak 

140,99 zł
4251805458688 CF17328 5-czesciowy zestaw do gry w cornhole - gra do rzucania 

na zewnatrz dla dzieci i doroslych - worek fasoli
163,99 zł

4251805458695 CF16580 3x skrzynka na kwiaty na balkon, taras lub ogród - 
doniczka, skrzynka balkonowa, doniczka, skrzynka na b

84,99 zł
4251805458701 CF17433 2x ozdobne zajace jako dekoracja - Wielkanocne zajace 

wykonane z filcu do odlozenia - filcowe zajace na drewn
163,99 zł

4251805458718 CF17424 pudelko na chleb - plastikowe pudelko na lunch - 
pudelko na chleb mieszany i tosty - akcesoria kuchenne 

140,99 zł
4251805458725 CF17397 4-czesciowy zestaw do pieczenia z lopatka, pedzelkiem, 

trzepaczka i miarka - akcesoria do pieczenia - wykonane
93,99 zł
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4251805458732 CF17490 metalowy ozdobny króliczek z podstawa z drewna 
mango - Zajaczek na wiosenna dekoracje - Stojak wielk

84,99 zł
4251805458749 CF17489 Dekoracyjny metalowy króliczek z podstawa z drewna 

mango - wielkanocny króliczek do wiosennej dekoracji d
140,99 zł

4251805458756 CF17488 2x Dekoracyjny metalowy zajaczek z podstawka z 
drewna mango - wielkanocny zajaczek do wiosennej de

140,99 zł
4251805458763 CF17478 120x shot cups wielokrotnego uzytku - kieliszki - 

kieliszki na imprezy, kemping i w podrózy - wielokrotneg
93,99 zł

4251805458770 CF17484 16x kieliszki do szampana wielokrotnego uzytku - 
plastikowe kieliszki do szampana na imprezy, kemping i 

140,99 zł
4251805458787 CF17485 16x kieliszki do wina wielokrotnego uzytku - plastikowe 

kieliszki do wina na imprezy, kemping i w podrózy - wiel
93,99 zł

4251805458794 CF17486 24x wielorazowe kubki do picia na imprezy, kemping i w 
podrózy - wielokrotnego uzytku i mozna myc w zmywar

93,99 zł
4251805458800 CF17402 200x plastikowe slomki - kolorowe plastikowe slomki do 

picia, wielokrotnego uzytku i mozna myc w zmywarce - 
140,99 zł

4251805458817 CF17420 Deska do krojenia chleba wykonana z bambusa - deska 
z pojemnikiem na okruchy - praktyczna pomoc kuchenn

93,99 zł
4251805458824 CF17406 7-czesciowy zestaw do sushi z paleczkami, miska, mata 

do zwijania i podstawka na paleczki - piekny zestaw do 
84,99 zł

4251805458831 CF17407 13-czesciowy zestaw do serwowania - pólmisek lupkowy 
ze szklankami, miskami i lyzkami - na przystawki, aperiti

163,99 zł
4251805458848 CF17407 13-czesciowy zestaw do serwowania - pólmisek lupkowy 

ze szklankami, miskami i lyzkami - na przystawki, aperiti
140,99 zł

4251805458855 CF17407 13-czesciowy zestaw do serwowania - lupkowy talerz ze 
szklankami, kwadratowymi miseczkami i lyzkami - na pr

163,99 zł
4251805458862 CF17487 4x gabka do mycia naczyn - plastikowa gabka do domu 

i ciala - gabka do czyszczenia z miekkiego tworzywa - g
70,99 zł

4251805458879 CF17403 Nóz kuchenny z oslona ochronna - ostrzalka do nozy w 
pokrowcu - akcesoria kuchenne - stal nierdzewna - uch

84,99 zł
4251805458886 CF17398 Stól do serwowania lózek - nowoczesny stolik kolanowy 

- skladany stolik do lózka z uchwytem na tablet - stolik 
163,99 zł

4251805458893 CF17396 2x organizer do makijazu z bambusowa pokrywka - 
pudelko na kosmetyki z tworzywa sztucznego - pudelko 

163,99 zł
4251805458909 CF15268 20-czesciowy zestaw do strzyzenia wlosów, maszynka 

do strzyzenia wlosów i trymer do brody, kilka nasadek, z
140,99 zł

4251805458916 CF17421 uchwyt na sztucce wykonany z bambusa - kosz na 
sztucce z serwetnikiem - uchwyt na przybory kuchenne 

163,99 zł
4251805458923 CF17336 3-czesciowy zestaw bistro - stól bistro z 2 krzeslami - 

nowoczesne meble balkonowe - skladany zestaw mebli 
608,99 zł

4251805458930 CF17337 3-czesciowy zestaw bistro - Stól bistro z 2 krzeslami i 
poduszkami - nowoczesne meble balkonowe - skladany 

655,99 zł
4251805458954 CF17406 7-czesciowy zestaw do sushi z paleczkami, miseczkami, 

mata do rolowania i podstawka - azjatycki zestaw do se
84,99 zł

4251805458961 CF17338 2x drewniane krzeslo skladane - krzeslo skladane - 
krzeslo ogrodowe - camping, wedkarstwo - krzeslo rezy

655,99 zł
4251805458978 CF17247 Koc piknikowy z wodoodpornym spodem i uchwytem do 

przenoszenia - powlekany polarowy koc na zewnatrz - 
163,99 zł

4251805458985 CF17248 Koc piknikowy z wodoodpornym spodem i uchwytem do 
przenoszenia - powlekany polarowy koc na zewnatrz - 

140,99 zł
4251805458992 CF16986 zaglowiec, zaglowiec - ekspozycja morska - statek 

metalowy - statek dekoracyjny wykonany z metalu i pod
210,99 zł

4251805459005 CF16987 zaglowiec, zaglowiec - ekspozycja morska - statek 
metalowy - statek dekoracyjny wykonany z metalu i pod

140,99 zł
4251805459012 CF16480 cloverleaf - stojak z koniczynka szczescia - metalowa 

ozdoba - ozdobna koniczynka wykonana z metalu i pods
84,99 zł

4251805459029 CF17287 18x miska aluminiowa - naczynie do zapiekanek z 
pokrywka - miska do grillowania, naczynie do zapiekane

93,99 zł
4251805459036 CF17286 24x miska aluminiowa - naczynie do zapiekanek z 

pokrywka - miska do grillowania, naczynie do zapiekane
93,99 zł

4251805459043 CF9071 24x mini notebook - notatnik dla dzieci z motywem 
dinozaura - idealny na male torebki na prezenty - upomi

93,99 zł
4251805459050 CF9071 24x mini notebook - notatnik dla dzieci z motywem 

dinozaura - idealny na male torebki na prezenty - upomi
93,99 zł

4251805459067 CF17285 64x miska aluminiowa - naczynie do zapiekanek, forma 
do muffinek - taca do grillowania, forma do pieczenia, d

93,99 zł
4251805459074 CF17491 dekoracja grobu aniol z pamiatkowym napisem "WIR 

VERMISSEN DICH" - odporna na warunki atmosferyczne
163,99 zł

4251805459081 CF17210 3x ozdobne liscie wykonane z metalu - ozdobne 
podkladki tealight - nowoczesna dekoracja pokoju - sreb

140,99 zł
4251805459098 CF17211 dekoracyjny listek wykonany z metalu - stylowa 

ozdobna miska w ksztalcie liscia - ozdoba pokoju wykon
84,99 zł
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4251805459104 CF17193 16x miski na sos - male miski - miska na sosy, dipy i 
przekaski - miski na przekaski, zestaw misek - miska na 

163,99 zł
4251805459111 CF17492 2-czesciowy zestaw do serwowania sushi - ceramiczna 

miska i garnek na sosy - wysokiej jakosci zastawa stolo
93,99 zł

4251805459128 CF17380 3x kosze do przechowywania - ozdobne kosze z 
uchwytami - kosze na kosmetyki, zabawki lub artykuly g

140,99 zł
4251805459135 CF17243 54x doniczki do roslin - doniczki na sadzonki, doniczki 

na rosliny - doniczki do roslin - doniczki na nasiona
70,99 zł

4251805459142 CF17392 podstawka pod garnek wykonana z bambusa i stali 
nierdzewnej - rozkladana podstawka - akcesoria kuchen

84,99 zł
4251805459159 CF17478 120x shot cups wielokrotnego uzytku - kieliszki - 

kieliszki na imprezy, kemping i w podrózy - wielokrotneg
93,99 zł

4251805459166 CF13871 Wentylator stolowy USB, mini wentylator do biura i 
biurka, wentylator wiezowy o róznych predkosciach

84,99 zł
4251805459173 CF13871 Wentylator stolowy USB, mini wentylator do biura i na 

biurko, wentylator wiezowy z róznymi predkosciami
84,99 zł

4251805459180 CF17202 2x miska do mieszania wykonana ze stali nierdzewnej - 
wielofunkcyjna miska kuchenna do przekasek lub salate

140,99 zł
4251805459197 CF17202 2x miska do mieszania wykonana ze stali nierdzewnej - 

wielofunkcyjna miska kuchenna do przekasek lub salate
140,99 zł

4251805459203 CF17202 2x miska do mieszania wykonana ze stali nierdzewnej - 
wielofunkcyjna miska kuchenna do przekasek lub salate

140,99 zł
4251805459210 CF12646 6x chusteczka do demakijazu - chusteczki oczyszczajace 

z mikrofibry do pielegnacji skóry i demakijazu - delikatn
70,99 zł

4251805459227 CF17284 2x Figurka antystresowa - zabawka do sciskania - pilka 
do sciskania dla dzieci i doroslych - miekki plastikowy po

70,99 zł
4251805459234 CF17284 2x figurka antystresowa - wyciskana zabawka - 

wyciskana pilka dla dzieci i doroslych - miekki plastikow
60,99 zł

4251805459241 CF17196 2x sitko kuchenne wykonane ze stali nierdzewnej - 
klasyczne sitko do makaronu z powloka zewnetrzna - ok

140,99 zł
4251805459258 CF17196 2x sitko kuchenne wykonane ze stali nierdzewnej - 

klasyczne sitko do makaronu z powloka zewnetrzna - ok
140,99 zł

4251805459265 CF17196 2x sitko kuchenne wykonane ze stali nierdzewnej - 
klasyczne sitko do makaronu z powloka zewnetrzna - ok

140,99 zł
4251805459272 CF17348 Stolek kempingowy z blatem - Skladany stól 

kempingowy Skladane krzeslo - Lekkie aluminiowe sklad
233,99 zł

4251805459289 CF17347 Skladany stól kempingowy - skladane krzeslo, stolek 
kempingowy - skladane krzeslo kempingowe do wedko

257,99 zł
4251805459319 CF17353 Pudelko skladane 60l - skrzynia transportowa z 

uchwytami - stabilny schowek, skrzynia samochodowa, 
163,99 zł

4251805459340 CF17249 Trójkat markizowy - plótno z ochrona UV - ochrona 
przeciwsloneczna tarasu, balkonu, ogrodu i kempingu - 

163,99 zł
4251805459357 CF12063 2x wyscielane poduszki do siedzenia - poduszki na 

krzesla do wewnatrz i na zewnatrz - wygodny zestaw po
140,99 zł

4251805459364 CF12064 2x wyscielane poduszki na siedzenia - poduszki na 
krzesla do wewnatrz i na zewnatrz - wygodny zestaw po

140,99 zł
4251805459371 CF3556 16x toothbrush - manualna szczoteczka do zebów ze 

srednio twardym wlosiem - szczoteczka do pielegnacji z
70,99 zł

4251805459340 CF17249 Trójkat markizowy - plótno z ochrona UV - ochrona 
przeciwsloneczna tarasu, balkonu, ogrodu i kempingu - 

163,99 zł
4251805459395 CF17496 4x pudelka na prezenty na Boze Narodzenie - pudelka 

na prezenty z motywami swiatecznymi - skladane pudel
140,99 zł

4251805459401 CF17496 4x pudelka na prezenty na Boze Narodzenie - pudelka 
na prezenty z motywami swiatecznymi - skladane pudel

140,99 zł
4251805459418 CF17497 12x torebki prezentowe ze skladanym pudelkiem, torba 

i zamknieciem - torebki prezentowe z tekturowa podsta
70,99 zł

4251805459425 CF17498 6-czesciowy zestaw pudelek upominkowych w 3 
rozmiarach - pudelka na prezenty z motywami swiatecz

70,99 zł
4251805459432 CF17498 6-czesciowy zestaw pudelek upominkowych w 3 

rozmiarach - pudelka na prezenty z motywami swiatecz
70,99 zł

4251805459449 CF17498 6-czesciowy zestaw pudelek upominkowych w 3 
rozmiarach - pudelka na prezenty z motywami swiatecz

70,99 zł
4251805459456 CF17500 6-czesciowy zestaw pudelek upominkowych - 

przesuwane pudelka z motywami swiatecznymi - pudelk
70,99 zł

4251805459470 CF17499 100x przezroczyste torebki - przezroczyste torebki 
celofanowe z gwiazdami - torebki na zywnosc - dolne to

70,99 zł
4251805459494 CF17499 100x przezroczyste torebki - przezroczyste torebki 

celofanowe z gwiazdami - torebki na zywnosc - dolne to
84,99 zł

4251805459500 CF17501 100x przezroczyste torebki -  celofanowe jako torebki na 
zywnosc - torebki z przezroczystym dnem - paskami wia

60,99 zł
4251805459517 CF17501 100x przezroczyste torebki -  celofanowe jako torebki na 

zywnosc - torebki z przezroczystym dnem - paskami wia
60,99 zł
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4251805459524 CF17501 100x przezroczyste torebki -  celofanowe jako torebki na 
zywnosc - torebki z przezroczystym dnem - paskami wia

70,99 zł
4251805459531 CF17501 100x przezroczyste torebki -  celofanowe jako torebki na 

zywnosc - torebki z przezroczystym dnem - paskami wia
84,99 zł

4251805459548 CF17501 200x przezroczyste torebki -  celofanowe jako torebki na 
zywnosc - torebki z przezroczystym dnem - paskami wia

70,99 zł
4251805459555 CF17502 3x talerze na Boze Narodzenie, Mikolaja, Adwent - 

talerze swiateczne na orzechy, owoce i slodycze - talerz
84,99 zł

4251805459562 CF17503 3x talerze na Boze Narodzenie, Mikolaja, Adwent - 
Swiateczne talerze na ciastka, stollen, slodycze - talerze 

140,99 zł
4251805459579 CF17504 3x talerze na Boze Narodzenie, Mikolaja, Adwent - 

talerze swiateczne na orzechy, owoce i slodycze - talerz
84,99 zł

4251805459586 CF17505 6x talerze na Boze Narodzenie, Mikolaja, Adwent - 
Swiateczne talerze na ciastka, stollen, slodycze - talerze 

140,99 zł
4251805459593 CF17506 8x podkladki na Boze Narodzenie - podkladka z platkami 

sniegu do kuchni i jadalni - podkladki z motywem zimow
84,99 zł

4251805459609 CF17507 8x podkladki na Boze Narodzenie - podkladki z 
motywami adwentowymi do kuchni i jadalni - podkladki 

84,99 zł
4251805459616 CF17508 8x podkladki na Boze Narodzenie - podkladka z 

motywem adwentowym do kuchni i jadalni - podkladki z
84,99 zł

4251805459623 CF17509 8x Mata na Boze Narodzenie - Mata z reniferem "Eddy" 
do kuchni i jadalni - Mata z motywem zimowym - Swiate

84,99 zł
4251805459630 CF17510 4x obrusy z motywem swiatecznym - srodkowy obrus w 

swiatecznym stylu - zmywalny obrus ok. 80 x 80 cm - s
84,99 zł

4251805459630 CF17510 4x obrusy z motywem swiatecznym - srodkowy obrus w 
swiatecznym stylu - zmywalny obrus ok. 80 x 80 cm - s

84,99 zł
4251805459647 CF17511 4x obrus z motywem swiatecznym - swiateczna obrus 

na stól, wieniec adwentowy, piramida - srodkowy zesta
84,99 zł

4251805459647 CF17511 4x obrus z motywem swiatecznym - swiateczna obrus 
na stól, wieniec adwentowy, piramida - srodkowy zesta

84,99 zł
4251805459654 CF17512 4x obrusy z motywem swiatecznym - srodkowy zestaw 

obrusów ze swiatecznym wzorem - swiateczna obrus na
84,99 zł

4251805459654 CF17512 4x obrusy z motywem swiatecznym - srodkowy zestaw 
obrusów ze swiatecznym wzorem - swiateczna obrus na

84,99 zł
4251805459661 CF17513 4x obrus z motywem swiatecznym - scieralny obrus ok. 

80 x 80 cm - zestaw obrusów ze swiatecznym wzorem -
84,99 zł

4251805459661 CF17513 4x obrus z motywem swiatecznym - scieralny obrus ok. 
80 x 80 cm - zestaw obrusów ze swiatecznym wzorem -

84,99 zł
4251805459678 CF17514 200x naklejki prezentowe na Boze Narodzenie - naklejki 

na prezenty - ozdoby swiateczne na prezenty Swietego 
70,99 zł

4251805459685 CF17515 30x serwetki dekoracyjne do sloików - serwetki do 
dzemów z gumka - dekoracja do sloików - szklane serw

84,99 zł
4251805459692 CF17193 8x miski na sos - male miski - miska na sosy, dipy i 

przekaski - miski na przekaski, zestaw misek - miska na 
84,99 zł

4251805459708 CF7568 21x pierscionki na knuckle - pierscionki midi - 
pierscionki na golonki, pierscionki do loków, pierscionki 

70,99 zł
4251805459715 CF17516 200g deco pajecza siec z 12 czarnymi pajakami - 

przerazajaca biala pajeczyna - pajeczyny jako dekoracja
70,99 zł

4251805459722 CF17517 200g ozdobna pajeczyna z 24 pajakami - przerazajaca 
czarna pajeczyna - pajeczyny jako dekoracja na Hallowe

60,99 zł
4251805459739 CF17518 400g ozdobna pajeczyna z 24 pajakami - przerazajaca 

pajeczyna - pajeczyny jako dekoracja na Halloween, kar
84,99 zł

4251805459746 CF17519 6x Podgrzewacze LED na Halloween - migoczace 
podgrzewacze w ksztalcie dyni - swiece LED na baterie -

60,99 zł
4251805459753 CF9080 6x srodek na mrówki z przyneta 250g kazda, srodek 

rozpraszajacy i rozlewajacy trucizne na mrówki, 1500g
163,99 zł

4251805459760 CF17524 Walek do ciasta premium - walek do ciasta ze stali 
nierdzewnej - walek nadajacy sie do mycia w zmywarce 

93,99 zł
4251805459777 CF17525 Walek do ciasta premium - walek do ciasta ze stali 

nierdzewnej - walek nadajacy sie do mycia w zmywarce 
93,99 zł

4251805459784 CF17526 falisty nóz - zabkowany nóz ze stali nierdzewnej - nóz 
do ozdabiania z zabkowana krawedzia - falisty nóz do fr

46,99 zł
4251805459791 CF17527 2x faliste noze - zabkowany nóz ze stali nierdzewnej - 

nóz do ozdabiania z zabkowana krawedzia - falisty nóz 
60,99 zł

4251805459807 CF16737 2x uszczelka szczotkowa do drzwi, samoprzylepna - 
montowana szczotka listwowa wykonana z aluminium - 

140,99 zł
4251805459814 CF11995 2x morski dekoracyjny statek wykonany z metalu - 

zaglowiec z drewniana podstawa wykonana z drewna m
163,99 zł

4251805459821 CF11619 3x scierka do kurzu statyczna z 6-czesciowym, 
zdejmowanym pokrowcem ochronnym - dlugi pompon p

140,99 zł
4251285577169 CF11518 2x uniwersalny filtr do okapów - okapy pasujace do 

róznych modeli okapów - mozliwosc przyciecia na wymi
84,99 zł
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4251805459838 CF11518 2x Filtr uniwersalny do masek odciagowych - filtr 
pasujacy do prawie wszystkich modeli masek odciagowy

84,99 zł
4251805459838 CF11518 2x Filtr uniwersalny do masek odciagowych - filtr 

pasujacy do prawie wszystkich modeli masek odciagowy
82,99 zł

4251805459852 CF13040 4x filizanki do kawy z sercami - filizanki do kawy 
wykonane z najlepszej ceramiki - ceramiczne filizanki do

84,99 zł
4251805459869 CF8033 60x flamastry - kolorowe flamastry w 30 kolorach w 

plastikowym etui - kolorowe flamastry mozna wyprac i s
140,99 zł

4251805459876 CF8093 80x kredki woskowe w 8 kolorach - kolorowe kredki 
woskowe do przedszkola, przedszkola, szkoly i domu - k

70,99 zł
4251805459883 CF17530 Premium zestaw do czekoladowego fondue - 

ceramiczna misa z uchwytem - zestaw do fondue z wide
140,99 zł

4251805459890 CF11695 3x ozdobna drewniana rybka do zawieszenia - 
drewniana rybka - morska dekoracja wiszaca do domu -

70,99 zł
4251805459906 CF12972 hipisowskie okulary zielone - okulary imprezowe z lat 

70. z zielonymi okularami XXL na karnawal, karnawal, S
70,99 zł

4251805459913 CF17531 18 szt. Zestaw do kolorowania - dzieciece korony z 
papieru na karnawal i dzieciece przyjecia urodzinowe

60,99 zł
4251805459920 CF17529 Okragly zegar scienny z duza tarcza - zegar analogowy 

do kuchni, salonu lub biura - tradycyjny design - nowocz
140,99 zł

4251805459937 CF17529 Okragly zegar scienny z duza tarcza - zegar analogowy 
do kuchni, salonu lub biura - tradycyjny design - nowocz

140,99 zł
4251805459944 CF17529 Okragly zegar scienny z duza tarcza - zegar analogowy 

do kuchni, salonu lub biura - tradycyjny design - nowocz
140,99 zł

4251805459951 CF11754 2x kapelusze slomkowe czarne ze wstazka - kapelusze 
letnie dla kobiet i mezczyzn - nakrycia glowy do strojów 

84,99 zł
4251805459968 CF16099 Zart "MERRY WEIHNACHTEN" - Stojak dekoracyjny LED 

wykonany z drewna - podswietlany napis na drewnianej
140,99 zł

4251805459975 CF13026 3x miska dekoracyjna w ksztalcie serca - czarna miska 
w ksztalcie serca - oprózniacz kieszeni jako taca do prze

93,99 zł
4251805459982 CF17135 4x filizanki do kawy z uchwytami - zestaw filizanek 

plastikowe kubki do picia wielokrotnego uzytku - plastik
84,99 zł

4251805459999 CF17538 8x plastikowe miski - plastikowe miski na przekaski - 
pojemniki wielokrotnego uzytku - nietlukace miski - nacz

93,99 zł
4251805460025 CF13942 Skladany stól z tworzywa sztucznego - oszczedzajacy 

miejsce stól ogrodowy do biwakowania - stolik boczny d
187,99 zł

4251805460032 CF13942 Skladany stól z tworzywa sztucznego - oszczedzajacy 
miejsce stól ogrodowy do biwakowania - stolik boczny d

187,99 zł
4251805460049 CF17546 6x zawieszki metalowe na choinke - Ozdoby choinkowe 

wykonane z metalu - Ozdoby choinkowe z balwanem i 
140,99 zł

4251805460056 CF17250 Trójkat markizowy - plótno z ochrona UV - ochrona 
przeciwsloneczna balkonu, tarasu, ogrodu i kempingu - 

163,99 zł
4251805460063 CF17216 nadmuchiwana pilka wodna z siatka XL 50 cm - pilka 

plazowa na lato - pilka z tkaniny do ogrodu, plazy i zaba
93,99 zł

4251805460070 CF17216 Dmuchana pilka plazowa XL 50 cm - pilka plazowa na 
lato - materialowa pilka do ogrodu, na plaze i do zabaw

93,99 zł
4251805460087 CF17216 Nadmuchiwana pilka wodna z siatka XL 50 cm - pilka 

plazowa na lato - pilka z tkaniny do ogrodu, plazy i zaba
93,99 zł

4251805460094 CF17309 Nadmuchiwany materac z siatka - materac dmuchany 
na plaze, jezioro i basen - materac dmuchany ze zintegr

187,99 zł
4251805460100 CF17309 Nadmuchiwany materac powietrzny z siatka - lózko 

dmuchane na plaze, jezioro i basen - materac dmuchan
187,99 zł

4251805460117 CF17386 2x szklarnia wewnetrzna do uprawy roslin - zestaw do 
uprawy 48 roslin - skrzynka na rosliny z doniczkami na s

140,99 zł
4251805460124 CF17216 nadmuchiwana pilka wodna z siatka XL 50 cm - pilka 

plazowa na lato - pilka materialowa do ogrodu, plazy i z
93,99 zł

4251805460131 CF17331 3x skakanki dla dzieci - skakanki w kolorach teczy - 
skakanka i skakanka gimnastyczna - skakanka 210 cm - 

163,99 zł
4251805460148 CF17314 Pierscien plywacki ze zintegrowanym siedziskiem i 

uchwytami - Nadmuchiwane siedzisko do wody - Plywaj
163,99 zł

4251805460155 CF17239 68 szt. Zestaw do uprawy roslin - szklarnia wewnetrzna 
do uprawy roslin - zestaw do uprawy do uzytku wewnat

140,99 zł
4251805460162 CF17314 Pierscien plywacki ze zintegrowanym siedziskiem i 

uchwytami - Nadmuchiwane siedzisko do wody - Plywaj
163,99 zł

4251805460179 CF17308 baseny dla dzieci do nadmuchiwania - brodzik do 
ogrodu - dmuchany basen dla dzieci - basen odkryty - z 

187,99 zł
4251805460186 CF17311 3x kolo do plywania - kolorowe kolo do plywania do 

zabawy w kapieli - pneumatyczny pierscien do plywania 
93,99 zł

4251805460193 CF17236 3x torba na zakupy jumbo - torby plastikowe w paski - 
torby na zakupy XL - torby plazowe na przybory kapielo

93,99 zł
4251805460209 CF17544 Pudelko na herbate z 9 przegródkami - czarne drewno i 

szklo do przechowywania herbaty - pudelko na torebke 
163,99 zł
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4251805460223 CF17346 Stól kempingowy wykonany z aluminium - elastyczny 
skladany stól - lekki, przenosny stolik boczny na pikniki, 

187,99 zł
4251805460230 CF17294 krzeselko dla dzieci krokodyl - krzeslo wedkarskie 

zielone dla dzieci - krzeslo skladane na kemping i do ogr
163,99 zł

4251805460247 CF17294 krzeselko dla dzieci Panda - krzeselko wedkarskie 
czarne dla dzieci - krzeselko skladane na kemping i do o

163,99 zł
4251805460254 CF17294 krzeselko dla dzieci Tiger - krzeslo wedkarskie orange 

dla dzieci - krzeslo skladane na kemping i do ogrodu - k
163,99 zł

4251805460261 CF17294 krzeselko dla dzieci slon - krzeslo wedkarskie niebieskie 
dla dzieci - krzeslo skladane na kemping i do ogrodu - k

163,99 zł
4251805460278 CF17547 2-czesciowy zestaw chlodzacy - worek chlodzacy i 

element chlodzacy do puszek i butelek - opakowanie chl
84,99 zł

4251805460285 CF17218 4-czesciowy zestaw solniczek i pieprzniczek - szklany 
szejker do przypraw z metalowa pokrywka - solniczka i 

84,99 zł
4251805460292 CF17217 4-czesciowy zestaw solniczek i pieprzniczek - szklany 

shaker do przypraw z metalowa pokrywka i uchwytem - 
84,99 zł

4251805460308 CF17319 6x wklad filtrujacy typ S1 - filtr wody odpowiedni do 
pomp basenowych - wklad wymienny do basenu - filtr b

210,99 zł
4251805460315 CF17253 3-czesciowy zestaw trójnózek - trójnózek ze stali - 

trójnóg do garnków, patelni i naczyn zaroodpornych - z 
140,99 zł

4251805460322 CF17254 2x podstawki - podstawki stalowe - podstawki pod 
garnki, patelnie i naczynia zaroodporne - z gumowymi n

140,99 zł
4251805460339 CF17351 otwieracz do butelek na sciane - otwieracz do piwa z 

pojemnikiem na kapsle - otwieracz do butelek na sciane
140,99 zł

4251805460346 CF17545 Uchwyt na rolke kuchenna z koszem do 
przechowywania - uchwyt na rolke papieru do zawiesze

187,99 zł
4251805460353 CF17322 2x cachepot - pojemnik do przechowywania 

kosmetyków, zabawek, reczników - kosz do przechowy
84,99 zł

4251805460360 CF17548 50x dekoracyjne pajaki - plastikowe pajaki jako 
dekoracja rozproszona - dekoracja stolu na imprezy gro

46,99 zł
4251805460377 CF17548 100x dekoracyjne pajaki - plastikowe pajaki jako 

dekoracja rozproszona - dekoracja stolu na imprezy gro
60,99 zł

4251805460384 CF17548 200x Pajaki dekoracyjne - Plastikowe pajaki jako 
dekoracja - Dekoracja stolu na Halloween - Przerazajace

84,99 zł
4251805460391 CF17343 6x sciereczka z mikrofibry - miekka sciereczka suszaca 

do pielegnacji samochodu - sciereczka do gospodarstwa
70,99 zł

4251805460407 CF17342 6x sciereczka z mikrofibry - miekka sciereczka do 
osuszania - sciereczka do czyszczenia gospodarstwa do

70,99 zł
4251805460414 CF17344 8x sciereczka z mikrofibry - miekka sciereczka suszaca 

do pielegnacji samochodu - sciereczka do gospodarstwa
84,99 zł

4251805460421 CF17534 dekoracyjne talerze wykonane z drewna mango - 
okragla drewniana taca do dekoracji pokoju - drewniana

163,99 zł
4251805460438 CF17533 Dekoracyjne talerze z drewna mango - prostokatna 

drewniana taca do dekoracji pokoju - drewniana miska 
140,99 zł

4251805460445 CF17536 dekoracyjne talerze z drewna mango - prostokatna 
drewniana taca do dekoracji pokoju - akcesoria domowe

163,99 zł
4251805460452 CF17539 deco gwiazdki wykonane z drewna mango i metalu - 

drewniana gwiazda dekoracyjna figura - gwiazda stojak 
140,99 zł

4251805460469 CF1686 dozownik leków 7 dni - pudelko na leki (Morgens, 
Mittags, Abends) - pudelko na pigulki - pudelko na table

70,99 zł
4251805460476 CF17555 3x Dekoracyjna drewniana do powieszenia - drewniana 

rybka - dekoracja wiszaca - drewniane figurki w ksztalci
93,99 zł

4251805460483 CF17232 elektryczna packa na muchy - srodek owadobójczy - 
pulapka na muchy w ksztalcie nietoperza - pulapka na o

140,99 zł
4251805460490 CF17561 2x metalowe rybki do odlozenia - metalowe figurki jako 

ozdobny stojak - ozdobna dekoracja pokoju - morska po
84,99 zł

4251805460506 CF17554 4x pop-up fly pokrowce - pokrowce na zywnosc - 
skladane ekrany jadalne w dwóch rozmiarach - ochrona 

140,99 zł
4251805460513 CF17194 podstawka pod garnek ze stali nierdzewnej - wysuwana 

podstawka - pomoc kuchenna - metalowa podstawa o r
84,99 zł

4251805460520 CF17557 12 par paleczek bambusowych - paleczki wielokrotnego 
uzytku - drewniany zestaw z kolorowym wzorem - bamb

70,99 zł
4251805460537 CF17558 sloik do przechowywania w stylu vintage - okragly 

metalowy sloik do przechowywania z uszczelka zapacho
140,99 zł

4251805460544 CF17553 2x metalowa jaszczurka jako dekoracja scienna i 
dekoracja ogrodu - kolorowy gekon na sciane lub do lez

93,99 zł
4251805460551 CF17240 4x pasek na waz ogrodowy - elastyczny uchwyt na waz 

- uchwyt na weze, kable, liny w ogrodzie, piwnicy, wars
70,99 zł

4251805460650 CF17159 krasnale z napisem Welcome - krasnal ogrodowy do 
wstawania - krasnal ozdobny do wewnatrz i na zewnatrz

140,99 zł
4251805460667 CF17552 8x obciazniki obrusowe - obciazniki obrusowe ze 

spinaczami - owocowe pompony obrusowe - spinki do o
84,99 zł
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4251805460674 CF17158 2x ceramiczne krasnale - krasnale ogrodowe do stania - 
krasnale dekoracyjne do wewnatrz i na zewnatrz - urocz

140,99 zł
4251805460681 CF17157 2x krasnale z kwiatkiem i napisem - krasnale ogrodowe 

do stania - krasnale dekoracyjne do wewnatrz i na zewn
93,99 zł

4251805460698 CF17206 Maritime miska wykonana z drewna mango z 
zadrukowana folia, lakierowana - gleboki drewniany tale

93,99 zł
4251805460704 CF17207 taca morska wykonana z drewna mango z zadrukowana 

folia, lakierowana - plaska plyta z drewna mango z moty
140,99 zł

4251805460711 CF17563 2x sztuczne lyko - lyko dekoracyjne dla hobbystów lub 
kwiaciarni - lyko do domu i ogrodu - lyko do rekodziela -

84,99 zł
4251805460728 CF4040 4-czesciowy zestaw pasków zaciskowych z paskami 

odblaskowymi - neonowo zólte klipsy do spodni - klips d
60,99 zł

4251805460735 CF17562 2x Flower Tape Wide - tasma maskujaca do kwiatów - 
tasma do pakowania kwiaciarni - tasma do rekodziela - t

84,99 zł
4251805460742 CF17564 4x tasma kwiatowa waska - tasma maskujaca do 

kwiatów - tasma do pakowania kwiaciarni - tasma do re
84,99 zł

4251805460759 CF17551 Uchwyt na przybory kuchenne - metalowy stojak na 
lyzke do gotowania - kosz na sztucce w stylu przemyslo

140,99 zł
4251805460766 CF17128 500x rekawice malarskie - jednorazowe rekawiczki do 

malowania i prac domowych - cienkie, wodoodporne pla
84,99 zł

4251805460773 CF17128 1000x rekawice malarskie - jednorazowe rekawiczki do 
malowania i prac domowych - cienkie, wodoodporne pla

140,99 zł
4251805460780 CF15566 3-czesciowy zestaw koszy na rosliny cebulowe, taca na 

rosliny do rozmnazania do sadzenia i przechowywania r
60,99 zł

4251805460797 CF17565 srodek do usuwania kolców róz - profesjonalny srodek 
do usuwania kolców z lodyg róz, gozdzików i kwiatów ci

84,99 zł
4251805462784 CF17316 Zestaw lódki wioslowej dla 2 osób - ponton z wioslami i 

pompka - lódz powietrzna z 2 wioslami, pompka o podw
467,99 zł

4251805462791 CF17317 Zestaw lódki wioslowej dla 3 osób - ponton gumowy z 
wioslami, pompka, poduszka do siedzenia - lódz powietr

608,99 zł
4251805460827 CF17576 8x samoprzylepny waz - pnacze w jasnych kolorach - 

oslizgly waz na przyjecia urodzinowe dla dzieci - samopr
84,99 zł

4251805460834 CF17316 Zestaw lódki wioslowej dla 2 osób - ponton z wioslami i 
pompka - lódz powietrzna z 2 wioslami, pompa o podwó

374,99 zł
4251805460841 CF17317 zestaw lodzi wioslowych dla 3 osób - ponton gumowy z 

wioslami, pompka, poduszka do siedzenia - lódz powietr
608,99 zł

4251805460858 CF17423 2x zestaw naprawczy z latami PCV, klejem, kluczem do 
zaworu powietrza - zestaw naprawczy do pontonów, po

84,99 zł
4251805460865 CF17581 4-czesciowy zestaw szczotek do czyszczenia - zestaw do 

czyszczenia szczotek rowerowych i szczotka do felg - szc
140,99 zł

4251805460872 CF17577 6x gra w weza - edukacyjna gra logiczna dla 
umiejetnosci myslenia i kreatywnosci - zabawna gra logi

70,99 zł
4251805460889 CF17541 2x sztuczna krew z gabka - kolor makijazu dla efektów 

specjalnych - zel z krwia na Halloween, karnawal lub im
84,99 zł

4251805460896 CF17540 2x sztuczna zielen krwi - kolor makijazu dla efektów 
specjalnych - zel do krwi na Halloween, karnawal lub im

70,99 zł
4251805460902 CF17580 2x szabla piracka z czaszka - miecz dla malych piratów - 

akcesoria karnawalowe na imprezy tematyczne, dzien d
84,99 zł

4251805460919 CF17583 120x worki na odpady dla psów - solidne i szczelne 
worki na odpady - worki na kupke dla kota i psa - akces

70,99 zł
4251805460926 CF17582 200x worki na odpady dla psów - solidne i szczelne 

worki na odpady - worki na kupe dla kota i psa - akceso
93,99 zł

4251805460933 CF17584 3-czesciowy zestaw do czyszczenia - szczotka reczna, 
szczotka do naczyn i sciagaczka do okien - Zestaw start

93,99 zł
4251805460940 CF17585 2-czesciowy zestaw do czyszczenia - szczotka do 

szorowania i szczotka do naczyn - Zestaw do czyszczeni
84,99 zł

4251805460957 CF17575 deflektor na ptaki 9x - odblaskowy odstraszacz ptaków - 
odstraszacz ptaków na taras, ogród i balkon - spirala wi

84,99 zł
4251805460964 CF17589 48x Kolorowe plastikowe slomki do picia, mozna myc w 

zmywarce - Wymienne rurki do picia z ogranicznikiem p
70,99 zł

4251805460971 CF17590 Poduszka na szyje premium - poduszka podtrzymujaca 
szyje z pianka zapamietujaca ksztalt - poduszka na szyj

140,99 zł
4251805460988 CF17590 Poduszka na szyje premium - poduszka podtrzymujaca 

szyje z pianka zapamietujaca ksztalt - poduszka na szyj
140,99 zł

4251805460995 CF17590 Poduszka na szyje premium - poduszka podtrzymujaca 
szyje z pianka zapamietujaca ksztalt - poduszka na szyj

140,99 zł
4251805461008 CF17590 Poduszka na szyje premium - poduszka podtrzymujaca 

szyje z pianka zapamietujaca ksztalt - poduszka na szyj
140,99 zł

4251805461015 CF17587 200x papierowe slomki do picia - przyjazne dla 
srodowiska papierowe slomki na przyjecia, urodziny, we

84,99 zł
4251805461022 CF17587 400x papierowe slomki do picia - przyjazne dla 

srodowiska papierowe slomki na przyjecia, urodziny, we
140,99 zł
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4251805461039 CF17404 5-czesciowy zestaw misek do musli - plastikowe miski 
na przekaski - pojemniki wielokrotnego uzytku, mozna 

140,99 zł
4251805461046 CF17586 4x Ceramiczny uchwyt meblowy - Vintage - Galki na 

sruby - Uchwyty do szafek kuchennych, szuflad, drzwi s
70,99 zł

4251805461053 CF17586 4x ceramiczne uchwyty meblowe - galki do mebli 
vintage - antyczny ksztalt dyni - uchwyty do szafek kuch

70,99 zł
4251805461060 CF17592 4x podkladki w blyszczacej czerwieni - spodek jako 

dekoracja stolu - ozdobne talerze na wesela, uroczystos
140,99 zł

4251805461077 CF17592 4x talerze serwisowe blyszczace zloto - spodek jako 
dekoracja stolu - ozdobne talerze na wesela, uroczystos

140,99 zł
4251805461084 CF17592 4x talerze serwisowe blyszczace srebro - spodek jako 

dekoracja stolu - ozdobne talerze na wesela, uroczystos
140,99 zł

4251805461091 CF16255 4x podkladki w blyszczacej czerwieni z brokatowa 
krawedzia - spodek jako dekoracja stolu - ozdobne taler

163,99 zł
4251805461107 CF17593 3x podkladki brokatowe z ramka z motywem - spodki 

wielokrotnego uzytku jako dekoracja stolu - talerze ozdo
140,99 zł

4251805461114 CF17594 4x talerze srebrne blyszczace z motywem bordiury - 
spodki wielokrotnego uzytku - dekoracja stolu na wesela

140,99 zł
4251805461121 CF17594 4x talerze dolne vintage kremowobiale z motywem 

bordiury - spodki wielokrotnego uzytku - dekoracja stolu
163,99 zł

4251805461138 CF17595 4x Podstawki blyszczace czarne z brokatem - Spodki 
wielokrotnego uzytku - Dekoracja stolu na wesela i inne 

163,99 zł
4251805461145 CF17595 4x podkladka blyszczaca czarna z blyszczacymi 

serduszkami - spodek jako dekoracja stolu - talerze dek
140,99 zł

4251805461152 CF17472 4x szkolne torby 30cm, male kartonowe torby szkolne 
dla rodzenstwa, skladana torba na cukier do zapisów do

140,99 zł
4251805461169 CF14009 4x torebka meska - filcowa torba na napoje - torba na 

butelke wykonana z filcu na 6 butelek - 6 nosników do 0
140,99 zł

4251805461176 CF17591 24x kubki wielokrotnego uzytku na imprezy, kemping i 
w podrózy - wielokrotnego uzytku i mozna myc w zmyw

93,99 zł
4251805461183 CF17579 3x chlodziarka do butelek na butelki z napojami - rekaw 

chlodzacy do butelek na wino, wino musujace i wode - 
70,99 zł

4251805461190 CF15248 Wentylator stojacy 50 W - wentylator z zegarem i 
pilotem - wentylator podlogowy o regulowanej wysokos

233,99 zł
4251805461206 CF13684 2x pistolet do rzutek, pólautomatyczny blaster do 

zabawek z miekka pianka, wysoka precyzja na krótkich 
84,99 zł

4251805461213 CF17599 18-czesciowy zestaw kosmetyczny z etui - zestaw 
podrózny i pielegnacyjny - profesjonalny zestaw do obci

84,99 zł
4251805461220 CF17600 10-czesciowy zestaw do manicure z etui - zestaw 

podrózny i pielegnacyjny - profesjonalny zestaw do obci
70,99 zł

4251805461237 CF17290 Wentylator stojacy 80 W - wentylator podlogowy z 
regulacja wysokosci o 3 poziomach mocy - nowoczesny 

514,99 zł
4251805461251 CF17621 2x wyciskarka do cytryn ze szkla z plastikowa nasadka - 

wyciskarka do cytryn, pomaranczy i limonek - wyciskark
93,99 zł

4251805461268 CF17622 30-czesciowy zestaw naczyn - plastikowe naczynia 
wielokrotnego uzytku - kubek, miska i talerz - naczynia 

163,99 zł
4251805461275 CF17623 2-czesciowy zestaw sloików do przechowywania z 

pokrywka - okragla miska do przechowywania swiezosci
84,99 zł

4251805461282 CF17624 30-czesciowy zestaw naczyn - plastikowe naczynia 
wielokrotnego uzytku - kubek, miska i talerz - naczynia 

163,99 zł
4251805461299 CF17625 2-czesciowy zestaw sloików do przechowywania z 

pokrywka - okragla miska do przechowywania swiezosci
84,99 zł

4251805461305 CF17626 30-czesciowy zestaw naczyn - plastikowe naczynia 
wielokrotnego uzytku - kubek, miska i talerz - naczynia 

163,99 zł
4251805461312 CF13312 3x chlodziarka do butelek do podrózy - pokrowiec na 

chlodziarke do wina z letnimi motywami - pokrowiec chl
84,99 zł

4251805461329 CF17627 2-czesciowy zestaw sloików do przechowywania z 
pokrywka - okragla miska do przechowywania swiezosci

84,99 zł
4251805461336 CF16830 2x talerze do serwowania, ozdobne talerze ze stali 

nierdzewnej, okragla taca do serwowania i dekorowania
187,99 zł

4251805461343 CF16830 4x pólmisek do serwowania, ozdobne talerze ze stali 
nierdzewnej, okragla taca do serwowania i dekorowania

233,99 zł
4251805461350 CF17300 Pudelko na herbate z 6 przegródkami - drewniane 

pudelko do przechowywania herbaty - pudelko na toreb
140,99 zł

4251805461367 CF17606 16x kieliszki do szampana wielokrotnego uzytku - 
przezroczyste, sztaplowane plastikowe kieliszki do szam

93,99 zł
4251805461374 CF17607 16x kieliszki do wina wielokrotnego uzytku - 

przezroczyste, plastikowe kieliszki do wina z mozliwoscia
84,99 zł

4251805461381 CF13662 6x teczka aplikacyjna z torba wysylkowa - segregator 
luzno kartkowy z klipsem zaciskowym - teczki zaciskowe

84,99 zł
4251805461398 CF17612 2x oslona przeciw owadom - moskitiera na zywnosc - 

skladana oslona na ciasto - ochrona przed muchami we
93,99 zł
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4251805461404 CF17613 12 par paleczek bambusowych - paleczki wielokrotnego 
uzytku - drewniany zestaw patyczków z niebieskim wzor

70,99 zł
4251805461411 CF17264 Dekoracja morska zaglowiec z muszlami - lódz 

drewniana z lnianym zaglem - dekoracja morska lazienki
140,99 zł

4251805461428 CF17276 2x morskie zaglówki z muszla - lodzie drewniane z 
metalowymi zaglami - marynistyczne dekoracje lazienki 

70,99 zł
4251805461435 CF17537 6-czesciowy zestaw salaterek - male miski na salatke, 

przekaski, orzechy i owoce - ozdobne miski na przekaski
140,99 zł

4251805461442 CF17535 6x kubki do kawy z uchwytami - plastikowe kubki do 
picia wielokrotnego uzytku - plastikowe kubki w jasnych

140,99 zł
4251805461466 CF17136 6-czesciowy zestaw salaterek - male miski na salatke, 

przekaski, orzechy i owoce - ozdobne miski na przekaski
140,99 zł

4251805461473 CF17135 6x kubki do kawy z uchwytami - plastikowe kubki do 
picia wielokrotnego uzytku - plastikowe kubki w jasnych

140,99 zł
4251805461480 CF17629 6x kubki do kawy z uchwytami - plastikowe kubki do 

picia wielokrotnego uzytku - plastikowe kubki w jasnych
140,99 zł

4251805461497 CF16257 2-czesciowy zestaw tacek do serwowania wykonanych z 
drewna - taca do przechowywania pomalowana na bialo

163,99 zł
4251805461503 CF16258 2-czesciowy zestaw tac do serwowania wykonanych z 

drewna - taca do przechowywania pomalowana na bialo
163,99 zł

4251805461510 CF9437 4-czesciowy zestaw odblasków - rozciagliwy pasek 
odblaskowy i opaska na nadgarstek dla lepszej widoczn

84,99 zł
4251805461527 CF17609 Uchwyt na przybory kuchenne - metalowy stojak na 

lyzke do gotowania - kosz na sztucce w stylu przemyslo
93,99 zł

4251805461534 CF17611 2-czesciowy zestaw kosz na owoce z pokrywa - 
metalowa miska i kaptur przeciw muchom - sito na zyw

93,99 zł
4251805461541 CF17611 2-czesciowy zestaw kosz na owoce z pokrywa - 

metalowa miska i kaptur przeciw muchom - sito na zyw
93,99 zł

4251805461558 CF17603 swiecznik na herbate wykonany z metalu - dekoracyjny 
swiecznik - druciana latarnia - swiecznik jako dekoracja 

84,99 zł
4251805461565 CF17602 swiecznik na herbate wykonany z metalu - dekoracyjny 

swiecznik - druciana latarnia - swiecznik jako dekoracja 
84,99 zł

4251805461572 CF14113 4x kieliszek do wina ze stali nierdzewnej - kubek do 
wina 500 ml do podrózy - kubek ze stali nierdzewnej na 

187,99 zł
4251805461589 CF14114 2x kubki do picia wykonane ze stali nierdzewnej - 

wysoki polysk kubek na wino 200 ml - kubek termiczny 
163,99 zł

4251805461596 CF17610 12x kubki do picia wielokrotnego uzytku na imprezy, 
ogrody, kemping, festiwale i w podrózy - plastikowe kub

84,99 zł
4251805461602 CF17620 2x szklana butelka 500 ml z korkiem - szklany pojemnik 

z zamknieciem korkowym do napelniania plynami - bute
93,99 zł

4251805461619 CF17619 4x szklana butelka 250 ml z korkiem - szklany pojemnik 
z korkiem do napelniania plynami - butelka oleju i octu -

140,99 zł
4251805461626 CF17618 4x szklana butelka 120 ml z korkiem - szklany pojemnik 

z korkiem do napelniania plynami - butelka oleju i octu -
84,99 zł

4251805462302 CF17628 3x kolo do plywania - kolorowe kolo do zabawy w 
kapieli - nadmuchiwane kolo do plywania z podwodnym 

84,99 zł
4251805461640 CF4974 160x etykiety samoprzylepne - domowe etykiety na 

szklanki i butelki - naklejki mozna pisac do kuchni, biura
46,99 zł

4251805461640 CF4974 160x etykiety samoprzylepne - domowe etykiety na 
szklanki i butelki - naklejki mozna pisac do kuchni, biura

46,99 zł
4251805461664 CF5631 Oswietlenie swiateczne z czasomierzem jako lampki 

swiateczne - Swieca z 21 diodami LED - Luk swietlny - S
163,99 zł

4251805461671 CF13774 Solarny lancuch swietlny z 72 cieplymi bialymi diodami 
LED do oslony przeciwslonecznej w ksztalcie gwiazdy ze

93,99 zł
4251805461688 CF12872 2x skrobaczki do lodu wykonane z wytrzymalego 

tworzywa sztucznego z lamaczem lodu i krawedzia do s
84,99 zł

4251805461688 CF12872 2x skrobaczki do lodu wykonane z wytrzymalego 
tworzywa sztucznego z lamaczem lodu i krawedzia do s

84,99 zł
4251805461695 CF4601 8x kompas geometryczny z dlugopisem - antybakteryjny 

znacznik okregu - narzedzie do rysowania dla dzieci i do
84,99 zł

4251805461701 CF15816 wieniec adwentowy podluzny, swiecznik 
bozonarodzeniowy na 4 swiece, swiecznik, aranzacja ad

210,99 zł
4251805461718 CF13753 wieniec adwentowy podluzny, swiecznik 

bozonarodzeniowy na 4 swiece, swiecznik, aranzacja ad
210,99 zł

4251805461725 CF4420 skakanka z metalowymi uchwytami - moze sluzyc jako 
skakanka do gimnastyki, skakania i zabawy - sprzet spo

84,99 zł
4251805461756 CF17411 doniczka Moai head - doniczka do ogrodu, na balkon i 

do mieszkania - statua wyspy - rzezba dekoracyjna do u
257,99 zł

4251805461763 CF17305 sztuczne rosliny w donicach - ludzaco prawdziwe rosliny 
ozdobne w donicach ceramicznych - sztuczne kwiaty na 

163,99 zł
4251805461770 CF17297 Uchwyt na czasopisma - system przechowywania gazet, 

dokumentów i czasopism - organizer z przegroda - pom
93,99 zł
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4251805461787 CF17616 16x klipsy do obrusów - uchwyt na obrusy do wewnatrz 
i na zewnatrz - ochrona przed wiatrem na obrusy - plast

84,99 zł
4251805461794 CF17297 Uchwyt na czasopisma - system przechowywania gazet, 

dokumentów i czasopism - organizer z przegroda - pom
93,99 zł

4251805461800 CF17297 Uchwyt na czasopisma - system przechowywania gazet, 
dokumentów i czasopism - organizer z przegroda - pom

93,99 zł
4251805461817 CF17617 3x obrus ogrodowy - obrus cytrynowy - obrus do 

wewnatrz i na zewnatrz - powlekana bielizna stolowa - k
93,99 zł

4251805461824 CF17614 Stojak na parasole - skladany uchwyt na parasol - stojak 
na parasol do ogrodu i na taras - skladany uchwyt na pa

187,99 zł
4251805461831 CF17630 3x dekoracja scienna - dekoracja morska wykonana z 

metalu - dekoracyjna dekoracja wiszaca - metalowy wie
84,99 zł

4251805461848 CF13945 2x uchwyt na waz ogrodowy - uchwyt na liny i waz z 
tworzywa sztucznego do ogrodu, piwnicy, szopy - uchw

70,99 zł
4251805461855 CF17637 12-czesciowy zestaw naczyn - plastikowe naczynia 

wielokrotnego uzytku - teczowy talerz i miska - naczynia
140,99 zł

4251805461862 CF17251 uchwyt na papier toaletowy - uchwyt na rolke ze stali 
nierdzewnej - uchwyt scienny na papier toaletowy do wi

140,99 zł
4251805461879 CF17414 12-czesciowy zestaw mat ochronnych - mata 

podkladowa jako podkladka basenowa - plytki ochronne
187,99 zł

4251805461893 CF11374 3x kapelusz wiedzmy na kostium czarownicy - kapelusz 
maga idealny na karnawal, Halloween

70,99 zł
4251805461909 CF16942 3x Pisanka do wypelnienia - Kolorowe jajka do 

wypelnienia na Wielkanoc - Pisanki ze wspanialymi moty
93,99 zł

4251805461916 CF17641 6x pisanki do wypelnienia - kolorowe pisanki na 
Wielkanoc - pisanki z motywami wielkanocnymi w komik

163,99 zł
4251805461923 CF17641 3x Pisanki do wypelnienia - Kolorowe jajka na 

Wielkanoc - Pisanki z motywami wielkanocnymi w komik
84,99 zł

4251805461930 CF17641 6x Kolorowe pisanki do wypelnienia na Wielkanoc - 
Pisanki z motywami wielkanocnymi w komiksowym stylu

163,99 zł
4251805461947 CF17641 3x Pisanki do wypelnienia - Kolorowe pisanki na 

Wielkanoc - Pisanki z motywami wielkanocnymi w komik
140,99 zł

4251805461954 CF17641 3x Pisanki do wypelnienia - Kolorowe jajka na 
Wielkanoc - Pisanki z motywami wielkanocnymi w komik

163,99 zł
4251805461961 CF17641 3x Pisanka do wypelnienia, kolorowe pisanki do 

wypelnienia na Wielkanoc, Pisanki z motywami wielkano
140,99 zł

4251805461978 CF15252 6x Kolorowe pisanki do wypelnienia na Wielkanoc - 
Pisanki z tradycyjnymi motywami wielkanocnymi do ukr

140,99 zł
4251805461985 CF15252 6x Pisanki do wypelnienia - Kolorowe jajka do 

wypelnienia na Wielkanoc - Pisanki z tradycyjnymi moty
140,99 zł

4251805461992 CF15252 3x Pisanka do wypelnienia - Kolorowe jajka do 
nadzienia na Wielkanoc - Pisanki z tradycyjnymi motywa

93,99 zł
4251805462005 CF15252 3x Pisanka do wypelnienia - Kolorowe jajka do 

nadzienia na Wielkanoc - Pisanki z tradycyjnymi motywa
163,99 zł

4251805462012 CF17642 3x Pisanki do wypelnienia - Kolorowe jajka do 
wypelnienia na Wielkanoc - Pisanki z tradycyjnymi moty

93,99 zł
4251805462029 CF17642 3x Pisanka do wypelnienia - Kolorowe jajka do 

nadzienia na Wielkanoc - Pisanki z tradycyjnymi motywa
93,99 zł

4251805462036 CF17642 3x Pisanki do wypelnienia - Kolorowe jajka do 
wypelnienia na Wielkanoc - Pisanki z tradycyjnymi moty

93,99 zł
4251805462043 CF15251 6x pisanki do wypelnienia - Kolorowe pisanki do 

wypelnienia na Wielkanoc - Pisanki z mnóstwem koloro
140,99 zł

4251805462050 CF15251 6x pisanki do wypelnienia - Kolorowe pisanki do 
wypelnienia na Wielkanoc - Pisanki z mnóstwem koloro

140,99 zł
4251805462067 CF15251 3x Pisanka do wypelnienia - Kolorowe jajka do 

wypelnienia na Wielkanoc - Pisanki z wieloma kolorowy
140,99 zł

4251805462074 CF16942 3x XXL Kolorowe pisanki do wypelnienia na Wielkanoc - 
duze pisanki ze wspanialymi motywami wielkanocnymi d

140,99 zł
4251805462081 CF17634 swiecznik wykonany z metalu - ozdobny swiecznik na 4 

swiece - owalna druciana latarnia - pret swiecznik jako 
140,99 zł

4251805462098 CF17635 swiecznik na herbate wykonany z metalu - dekoracyjny 
swiecznik na 4 swiece - latarnia druciana - swiecznik jak

140,99 zł
4251805462104 CF17634 swiecznik wykonany z metalu - ozdobny swiecznik na 4 

swiece - owalna druciana latarnia - pret swiecznik jako 
163,99 zł

4251805462111 CF14154 50x premium napinacze plandek z haczykami - 
napinacze gumowe do banerów, plakatów, namiotów, pl

140,99 zł
4251805462128 CF14155 50x napinacze plandek z kulka - gumy napinajace do 

banerów, plakatów, namiotów, plandek, pawilonów - na
140,99 zł

4251805462135 CF17636 5x wstazka jutowa - wstazka prezentowa - sznurek 
jutowy do pakowania prezentów - sznurek jako sznurek 

70,99 zł
4251805462142 CF17615 fartuch kuchenny z bawelny - fartuch kuchenny z 

dlugimi wiazaniami - fartuch kuchenny z kieszenia - fart
140,99 zł
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4251805462159 CF17633 wkladka do zlewu z uchwytami - wkladka pod zlew - 
kwadratowa mata do zlewu - ociekacz - wkladka do zle

93,99 zł
4251805462166 CF17208 3-czesciowy zestaw pudelek z drewna mango - 

drewniane pudelka z uchwytami - pudelka do przechow
210,99 zł

4251805462173 CF17608 5000x koraliki do prasowania - koraliki do rekodziela w 
jasnych kolorach - zestaw rekodziela do ukladania napra

84,99 zł
4251805462180 CF17380 3x kosze do przechowywania - ozdobne kosze z 

uchwytami - kosze na kosmetyki, zabawki lub artykuly g
163,99 zł

4251805462197 CF17647 2x pianka do kompozycji kwiatowych w ksztalcie 
pierscienia - pianka florystyczna na swieze kwiaty - pian

163,99 zł
4251805462203 CF17611 2-czesciowy zestaw kosz na owoce z pokrywa - 

metalowa miska i kaptur przeciw muchom - sito na zyw
93,99 zł

4251805462210 CF17611 2-czesciowy zestaw kosz na owoce z pokrywa - 
metalowa miska i kaptur przeciw muchom - sito na zyw

140,99 zł
4251805462227 CF17651 2x trójnozny stolek - praktyczne krzesla kempingowe do 

podrózy - skladany trójnozny stolek na kemping, plaze, 
140,99 zł

4251805462234 CF17632 recznik dla psa - recznik do suszenia z dostepem - 
recznik do suszenia szenilowego - recznik dla zwierzat d

84,99 zł
4251805462241 CF17652 3-czesciowy zestaw sloików do przechowywania z 

pokrywka - okragla miska do przechowywania swiezosci
93,99 zł

4251805462258 CF17653 10x worki z piaskiem do 20 kg - premium torba PP z 
paskiem mocujacym - wyjatkowo wytrzymala torba z tk

140,99 zł
4251805462265 CF17653 10x worki z piaskiem do 20 kg - worek PP premium z 

paskiem mocujacym - wyjatkowo wytrzymala torba z tk
140,99 zł

4251805462272 CF17654 6x adapter samolotowy - adapter do sluchawek - 
polaczenie wtykowe - gniazdo stereo jack - wtyk mono -

46,99 zł
4251805462319 CF10625 6x nadmuchiwane uchwyty na napoje do basenu - 

plywajacy uchwyt na puszki - zabawki basenowe - chlod
70,99 zł

4251805462296 CF2210 3x bransoletka survivalowa paracord w jasnych kolorach 
- bransoletka na zewnatrz i na kemping - wszechstronna

93,99 zł
4251805462302 CF17628 3x kolo do plywania - kolorowe kolo do zabawy w 

kapieli - nadmuchiwane kolo do plywania z podwodnym 
84,99 zł

4251805462319 CF10625 6x nadmuchiwane uchwyty na napoje do basenu - 
plywajacy uchwyt na puszki - zabawki basenowe - chlod

70,99 zł
4251805462326 CF17631 [!!!B-WARE!!!] Rustykalny stolik boczny z drewna 

tekowego - wzór z drewna tekowego - blat wykonany z 
327,99 zł

4251805462333 CF17656 12x kubki do picia wielokrotnego uzytku na imprezy, 
kemping i w podrózy - plastikowe szklanki wielokrotneg

70,99 zł
4251805462340 CF17657 dzbanek prózniowy - termos z podwójnymi sciankami 

wykonany ze stali nierdzewnej - butelka, która utrzymuj
163,99 zł

4251805462357 CF17657 dzbanek prózniowy - termos z podwójnymi sciankami 
wykonany ze stali nierdzewnej - butelka, która utrzymuj

163,99 zł
4251805462364 CF17657 dzbanek prózniowy - butelka do utrzymywania ciepla i 

zimna w podrózy z uchwytem - termos z podwójnymi sc
163,99 zł

4251805462371 CF13162 350 W Jajowar, 7-Jajnik, bezstopniowe gotowanie jajek 
na twardo lub na miekko, elektryczna kuchenka do jajek

93,99 zł
4251805462388 CF17620 6x szklana butelka 500 ml z korkiem - szklany pojemnik 

z zamknieciem korkowym do napelniania plynami - bute
187,99 zł

4251805462395 CF17658 3x recznik chlodzacy w butelce - Cooling Towel 
chlodzacy recznik - chlodzacy recznik w upale, wysilku, 

140,99 zł
4251805462401 CF17664 16x kieliszki do szampana wielokrotnego uzytku - 

plastikowe kieliszki do szampana na imprezy, kemping i 
140,99 zł

4251805462418 CF17665 2x lapacz snów - spij lepiej dzieki Dreamcatcher - 
ozdobna zawieszka na sciane z piórami i drewnianymi k

163,99 zł
4251805462425 CF17306 brodzik - dmuchany basen dla niemowlat z miekkim 

dnem dla malych dzieci od 1-3 lat - brodzik dla dzieci na
140,99 zł

4251805462432 CF17306 brodzik - dmuchany basen dla niemowlat z miekka 
podloga dla malych dzieci w wieku 1-3 lat - kapiel stóp, 

140,99 zł
4251805462449 CF17327 4x butelka do napelniania baniek mydlanych z 

patyczkiem do baniek mydlanych - plyn do baniek mydl
140,99 zł

4251805462456 CF17661 16x pirackie opaski na oczy - akcesoria do kostiumów 
piratów na karnawal, Halloween - akcesorium piratów - 

84,99 zł
4251805462463 CF17658 2x recznik chlodzacy w butelce - Cooling Towel 

chlodzacy recznik - chlodzacy recznik w upale, wysilku, 
91,99 zł

4251805462470 CF17658 2x recznik chlodzacy w butelce - recznik chlodzacy - 
recznik chlodzacy na upal, zmeczenie, sport, oparzenia s

93,99 zł
4251805462487 CF17658 2x recznik chlodzacy w butelce - recznik chlodzacy - 

recznik chlodzacy w upale, poparzeniu slonecznym, wysi
91,99 zł

4251805462593 CF17666 360x widelce koktajlowe - szaszlyki na palec wykonane 
z bambusa - drewniane szaszlyki z szeroka powierzchnia

84,99 zł
4251805462647 CF14842 26-elementowa ukladanka podlogowa, miekkie maty 

puzzle z literkami, idealne dla dzieci od 2 lat, praktyczna
187,99 zł
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4251805462654 CF6892 2-czesciowy zestaw kostiumów skladajacy sie z 
kapelusza wiedzmy i magicznej rózdzki dla dzieci na Mar

70,99 zł
4251805462661 CF12379 2x figurka antystresowa - zabawka do wyciskania 

narwal - pilka do wyciskania dla dzieci i doroslych [wybó
70,99 zł

4251805462685 CF13684 2x pistolet do rzutek, pólautomatyczny blaster do 
zabawek z miekka pianka, wysoka precyzja na krótkich 

84,99 zł
4251805462692 CF17669 zabezpieczenie przed przeciagami, bardzo ciezkie 

zabezpieczenie przed wiatrem, skuteczne zabezpieczeni
140,99 zł

4251805462708 CF13306 4x kapcie do mopa do czyszczenia podlóg, buty do 
czyszczenia wielokrotnego uzytku, mozna prac w tempe

70,99 zł
4251805462708 CF13306 4x kapcie do mopa do czyszczenia podlóg, buty do 

czyszczenia wielokrotnego uzytku, mozna prac w tempe
70,99 zł

4251805462715 CF12264 8x kolki do namiotu wykonane ze stali - pólokragle, 
wytrzymale kolki do podloza na kemping i na zewnatrz -

140,99 zł
4251805462746 CF17663 16x kubki do picia wielokrotnego uzytku na imprezy, 

kemping i w podrózy - wielokrotnego uzytku i mozna m
93,99 zł

4251805462753 CF17662 16x kieliszki do wina wielokrotnego uzytku - plastikowe 
kieliszki do wina nadajace sie do mycia w zmywarce na i

93,99 zł
4251805462760 CF17673 6-czesciowy zestaw sloików do przechowywania 

swiezosci z pokrywka - male kwadratowe sloiki do zamr
93,99 zł

4251805462784 CF17316 Zestaw lódki wioslowej dla 2 osób - ponton z wioslami i 
pompka - lódz powietrzna z 2 wioslami, pompka o podw

467,99 zł
4251805462791 CF17317 Zestaw lódki wioslowej dla 3 osób - ponton gumowy z 

wioslami, pompka, poduszka do siedzenia - lódz powietr
608,99 zł

4251805462807 CF17670 2x podstawki - metalowe podstawki - podstawki pod 
garnki, patelnie i naczynia zaroodporne - z metalowymi 

93,99 zł
4251805462814 CF8456 160ml 2-skladnikowy klej z zywicy epoksydowej z 8x 

plastikowa szpatulka, 80ml zywicy i 80ml utwardzacza d
84,99 zł

4251805462821 CF17671 Serwetnik wykonany z czarnego metalu - serwetnik z 
uchwytem mocujacym w stylu "CUISINE" - dozownik rec

140,99 zł
4251805462838 CF4713 15x klips do biustonosza O - do ukrywania i skracania 

ramiaczek - czarny, bialy, bezowy - do podkoszulek i su
60,99 zł

4251805462845 CF17209 3-czesciowy zestaw pudelek z drewna mango - pudelka 
do przechowywania z pokrywka i wzorem - drewniane p

187,99 zł
4251805462852 CF13037 36x biale ozdobne pisanki z plastiku - duze i male 

plastikowe jajka do malowania i zawieszenia - plastikow
140,99 zł

4251805462869 CF13037 36x biale ozdobne pisanki z plastiku - plastikowe jajka 
do malowania i wieszania - plastikowe jajka do ozdób wi

93,99 zł
4251805462876 CF13037 60x biale ozdobne plastikowe pisanki - plastikowe jajka 

do malowania i wieszania - plastikowe jajka do ozdób wi
140,99 zł

4251805462883 CF17683 2x recznie robiony zajaczek ze slomy - ozdobny zajac 
wielkanocny do dekoracji wielkanocnej - figurki ze slomy

210,99 zł
4251805462890 CF17684 2x recznie robiony zajaczek ze slomy - ozdobny zajac 

wielkanocny do dekoracji wielkanocnej - figurki ze slomy
187,99 zł

4251805462906 CF17685 2x recznie robiony zajaczek ze slomy - ozdobny zajac 
wielkanocny do dekoracji wielkanocnej - figurki ze slom

187,99 zł
4251805462913 CF17677 szczotka do WC z uchwytem - szczotka WC z 

higienicznym wlosiem gumowym i stojakiem - plastikow
84,99 zł

4251805462920 CF17678 2x plastikowe uchwyty na pokrywki do garnków - 
przegródki do szuflad - ociekacz - organizer na garnki i 

84,99 zł
4251805462937 CF17543 3x element chlodzacy do puszek i malych butelek - 

pojemnik na lód na puszke - pojemniki na lód do lodówk
93,99 zł

4251805462944 CF17682 2x dekoracyjna siec rybacka - naturalna siec rybacka 
jako dekoracja scienna i uchwyt na zdjecie - narzedzie 

93,99 zł
4251805462951 CF16856 2x wire star 30cm - drut plaski falisty do wienców i 

aranzacji - pierscionek do wiazania w ksztalcie gwiazdy -
70,99 zł

4251805462968 CF17639 Pudelko do przechowywania - kosz na produkty dla 
dzieci, ksiazki lub zabawki - pudelko do przechowywania

84,99 zł
4251805462975 CF17679 Wiaderko na lód wykonane ze stali nierdzewnej - 

dwuscienny pojemnik na kostki lodu z pokrywka i uchwy
163,99 zł

4251805462982 CF17686 Szczotka do ubran 2X z gumowymi wypustkami - 
praktyczna szczotka do usuwania klaczków - usuwa klac

84,99 zł
4251805462999 CF17556 sloik do przechowywania w blyszczacym designie - 

okragly metalowy sloik do przechowywania z pokrywka 
84,99 zł

4251805463002 CF17219 3x sloiki mason z zamknieciem na klips - sloiki do 
przechowywania z gumowym pierscieniem - sloik z zacis

93,99 zł
4251805463019 CF17219 6x sloiki do wekowania z zamknieciem na klips - sloiki 

do przechowywania z gumowym pierscieniem - sloik z z
163,99 zł

4251805463026 CF15991 2x regulowane nauszniki zgodne z EN 352-1 - nauszniki 
dla doroslych - idealne do wszystkich sytuacji akustyczn

93,99 zł
4251805463033 CF15976 3x nic ozdobna - sznurek upominkowy w kolorze zlotym 

do tworzenia i pakowania - 20 m na rolke - wstazka pre
70,99 zł
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4251805463040 CF15455 3x walek do malowania z uchwytem - walek do 
malowania z dlugim wlosiem 10 cm - wspornik z polacze

84,99 zł
4251805463057 CF16573 3x szczotka do czyszczenia - wytrzymala szczotka do 

szorowania wykonana z tworzywa sztucznego - poreczn
84,99 zł

4251805463538 CF3807 8x Y cinch adapter z gniazdem jack 3,5 mm - podwójna 
wtyczka cinch do gniazda stereo do podlaczenia urzadze

70,99 zł
4251805463088 CF17680 ozdobny napis na stojaku "Moin" - stojak wykonany z 

aluminium na podstawie z drewna mango - ozdobny na
163,99 zł

4251805463095 CF17681 ozdobny napis na stojaku "Liegeplatz" - stojak 
wykonany z aluminium na podstawie z drewna mango - 

187,99 zł
4251805463101 CF17349 Szklana karafka z korkiem - ponadczasowa karafka do 

whisky, ginu, rumu i innych alkoholi - stylowa karafka d
93,99 zł

4251805463118 CF15074 2x okulary aviator - ciemne okulary aviator - policyjne 
okulary przeciwsloneczne jako dodatek do kostiumów z 

84,99 zł
4251805463125 CF17688 3x saszetka na pasek z zamkiem blyskawicznym - 

saszetka do biegania lub innych sportów - saszetka z re
70,99 zł

4251805463132 CF17689 37-czesciowy zestaw upominków na przyjecie pirackie - 
Gadzety i upominki na przyjecia urodzinowe dla dzieci - 

84,99 zł
4251805463149 CF11242 3-czesciowy zestaw narzedzi ogrodniczych - skladajacy 

sie z kielni i recznego kultywatora do roslin i ogrodnictw
70,99 zł

4251805463156 CF17101 4x talerze - kolorowe plastikowe talerze - 
wielofunkcyjne talerze wielokrotnego uzytku - niezniszcz

140,99 zł
4251805463187 CF4593 Teleskop piracki 6x - akcesoria do kostiumu pirata - 

akcesoria do kostiumu pirata - na karnawal, imprezy te
84,99 zł

4251805463194 CF11910 16-czesciowy zestaw piracki - zestaw akcesoriów do 
kostiumu pirata - akcesoria do przebrania pirata - na kar

93,99 zł
4251805463217 CF15984 4x sciereczka z mikrofibry XL - sciereczka z mikrofibry - 

sciereczka do szkla, kuchni, lazienki, samochodu - sciere
70,99 zł

4251805463224 CF7714 6x teleskopowa packa na muchy - ochrona przed 
owadami z elastycznie wysuwanym uchwytem - lapacz 

60,99 zł
4251805463231 CF17168 Dekoracyjna rybka wykonana z ceramiki z oswietleniem 

LED - ceramiczna figura jako stojak - ozdobna rybka z ci
93,99 zł

4251805463262 CF9424 2x rozpylacz wody - rozpylacz wody do odswiezania 
sprezonym powietrzem - maksymalna pojemnosc: 65 ml

93,99 zł
4251805463279 CF17690 2x Halloweenowa opaska do wlosów czaszka/czaszka ze 

swiatlem LED - opaska do wlosów jako dodatek do kosti
84,99 zł

4251805463286 CF17690 2x Halloweenowa opaska na glowe dynia ze swiatlem 
LED - opaska jako dodatek do kostiumów na imprezy te

84,99 zł
4251805463293 CF17695 2x szklana karafka w stylu retro - szklany pojemnik na 

wode - szklany dzbanek na wode, mrozona herbate lub 
140,99 zł

4251805463309 CF17520 Lancuch swietlny LED z dyniami - Halloweenowe 
oswietlenie z 10 plastikowymi dyniami - swiateczna dek

84,99 zł
4251805463316 CF1750 Stoper do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, ladny wzór 

kota, funkcjonalne akcesoria do domu, stoper do okien i
140,99 zł

4251805463323 CF1750 Stoper do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, ladny wzór 
kota, funkcjonalne akcesoria do domu, stoper do okien i

140,99 zł
4251805463330 CF17521 Lancuch swietlny LED z kulkami - oswietlenie Halloween 

z 10 diodami LED - dekoracja swiateczna na upiorne Hal
70,99 zł

4251805463347 CF17697 Stoper do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, ladny wzór 
kota, funkcjonalne akcesoria do domu, stoper do okien i

140,99 zł
4251805463354 CF17697 Stoper do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, ladny wzór 

kota, funkcjonalne akcesoria do domu, stoper do okien i
140,99 zł

4251805463361 CF1764 Stoper do drzwi, ciezki uchwyt do drzwi, uroczy wzór 
psa, funkcjonalne akcesoria do domu, stoper do okien i 

140,99 zł
4251805463378 CF5908 2x Maska na twarz "Dia de los Muertos" na karnawal lub 

Halloween - La Catrina przebranie kolorowe - Akcesoria 
70,99 zł

4251805463385 CF17415 2x biezniki Halloween ze zlotymi motywami - dekoracja 
stolu na Halloween - dekoracyjna opaska na stól wykon

70,99 zł
4251805463392 CF17693 8-czesciowy zestaw sloików do przechowywania 

owoców - pudelka na lunch w czterech rozmiarach - pud
84,99 zł

4251805463408 CF17694 8-czesciowy zestaw do przechowywania zwierzat - 
pudelka na lunch w czterech rozmiarach - pudelka do pr

84,99 zł
4251805463415 CF17693 8-czesciowy zestaw pudelek do przechowywania - 

pudelka na lunch w czterech rozmiarach - pudelka do pr
84,99 zł

4251805463422 CF17691 8-czesciowy zestaw sloików do przechowywania 
wykonanych z tworzywa sztucznego - swieze pudelko d

84,99 zł
4251805463439 CF17691 8-czesciowy zestaw sloików do przechowywania 

wykonanych z tworzywa sztucznego - swieze pudelko d
84,99 zł

4251805463446 CF17416 dekoracyjny szkielet na Halloween - wiszacy plastikowy 
duch - duch horroru z przerazajacym czynnikiem - upior

140,99 zł
4251805463453 CF17698 3-czesciowy piracki zestaw urodzinowy - obrusy i 

lancuszek na proporczyk do swiatecznej dekoracji na dzi
84,99 zł
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4251805463477 CF14214 38-czesciowy zestaw dekoracji na Halloween z 
pajeczyna, pajakami, kubkami, talerzami, serwetkami i 

140,99 zł
4251805463477 CF14214 38-czesciowy zestaw dekoracji na Halloween z 

pajeczyna, pajakami, kubkami, talerzami, serwetkami i 
140,99 zł

4251805463484 CF6997 38-elementowy zestaw dekoracji na Halloween z 
pajeczyna, pajakami, kubkami, talerzykami, serwetkami 

163,99 zł
4251805463484 CF6997 38-elementowy zestaw dekoracji na Halloween z 

pajeczyna, pajakami, kubkami, talerzykami, serwetkami 
163,99 zł

4251805463491 CF16589 4x kombinezon ochronny z kapturem i zamkiem 
blyskawicznym - kombinezon malarski jednowarstwowy 

187,99 zł
4251805463507 CF16589 10x kombinezon ochronny z kapturem i zamkiem 

blyskawicznym - kombinezon malarski jednowarstwowy 
280,99 zł

4251805463514 CF16590 2x kombinezon ochronny z kapturem i zamkiem 
blyskawicznym - kombinezon malarski trójwarstwowy 1 

140,99 zł
4251805463521 CF16590 4x kombinezon ochronny z kapturem i zamkiem 

blyskawicznym - kombinezon malarski trzywarstwowy ro
187,99 zł

4251805463538 CF3807 8x Y cinch adapter z gniazdem jack 3,5 mm - podwójna 
wtyczka cinch do gniazda stereo do podlaczenia urzadze

70,99 zł
4251805463545 CF11505 2x lopata do sadzenia wykonana z wytrzymalego 

tworzywa sztucznego - lopata ogrodowa do sadzenia i p
93,99 zł

4251805463552 CF17699 2x nadmuchiwana poduszka na szyje - wygodna 
poduszka podrózna do podrózy samochodem, pociagie

93,99 zł
4251805463569 CF17700 3-czesciowy zestaw video/audio do podlaczenia TV i 

odtwarzaczy DVD - adapter do transmisji obrazu i dzwie
46,99 zł

4251805463576 CF17700 2-czesciowy zestaw wideo-audio - do transmisji 
sygnalów wideo i audio miedzy róznymi urzadzeniami - 

46,99 zł
4251805463583 CF17701 2x kabel audio / wideo 1,5 m 3x cinch do 3x cinch - do 

transmisji analogowych sygnalów obrazu i dzwieku - Ka
46,99 zł

4251805463590 CF0956 3x lupa do czytania w rozmiarze karty kredytowej - 
pomoc w czytaniu w rozmiarze portfela - lupa do czytani

46,99 zł
4251805463606 CF2045 4x wyciskacz do tub w zwierzecym designie - wyciskacz 

do tubek do róznych past do zebów i tubki na zywnosc -
60,99 zł

4251805463613 CF2248 2x stojak na smartfona króliczek - drewniany uchwyt do 
umieszczania telefonów komórkowych lub malych czytni

46,99 zł
4251805463620 CF2296 14-czesciowy profesjonalny zestaw pedzli do zdobienia i 

modelowania - praktyczny zestaw do stylizacji paznokci 
70,99 zł

4251805463644 CF7580 10x silikonowe etui na zegarki pielegniarskie - Uchwyt 
na zegar pielegniarski - Ochronny pokrowiec na zegarek

93,99 zł
4251805463705 CF1358 2-czesciowy zestaw szczotek do wlosów z dwoma 

róznymi szczotkami do wlosów - szczotka uniwersalna i 
70,99 zł

4251805463712 CF1358 2x okragla szczotka do stylizacji i suszenia - szczotka do 
suszarki do wlosów kreconych, falowanych i prostych - s

70,99 zł
4251805463729 CF8578 4x 8w1 zestaw naprawczy do telefonów komórkowych - 

zestaw narzedzi do podnoszenia, otwierania i naprawy s
60,99 zł

4251805463736 CF17703 Zestaw bezpieczników plaskich 138 sztuk 15 - 20 
amperów - bezpieczniki plaskie do samochodów i innych

70,99 zł
4251805463750 CF11636 3x dmuchane kolo do plywania w fajnym designie - 

kolorowe kolo do plywania - zabawa w kapieli dla dzieci 
163,99 zł

4251805463767 CF17013 16x ozdobnych kwiatów z klipsem - blyszczace kwiaty 
do przypiecia - szpilki kwiatowe jako dekoracja pokoju n

70,99 zł
4251805463774 CF11786 25-czesciowy zestaw naczyn dynia - tekturowe naczynia 

na Halloween lub imprezy tematyczne - upiorne naczyni
84,99 zł

4251805463781 CF17704 10x silikonowe etui na zegarek pielegniarski z nasadka - 
Uchwyt na zegar pielegniarski w kolorach - ochrona zeg

93,99 zł
4251805463798 CF17692 2x Halloweenowa pajeczyna z 64 malymi czarnymi 

pajakami - pajeczyna jako dekoracja na Halloween, karn
93,99 zł

4251805463804 CF17522 8x LED tealight dynia - Halloweenowa dekoracja z 
migoczacym swiatlem LED w cieplej bieli - swieca w kszt

70,99 zł
4251805463811 CF17708 480x Swiateczne naklejki w pudelku - Naklejki jako 

ozdoba prezentów - Samoprzylepne swiateczne etykiety 
70,99 zł

4251805463828 CF17362 4-czesciowy zestaw misek i sit - miski salatkowe z 
sitkiem do przygotowywania potraw - miska do mieszani

140,99 zł
4251805463835 CF17711 3-czesciowy zestaw sloików do przechowywania - sloiki 

do przechowywania zywnosci - sloiki do przechowywani
84,99 zł

4251805463842 CF17706 2x butelka na wode wykonana ze szkla - szklana butelka 
do picia do uprawiania sportu i rekreacji z metalowa zak

93,99 zł
4251805463859 CF17288 2x kula z muszli deco biala/wzorzysta - dekoracja do 

zawieszenia - morskie akcesoria domowe z morskim pol
140,99 zł

4251805463866 CF17702 20x pierscien konserwujacy do sloików okraglych - 
pierscien konserwujacy do hermetycznego zamykania pr

60,99 zł
4251805463873 CF17702 40x uszczelka do sloików okraglych - uszczelka do 

hermetycznego zamkniecia przetworów - uszczelka do w
140,99 zł
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4251805463880 CF17707 4-czesciowy zestaw sloików do przechowywania z 
pokrywka - przechowywanie zywnosci - makarony, musl

140,99 zł
4251805463897 CF17707 4-czesciowy zestaw sloików do przechowywania z 

pokrywka - przechowywanie zywnosci - kawa, herbata, 
140,99 zł

4251805463903 CF16629 48x ozdobne zeby do dyn - plastikowe zeby do 
ozdabiania rzezbionych dyn - przerazajaca dekoracja z d

70,99 zł
4251805463910 CF17320 3-czesciowy zestaw koszy - dekoracyjny kosz z tkaniny z 

uchwytami - okragle pudelka do przechowywania, kosze
210,99 zł

4251805463927 CF13609 60x Klamerki do bielizny wykonane z bambusa - trwale 
drewniane koleczki - koleczki do wieszania prania, rekod

70,99 zł
4251805463934 CF13609 240x Klamerki do bielizny wykonane z bambusa - trwale 

drewniane spinacze - spinacze do wieszania prania, reko
140,99 zł

4251805463958 CF17713 100x XXL Klamerki do bielizny wykonane z bambusa - 
duze, trwale drewniane kolki - nieobrobione kolki bamb

84,99 zł
4251805463965 CF17350 Wagi kuchenne - Cyfrowe wagi kuchenne do gotowania 

i pieczenia - Pomoce pomiarowe do dokladnego odmierz
84,99 zł

4251805463989 CF17715 2x uchwyty na parasole do wkrecania - tulejki gruntowe 
do ogrodu - podstawa do parasoli - kolce do podloza - l

140,99 zł
4251805464009 CF14154 25x premium napinacze plandek z haczykami - 

napinacze gumowe do banerów, plakatów, namiotów, pl
93,99 zł

4251805464016 CF17710 fly cover - ochrona przed owadami na zywnosc - ekran 
jadalny w rozmiarze XXL - skladana siatka ochronna wy

163,99 zł
4251805464023 CF9310 10-czesciowy zestaw napinaczy gumowych - napinacze 

bagazu - ekspandery z haczykami - elastyczne tasmy do
93,99 zł

4251805464030 CF9310 10-czesciowy zestaw napinaczy gumowych - napinacze 
bagazu - ekspandery z haczykami - elastyczne tasmy do

93,99 zł
4251805464047 CF9310 10-czesciowy zestaw napinaczy gumowych - napinacze 

bagazu - ekspandery z haczykami - elastyczne tasmy do
93,99 zł

4251805464054 CF9310 10-czesciowy zestaw napinaczy gumowych - napinacze 
bagazu - ekspandery z haczykami - elastyczne tasmy do

93,99 zł
4251805464061 CF9310 10-czesciowy zestaw pasów gumowych z paskami 

odblaskowymi - pasy bagazowe - ekspander z haczykam
93,99 zł

4251805464078 CF9310 10-czesciowy zestaw pasów elastycznych z paskami 
odblaskowymi - pasy bagazowe w czterech rozmiarach -

93,99 zł
4251805464085 CF9310 10-czesciowy zestaw pasów gumowych z paskami 

odblaskowymi - pasy bagazowe - ekspander z haczykam
93,99 zł

4251805464092 CF9310 10-czesciowy zestaw pasów gumowych z paskami 
odblaskowymi - pasy bagazowe - ekspander z haczykam

93,99 zł
4251805464108 CF9310 10-czesciowy zestaw pasów gumowych z paskami 

odblaskowymi - pasy bagazowe - ekspander z haczykam
93,99 zł

4251805464115 CF17717 bungee cords - lina napinajaca do banerów, plakatów, 
namiotów, pawilonów - napinacze gumowe do transport

70,99 zł
4251805464122 CF17717 bungee cords - lina napinajaca do banerów, plakatów, 

namiotów, pawilonów - napinacze gumowe do transport
93,99 zł

4251805464139 CF17717 bungee cords - lina napinajaca do banerów, plakatów, 
namiotów, pawilonów - napinacze gumowe do transport

84,99 zł
4251805464146 CF17717 bungee cords - lina napinajaca do banerów, plakatów, 

namiotów, pawilonów - napinacze gumowe do transport
140,99 zł

4251805464153 CF17717 bungee cords - lina napinajaca do banerów, plakatów, 
namiotów, pawilonów - napinacze gumowe do transport

84,99 zł
4251805464160 CF17717 bungee cords - lina napinajaca do banerów, plakatów, 

namiotów, pawilonów - napinacze gumowe do transport
140,99 zł

4251805464177 CF17717 bungee cords - lina napinajaca do banerów, plakatów, 
namiotów, pawilonów - napinacze gumowe do transport

84,99 zł
4251805464184 CF17717 bungee cords - lina napinajaca do banerów, plakatów, 

namiotów, pawilonów - napinacze gumowe do transport
93,99 zł

4251805464191 CF17717 bungee cords - lina napinajaca do banerów, plakatów, 
namiotów, pawilonów - napinacze gumowe do transport

93,99 zł
4251805464207 CF17717 bungee cords - lina napinajaca do banerów, plakatów, 

namiotów, pawilonów - napinacze gumowe do transport
93,99 zł

4251805464214 CF17709 taca na podlokietnik - drewniana taca ze skladanymi 
nózkami na oparcie sofy i fotel - deska do serwowania 

140,99 zł
4251805464221 CF17718 20x spiralne haki - malowany metalowy hak - koncówka 

do pasów napinajacych, napinaczy bagazu, lin plandeko
70,99 zł

4251805464238 CF17718 20x spiralne haki - malowany metalowy hak - koncówka 
do pasów napinajacych, napinaczy bagazu, lin plandeko

70,99 zł
4251805464245 CF17718 20x spiralne haki - malowany metalowy hak - koncówka 

do pasów napinajacych, napinaczy bagazu, lin plandeko
84,99 zł

4251805464252 CF17719 24x zaciski linowe 6mm - aluminiowe zaciski dlawikowe 
- tulejki zaciskowe do lin ekspanderowych - podwójne t

70,99 zł
4251805464269 CF17719 24x zacisk linowy 8mm - aluminiowe zaciski dlawikowe - 

tulejki zaciskowe do lin ekspandera - podwójne tulejki d
84,99 zł

Strona: 373/388* Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Z zastrzeżeniem zakupów okresowych.

cennik: Ceny MSRP (Czas 22.05.2023)

http://www.com-four.de/


4251805464276 CF17719 12x zaciski linowe 10mm - Aluminiowe zaciski zaciskowe 
- Tulejki zaciskowe do lin ekspanderowych - Podwójne t

70,99 zł
4251805464290 CF9312 3x elastyczne paski - paski bagazowe z bialymi paskami 

- linka napinajaca z karabinczykiem - elastyczne paski d
84,99 zł

4251805464306 CF9312 3x elastyczne paski - paski bagazowe z paskami 
odblaskowymi - linka napinajaca z karabinczykiem - elas

93,99 zł
4251805464313 CF14551 48x kokardki na prezenty w trzech kolorach i dwóch 

rozmiarach - gotowe kokardki do ozdabiania prezentów 
70,99 zł

4251805464320 CF14553 48x Kokarda prezentowa w trzech kolorach i dwóch 
rozmiarach - Gotowa kokarda do dekoracji prezentów n

70,99 zł
4251805464368 CF14021 2x sznurek do bielizny - podrózny sznurek do bielizny z 

12 klipsami ze stali nierdzewnej kazdy - elastyczny gum
84,99 zł

4251805464375 CF14160 50x metalowe spinacze do bielizny - trwale klipsy do 
reczników ze stali nierdzewnej - klipsy do reczników plaz

93,99 zł
4251805464382 CF14160 100x metalowe spinacze do bielizny - wytrzymale klipsy 

do reczników ze stali nierdzewnej - klipsy do reczników 
140,99 zł

4251805464405 CF10698 3x kubki emaliowane - kubki do picia wykonane z 
emaliowanej stali nierdzewnej - czajniczek - kubek do k

84,99 zł
4251805464412 CF10698 3x kubki emaliowane - kubki do picia wykonane z 

emaliowanej stali nierdzewnej - dzbanek do herbaty - k
84,99 zł

4251805464429 CF10698 3x kubki emaliowane - kubki do picia wykonane z 
emaliowanej stali nierdzewnej - czajniczek - kubek do k

84,99 zł
4251805464436 CF10698 3x kubki emaliowane - kubki do picia wykonane z 

emaliowanej stali nierdzewnej - dzbanek do herbaty - k
84,99 zł

4251805464443 CF10698 3x kubki emaliowane - kubki do picia wykonane z 
emaliowanej stali nierdzewnej - czajniczek - kubek do k

93,99 zł
4251805464450 CF16055 linka paracord Ø 3mm, 50m - lina z 3 rdzeniami do 

lodzi, kempingu, na zewnatrz - lina nylonowa o nosnosci
84,99 zł

4251805464467 CF16056 paracord cord Ø 4mm, 50m - lina z 6 rdzeniami do 
lodzi, kempingu, na zewnatrz - lina nylonowa o nosnosci

93,99 zł
4251805464474 CF17720 10x drabinka do markizy wykonana z tworzywa 

sztucznego - guma drabinkowa do napinania markiz, bal
84,99 zł

4251805464481 CF17720 20x drabinka do markizy wykonana z tworzywa 
sztucznego - guma drabinkowa do napinania markiz, bal

140,99 zł
4251805464498 CF15080 kostium kimono dla dzieci - karnawalowy kostium w 

stylu szaty gejszy lub azjatyckiej ksiezniczki - kimonowa 
187,99 zł

4251805464504 CF17722 3-czesciowy zestaw misek do mieszania - 
antyposlizgowe miski na ciasto z gumowa podstawa, dzi

187,99 zł
4251805464511 CF15024 Miska do mieszania o pojemnosci 5l z pokrywa 

chroniaca przed rozpryskami, otworem do mieszania i w
140,99 zł

4251805464528 CF12031 2x miski miksujace 3,5 i 2 litry z dnem stop, dziobkiem 
do nalewania i uchwytem antyposlizgowym, zestaw mis

93,99 zł
4251805464535 CF12031 2x miski miksujace 3,5 i 2 litry z dnem stop, dziobkiem 

do nalewania i uchwytem antyposlizgowym, zestaw mis
93,99 zł

4251805464559 CF17723 6x Koszyk wielkanocny - kartonowy koszyk do 
wypelnienia - koszyk wielkanocny na prezenty i pisanki -

70,99 zł
4251805464566 CF17724 6x Koszyczek wielkanocny z motywem - Kartonowy 

koszyk do wypelnienia - Wielkanocne gniazdko na preze
70,99 zł

4251805464573 CF17725 6x Torba wielkanocna z motywem - woreczek 
papierowy do wypelnienia - woreczek wielkanocny na pr

70,99 zł
4251805464580 CF17725 12x Torba z motywem wielkanocnym - torba 

wielkanocna na prezenty i pisanki - papierowa torba na 
140,99 zł

4251805464597 CF17725 6x Torba wielkanocna na prezenty i pisanki - papierowa 
torba na prezenty ze sznurkiem do przenoszenia w wielk

93,99 zł
4251805464603 CF17725 12x Torba wielkanocna - papierowa torba wielkanocna 

na prezenty i pisanki - papierowa torba ze sznurkiem w 
163,99 zł

4251805464610 CF17721 3x wycieraczki - mata chroniaca przed zabrudzeniem z 
antyposlizgowym spodem - wycieraczka dyniowa - wyci

93,99 zł
4251805464627 CF17069 15x zapalniczka w jasnych kolorach - zapalniczka 

gazowa wielokrotnego uzytku - zapalniczka do swiec itp.
187,99 zł

4251805464634 CF12511 2-metrowa girlanda z soplami jako dekoracja swiateczna 
- Swiateczne zdjecia okien - zimowa dekoracja sopli na 

70,99 zł
4251805464641 CF14640 3x ozdobne stojaki filcowe na Boze Narodzenie - 

Choinka wykonana z filcu z podstawa z litego drewna - 
187,99 zł

4251805464658 CF12786 3-czesciowy zestaw skladajacy sie z pudelka na lunch i 
sztucców, z zabawnymi motywami indyjskimi i zwierzecy

60,99 zł
4251805464665 CF12786 6-czesciowy zestaw skladajacy sie z pudelka na lunch i 

sztucców, z zabawnymi motywami indyjskimi i zwierzecy
84,99 zł

4251805464672 CF16207 12x ozdoby choinkowe drewniany zestaw wisiorków - 
Ozdoby choinkowe do dekoracji - Ozdoby choinkowe w 

93,99 zł
4251805464689 CF16208 12x ozdoby choinkowe drewniany zestaw wisiorków - 

Ozdoby choinkowe do ozdabiania - Ozdoby choinkowe 
93,99 zł
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4251805464696 CF16209 12x ozdoby choinkowe drewniany zestaw wisiorków - 
Ozdoby choinkowe do ozdabiania - Ozdoby choinkowe 

93,99 zł
4251805464702 CF16210 12x ozdoby choinkowe drewniany zestaw wisiorków - 

Ozdoby choinkowe do ozdabiania - Ozdoby choinkowe 
93,99 zł

4251805464719 CF16211 12x ozdoby choinkowe drewniany zestaw wisiorków - 
Ozdoby choinkowe do dekoracji - Ozdoby choinkowe w 

93,99 zł
4251805464726 CF12787 3-czesciowy zestaw skladajacy sie z pudelka na lunch i 

sztucców, z zabawnymi motywami indyjskimi i zwierzecy
60,99 zł

4251805464733 CF12787 6-czesciowy zestaw skladajacy sie z pudelka na lunch i 
sztucców, z zabawnymi motywami indyjskimi i zwierzecy

84,99 zł
4251805464740 CF17711 3x sloik do przechowywania - sloiki do przechowywania 

zywnosci - sloiki do przechowywania makaronu i musli - 
140,99 zł

4251805464757 CF17711 3x sloik do przechowywania - sloiki do przechowywania 
zywnosci - sloiki do przechowywania makaronu i musli - 

140,99 zł
4251805464764 CF17711 3x sloik do przechowywania - sloiki do przechowywania 

zywnosci - sloiki do przechowywania makaronu i musli - 
93,99 zł

4251805464771 CF14783 8-czesciowy zestaw filizanek do kawy w nowoczesnym 
stylu Art Deco - dzbanek na herbate i grzane wino - cer

210,99 zł
4251805464788 CF11858 8x pianka do kompozycji kwiatowych w ksztalcie serca - 

pianka florystyczna na swieze kwiaty - pianka do rekodzi
163,99 zł

4251805464795 CF14779 Blat choinkowy matowy 33 cm - Blat choinkowy 
wykonany z prawdziwego szkla na Boze Narodzenie - Bl

140,99 zł
4251805464900 CF11488 10x woreczki do prasowania ziemniaków ze 100% 

bawelny - worek na kluski wielokrotnego uzytku do robi
140,99 zł

4251805464917 CF16971 4x Christmas bag - torba na prezenty na Boze 
Narodzenie, Mikolajki i Adwent - Torba na prezenty XXL 

140,99 zł
4251805464924 CF10955 4x drut wiazacy po 30 metrów - drut do rekodziela w 

jasnych kolorach - drut kwiatowy do kompozycji kwiato
70,99 zł

4251805464931 CF17009 2x swieczniki na tealighty wykonane z metalu - 
dekoracyjny swiecznik w ksztalcie miski - swiecznik zape

84,99 zł
4251805464948 CF10766 16x zestaw ozdób choinkowych - zawieszka z gwiazda 

sniezna - Dekoracja wiszaca na choinke do dekoracji ch
93,99 zł

4251805464955 CF17734 swiecznik na herbate wykonany z metalu - ozdobny 
swiecznik na 4 swiece - druciana latarnia - swiecznik jak

140,99 zł
4251805464979 CF17735 2x swieczniki na herbate wykonane z metalu - 

dekoracyjny swiecznik - latarnia druciana - swiecznik jak
93,99 zł

4251805464986 CF17733 2x swieczniki na herbate wykonane z metalu - 
dekoracyjny swiecznik - latarnia druciana - swiecznik jak

84,99 zł
4251805464993 CF17727 3-czesciowy zestaw sloików na ciastka na Boze 

Narodzenie, zestaw sloików na ciastka, swiateczne pusz
140,99 zł

4251805465006 CF17212 2x gwiazdka dekoracji swiatecznej - Gwiazda swiateczna 
na drewnianej podstawie - Stojak swiateczny - Dekoracj

84,99 zł
4251805465013 CF16291 18x wstazka w paski w blyszczacych kolorach - 10 m w 

rolce - zestaw wstazek prezentowych do rekodziela i op
70,99 zł

4251805465020 CF17741 Dekoracyjna taca wykonana z drewna mango - 
prostokatna drewniana taca do dekoracji pokoju - lita dr

140,99 zł
4251805465037 CF17732 2x dekoracyjny owoc jablko & gruszka - drewniana 

ozdoba w ksztalcie gruszki i jablka - akcesorium wykona
140,99 zł

4251805465044 CF17740 2x dzwonek stolowy - dzwonek stolowy z czystym 
dzwiekiem - dzwonek recepcyjny dla portiera, kuchni, re

70,99 zł
4251805465051 CF17739 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - czerwona gwiazda 

na wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choink
60,99 zł

4251805465068 CF17737 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - zlota gwiazda na 
wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choinkow

70,99 zł
4251805465075 CF17738 Top choinkowy w ksztalcie gwiazdy - srebrna gwiazdka 

na wierzch choinki - Ozdoby choinkowe - Ozdoby choink
60,99 zł

4251805465082 CF17412 drewniana latarnia ze swiatlem slonecznym LED - 
dekoracyjna latarnia morska wykonana z drewna w styl

140,99 zł
4251805465099 CF17412 drewniana latarnia ze swiatlem slonecznym LED - 

dekoracyjna latarnia morska wykonana z drewna w styl
140,99 zł

4251805465105 CF17736 4x brokatowa galazka - brokatowa aranzacja na 
swiateczna dekoracje - ozdoba na wieniec adwentowy, c

84,99 zł
4251805465112 CF17728 3x blaszane pudelko na swiateczne ciasteczka - 

Swiateczna puszka do przechowywania z pokrywka - pu
84,99 zł

4251805465129 CF4667 20x czysciki do rur ze stali nierdzewnej - szczotki do 
czyszczenia malych rur lub narozników - mini szczotki d

70,99 zł
4251805465136 CF17742 dynia z oswietleniem - dekoracja na Halloween i jesien - 

dekoracyjna dynia z przerazajaca buzia - Halloweenowa 
163,99 zł

4251805465143 CF17745 100x kartki z zyczeniami na Boze Narodzenie - Kartki 
swiateczne z róznymi motywami - Karty z dopasowanym

187,99 zł
4251805465150 CF17746 100x kartki z zyczeniami na Boze Narodzenie - Kartki 

swiateczne z róznymi motywami - Karty z dopasowanym
187,99 zł
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4251805465167 CF17776 10x wymienne zarówki 2,5V / 0,35W - mini zarówki z 
zielonym gniazdem - male zarówki do lancuchów swietln

70,99 zł
4251805465174 CF0709 8x opaski kablowe do sluchawek - uchwyt na kable i 

menedzer kabli do zwijania kabli sluchawek - zwijacz ka
60,99 zł

4251805465198 CF2709 3x bransoletka survivalowa paracord - bransoletka na 
zajecia na swiezym powietrzu i kemping - wszechstronn

60,99 zł
4251805465204 CF2710 3x bransoletka survivalowa paracord - bransoletka na 

zajecia na swiezym powietrzu i kemping - wszechstronn
60,99 zł

4251805465211 CF3544 6x sluz z halasem pierdzenia w puszce - pierdzace 
ciasto w fajnych kolorach - idealny jako prezent - koloro

70,99 zł
4251805465228 CF17497 24x torebki prezentowe ze skladanym pudelkiem, torba 

i zamknieciem - torebki prezentowe z tekturowa podsta
93,99 zł

4251805465235 CF3573 4x szczoteczka do zebów z pasta dla dzieci - manualna 
szczoteczka do zebów z wyjatkowo miekkim wlosiem - s

70,99 zł
4251805465242 CF4040 8x paski odblaskowe - bransoletki zatrzaskowe dla 

wiekszego bezpieczenstwa - paski swietlne w odblaskow
70,99 zł

4251805465259 CF15852 6x drewniane zawieszki na choinke - drewniane ozdoby 
choinkowe - drewniana ozdoba Swiateczna dekoracja z 

84,99 zł
4251805465266 CF15853 6x drewniane zawieszki na choinke - drewniane ozdoby 

choinkowe - drewniana ozdoba Swiateczna dekoracja z 
84,99 zł

4251805465273 CF15854 6x drewniane zawieszki na choinke - drewniane ozdoby 
choinkowe - drewniana ozdoba Swiateczna dekoracja z 

140,99 zł
4251805465280 CF17751 4x talerze dekoracyjne na Halloween - talerze ozdobne z 

przerazajacymi motywami - miska na Halloween i impre
163,99 zł

4251805465297 CF17752 4x talerze dekoracyjne na Halloween - talerze ozdobne 
ze wspanialymi przerazajacymi motywami - miska na Ha

140,99 zł
4251805465303 CF17753 4x talerze dekoracyjne na Halloween - talerze ozdobne z 

przerazajacymi motywami - miska na Halloween i impre
140,99 zł

4251805465310 CF17758 12x Pisanki do zawieszenia z piórkami - Pisanki w 
naturalnym wygladzie jajka - Plastikowy wieszak na buki

84,99 zł
4251805465327 CF17759 12x ozdobne wieszaki wielkanocne - Zajac wielkanocny 

w ksztalcie jajka z metalu - Ozdoby wielkanocne do zawi
84,99 zł

4251805465334 CF17760 12x ozdobne wieszaki wielkanocne - Zajac wielkanocny 
w ksztalcie jajka z metalu - Ozdoby wielkanocne do zawi

84,99 zł
4251805465341 CF14971 12x ozdobne wieszaki wielkanocne - Zajac wielkanocny 

w ksztalcie jajka z metalu - Ozdoby wielkanocne do zawi
84,99 zł

4251805465358 CF14971 12x ozdobne wieszaki wielkanocne - Zajac wielkanocny 
w ksztalcie jajka z metalu - Ozdoby wielkanocne do zawi

84,99 zł
4251805465365 CF17764 12x Pisanki do zawieszenia z piór i kwiatów - Pisanki w 

naturalnym wygladzie jajka - Plastikowy wieszak na buki
84,99 zł

4251805465372 CF17765 12x Pisanki do zawieszenia z piór i kwiatów - Pisanki w 
naturalnym wygladzie jajka - Plastikowy wieszak na buki

84,99 zł
4251805465389 CF17767 6x wiosenne wieszaki ozdobne - urocze pszczólki z 

metalu - dekoracja do zawieszenia na krzaki, drzewa, dr
84,99 zł

4251805465396 CF17768 Wieszak na drzwi "Willkommen" - drewniany szyld na 
drzwi do zawieszenia ze sztucznym kwiatem, kokardka i 

84,99 zł
4251805465402 CF17769 2x wieszaki na drzwi "Willkommen" i "Welcome" z 

wiszacymi kwiatami i motylami - drewniane wieszaki na 
84,99 zł

4251805465419 CF17770 2x zawieszki na drzwi "Willkommen" i "Welcome" z 
wiszacymi serduszkami - drewniane tabliczki na drzwi d

84,99 zł
4251805465426 CF17771 figura dekoracyjna z drewna - motyl do dekoracji 

wiosennych - ekspozytor na dekoracje wielkanocne, wio
70,99 zł

4251805465433 CF17772 figura dekoracyjna z drewna - ptaszek do dekoracji 
wiosennych - stand-up na Wielkanoc, dekoracja wiosen

70,99 zł
4251805465440 CF17773 2x figurki ozdobne z drewna - motyl i ptak do wiosennej 

dekoracji - ekspozytor na Wielkanoc, wiosne, lato - figur
140,99 zł

4251805465457 CF17774 gablota dekoracyjna z drewna - napis HOME z 
serduszkiem i ptaszkiem - ozdobny napis do odlozenia - 

84,99 zł
4251805465464 CF17775 gablota dekoracyjna z drewna - napis LOVE z 

serduszkiem i ptaszkiem - ozdobny napis do odlozenia - 
84,99 zł

4251805465471 CF5720 30-czesciowy zestaw znaczków - znaczki w jasnych 
kolorach - znaczki do ozdabiania pocztówek i listów - zn

70,99 zł
4251805465488 CF3688 12x tasma miernicza w swietnych kolorach do 

rekodziela, krawiectwa lub na budowe - wymiary w cm i
84,99 zł

4251805465495 CF17750 16x kieliszki do wina wielokrotnego uzytku - 
przezroczyste, plastikowe kieliszki do wina z mozliwoscia

84,99 zł
4251805465501 CF17754 4x dekoracja wiszaca platek sniegu - dekoracja zimowa 

jako dekoracja choinkowa - platek sniegu z tworzywa sz
70,99 zł

4251805465518 CF17755 3x torba na zakupy Jumbo - plastikowe torby z 
zimowymi motywami - torby na zakupy XL - torby na pr

93,99 zł
4251805465525 CF17756 3x wycieraczki - antyposlizgowa mata zatrzymujaca 

brud - zimowa wycieraczka do wnetrz i zadaszonych obs
140,99 zł
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4251805465532 CF17777 6-czesciowy zestaw lampionów - papierowe lampiony i 
kije ze swiatlem LED na sw.

140,99 zł
4251805465549 CF16213 2x lancuch swietlny LED z timerem - energooszczedne 

lampki swiateczne - lancuch swietlny z 20 gwiazdkami L
84,99 zł

4251805465556 CF16213 2x lancuch swietlny LED z timerem - energooszczedne 
lampki choinkowe - lancuch swietlny z 20 platkami snieg

84,99 zł
4251805465563 CF16213 3x lancuch swietlny LED z timerem - energooszczedne 

lampki choinkowe - lancuch swietlny z 20 diodami LED k
84,99 zł

4251805465570 CF10926 2x plastikowe sitko do herbaty - sitko do herbaty - 
drobny filtr do herbaty dla milosników herbaty - z piecza

60,99 zł
4251805465587 CF4525 2x nadmuchiwana poduszka pod szyje - praktyczna 

poduszka pod szyje do nadmuchania - idealna poduszka
70,99 zł

4251805465594 CF12078 2x nadmuchiwana poduszka pod szyje - praktyczna 
poduszka pod szyje do nadmuchania - idealna poduszka

70,99 zł
4251805465600 CF12078 2x nadmuchiwana poduszka pod szyje - praktyczna 

poduszka pod szyje do nadmuchania - idealna poduszka
70,99 zł

4251805465617 CF17779 1x nadmuchiwana poduszka pod szyje - praktyczna 
poduszka pod szyje do nadmuchania - idealna poduszka

70,99 zł
4251805465624 CF17779 1x nadmuchiwana poduszka pod szyje - praktyczna 

poduszka pod szyje do nadmuchania - idealna poduszka
70,99 zł

4251805465648 CF12078 2x nadmuchiwana poduszka pod szyje - praktyczna 
poduszka pod szyje do nadmuchania - idealna poduszka

70,99 zł
4251805465655 CF17779 2x nadmuchiwana poduszka pod szyje - praktyczna 

poduszka pod szyje do nadmuchania - idealna poduszka
93,99 zł

4251805465662 CF7562 4-czesciowy zestaw pesety - peseta uniwersalna do 
domu i hobby - proste i zakrzywione szczypce z iglami - 

70,99 zł
4251805465679 CF17778 swiecznik na herbate wykonany z metalu - ozdobny 

swiecznik na 4 swiece - druciana latarnia - swiecznik jak
140,99 zł

4251805465686 CF17757 samolot styropianowy dla dzieci i doroslych - Stabilny 
szybowiec z systemem wtykowym - Pomoc w koordynac

93,99 zł
4251805465693 CF7759 Lupa 3x - pomoc do czytania wykonana ze szkla - szklo 

powiekszajace z prawdziwego szkla, które moze byc uzy
84,99 zł

4251805465709 CF7469 3-czesciowy zestaw kostiumów na Halloween - 
przebranie na imprezy tematyczne lub na Halloween - a

84,99 zł
4251805465730 CF9744 4x haczyki na drzwi, podwójne wieszaki na plaszcze do 

zawieszania wewnatrz drzwi, latwe do zawieszenia bez 
79,99 zł

4251805465747 CF9744 4x haczyki na drzwi, podwójne wieszaki na plaszcze do 
zawieszania wewnatrz drzwi, latwe do zawieszenia bez 

79,99 zł
4251805465754 CF9744 8x haczyki na drzwi, podwójne wieszaki na plaszcze do 

zawieszania wewnatrz drzwi, latwe do zawieszenia bez 
93,99 zł

4251805465761 CF12868 2x czerwony kombinezon z kapturem w dwóch róznych 
rozmiarach - kostiumy karnawalowe dla doroslych - kost

233,99 zł
4251805465778 CF17785 2x dekoracja nagrobna serce z napisem na skrzydlach - 

kamien pamiatkowy w ksztalcie serca na skrzydlach anio
93,99 zł

4251805465785 CF17786 dekoracja nagrobna serce, kamien pamiatkowy w 
ksztalcie serca z ptakami i napisem, dekoracja nagrobna

84,99 zł
4251805465792 CF17787 dekoracja nagrobna aniol, kamien pamiatkowy z rózami 

i napisem, dekoracja nagrobna odporna na warunki atm
84,99 zł

4251805465808 CF17788 krzyz nagrobny ze skrzydlami i napisem - krzyz odporny 
na warunki atmosferyczne nagrobek z anielskimi skrzydl

140,99 zł
4251805465815 CF17789 2x ozdoba nagrobna pióro z kokardka - kamien 

pamiatkowy w postaci ptasiego pióra z ozdobna kokardk
84,99 zł

4251805465822 CF17790 2x dekoracja nagrobna róza - kamien pamiatkowy w 
postaci kwiatu rózy z liscmi i lodyga - odporna na warun

84,99 zł
4251805465921 CF9083 72x przezroczyste paski na muchy - paski na muchy do 

fald okiennych - przyneta do latwego mocowania - pula
140,99 zł

4251805465938 CF17413 6-czesciowy zestaw miarek - miarki do maki, ziarna lub 
paszy dla zwierzat - miarka do napelniania w 3 rozmiara

70,99 zł
4251805414172 CF13399 6x szklana butelka 500 ml z korkiem - pusta butelka z 

korkowym zamknieciem - szklany pojemnik do napelnia
140,99 zł

4251805465952 CF17796 6x butelka szklana 500 ml z korkiem - pusta butelka z 
korkiem - szklany pojemnik do napelniania plynami taki

140,99 zł
4251805465969 CF13399 6x butelka szklana 250 ml z korkiem - pusta butelka z 

korkiem - szklany pojemnik do napelniania plynami taki
140,99 zł

4251805465976 CF13399 6x butelka szklana 120 ml z korkiem - pusta butelka z 
korkiem - szklany pojemnik do napelniania plynami taki

140,99 zł
4251805465983 CF17798 6x butelka szklana 500 ml z korkiem - pusta butelka z 

korkiem - szklany pojemnik do napelniania plynami taki
140,99 zł

4251805465990 CF17035 zabawka dla psa balwan - zabawka do zucia - piszczaca 
zabawka z lina jutowa i pluszowa glowa - artykuly dla z

70,99 zł
4251805466003 CF17784 elektryczny mlynek do przypraw - mlynek do mielenia 

ze swiatlem - mlynek do przypraw do calych przypraw - 
140,99 zł
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4251805466010 CF17783 Tarka kuchenna z pojemnikiem zbiorczym - tarka 
kuchenna i krajalnica do warzyw ze stali nierdzewnej - t

140,99 zł
4251805466027 CF17405 3x sito kuchenne - sito do mycia owoców i warzyw - 

durszlak do makaronu - okragle sito kuchenne ze stojaki
140,99 zł

4251805466058 CF14640 2x dekoracyjne stojaki filcowe na Boze Narodzenie - 
jodla, filc z podstawa z litego drewna - zimowy dodatek 

163,99 zł
4251805466065 CF14640 2x dekoracyjne stojaki filcowe na Boze Narodzenie - 

jodla wykonana z filcu z podstawa z litego drewna - zim
163,99 zł

4251805466072 CF14640 2x dekoracyjne stojaki filcowe na Boze Narodzenie - 
jodla wykonana z filcu z podstawa z litego drewna - zim

163,99 zł
4251805466089 CF17502 6x talerze na Boze Narodzenie, Mikolaja, Adwent - 

talerze swiateczne na orzechy, owoce i slodycze - talerz
140,99 zł

4251805466096 CF17504 6x talerze na Boze Narodzenie, Mikolaja, Adwent - 
talerze swiateczne na orzechy, owoce i slodycze - talerz

140,99 zł
4251805466102 CF17366 12-czesciowy zestaw misek - plastikowe naczynia 

wielokrotnego uzytku - naczynia na zewnatrz na grilla i 
93,99 zł

4251805466119 CF17366 12-czesciowy zestaw misek - plastikowe naczynia 
wielokrotnego uzytku - miska na zupe, owoce lub przek

93,99 zł
4251805466126 CF17395 8-czesciowy zestaw przyborów kuchennych - drewniana 

lyzka do gotowania, pieczenia, pieczenia - zrównowazon
93,99 zł

4251805466133 CF17809 28-czesciowy zestaw Beer Pong - gra do picia Beer 
Pong z 24 filizankami i 4 pilkami - gra imprezowa chlopc

93,99 zł
4251805466140 CF17805 2-czesciowy zestaw tac z drewna - taca do serwowania 

z uchwytami w stylu rustykalnym - czarne lakierowane d
163,99 zł

4251805466157 CF17806 miska dekoracyjna z drewna paulownia - drewniana 
taca w ksztalcie kajaka do dekoracji pokoju - drewniana 

187,99 zł
4251805466164 CF10296 24x jajka wielkanocne do napelnienia, kolorowe 

plastikowe jajka do napelnienia i powieszenia, puste pla
84,99 zł

4251805466171 CF10298 24x jajka wielkanocne do napelnienia, kolorowe 
plastikowe jajka do napelnienia i powieszenia, puste pla

84,99 zł
4251805466188 CF17812 key stone „medium hill” - kamien z tajna przegródka - 

schowek na klucze o wygladzie kamienia - kamien do ge
70,99 zł

4251805466195 CF17812 2x key stone „medium hill” - kamien z tajna przegródka 
- schowek na klucze o wygladzie kamienia - kamien do 

84,99 zł
4251805466201 CF17808 3x sloik do przechowywania z bambusowa pokrywka - 

pudelko do przechowywania zywnosci i drobiazgów wyk
140,99 zł

4251805466218 CF17813 keystone „Pebblestone” - kamien z tajna przegródka - 
schowek na klucze o wygladzie kamienia - kamien do ge

70,99 zł
4251805466225 CF17813 2x kamien na klucze „Pebblestone” - kamien z tajna 

przegródka - schowek na klucze o wygladzie kamienia - 
84,99 zł

4251805466270 CF17807 Abrebotellas para la pared - Abridor de cerveza con 
tapa de botella - Abrebotellas de pared de diseño vintag

93,99 zł
4251805466287 CF15250 3x pisanki do wypelnienia - pisanki - kartonowe jajka do 

dekoracji wielkanocnej - pudelko upominkowe Mr. & Mrs
93,99 zł

4251805466294 CF17121 3x jajka wielkanocne do napelnienia - kolorowe jajka - 
duze kartonowe jajka - wielkanocne pudelko upominko

140,99 zł
4251805466317 CF11206 20x kolki do namiotu wykonane ze stali - solidne kolki 

do podloza z gwintem w pudelku transportowym, na ke
163,99 zł

4251805466324 CF11496 20x kolki do namiotu ze stali - solidne kolki do podloza z 
gwintem w pudelku transportowym, na kemping i na ze

187,99 zł
4251805466331 CF11641 12x kolki do namiotu wykonane z tworzywa sztucznego 

- kotwy gruntowe na kemping, ogród, plaze - kolki z ot
84,99 zł

4251805466348 CF11641 24x kolki do namiotu wykonane z tworzywa sztucznego 
- kotwy gruntowe na kemping, ogród, plaze - kolki z ot

140,99 zł
4251805466355 CF11641 12x kolki do namiotu wykonane z tworzywa sztucznego 

- kotwy gruntowe na kemping, ogród, plaze - kolki z ot
70,99 zł

4251805466362 CF11641 24x kolki do namiotu wykonane z tworzywa sztucznego 
- kotwy gruntowe na kemping, ogród, plaze - kolki z ot

84,99 zł
4251805466379 CF17422 szafka do przechowywania z 3 pudelkami do 

przechowywania - pólka z 3 pudelkami z tkaniny z polies
210,99 zł

4251805466386 CF17803 120x cake base - toppery do ciast jako baza do 
dekorowania i serwowania - male papierowe talerzyki d

70,99 zł
4251805466393 CF17816 4x premium chusteczki do wycieraczek do podlóg - 

wymienna sciereczka z mikrofibry do mopa - sciereczki 
140,99 zł

4251805466409 CF17816 4x premium chusteczki do wycieraczek do podlóg - 
wymienna sciereczka z mikrofibry do mopa - sciereczki 

140,99 zł
4251805466416 CF7536 2x prochowiec z teleskopowym uchwytem - wycieraczka 

bardzo dluga i wysuwana - miotla pajeczyna w jasnych 
93,99 zł

4251805466423 CF17817 3x rekawice do mycia samochodów i gospodarstw 
domowych - rekawiczki z mikrofibry - rekawiczki szenilo

84,99 zł
4251805466430 CF17804 metalowy uchwyt na sztucce - uchwyt na dlugopis z 

wyjmowana przegroda - metalowy kosz z uchwytem - k
163,99 zł
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4251805466447 CF17818 4x wazon nagrobny - wazon cmentarny z kolcem - 
wazon wtykowy jako dekoracja grobu - wazon na groby 

93,99 zł
4251805466454 CF17800 8x torby na prezenty z tkaniny - pólprzezroczysta torba 

na prezenty z platkami sniegu w brokacie - torba z czer
84,99 zł

4251805466461 CF17801 18-czesciowy zestaw do pakowania prezentów — 
papier, wstazka i przywieszki — folia o tematyce swiatec

70,99 zł
4251805466478 CF17820 500x drewniane szaszlyki do przekasek - dlugie 

drewniane szaszlyki do miesa, warzyw, owoców - szaszl
84,99 zł

4251805466485 CF17821 12x podstawki wykonane z bambusa - kwadratowe 
szklane podstawki z uchwytem i uchwytem - podstawki 

84,99 zł
4251805466492 CF17819 6x szklana butelka 550 ml - szklany pojemnik z 

odchylanym wieczkiem do napelniania plynami - przezro
140,99 zł

4251805466508 CF17804 metalowy uchwyt na sztucce - uchwyt na dlugopis z 
wyjmowana przegroda - metalowy kosz z uchwytem - k

163,99 zł
4251805466515 CF17804 uchwyt na sztucce wykonany z metalu - uchwyt na 

dlugopis z wyjmowana przegroda - metalowy kosz z uch
163,99 zł

4251805466522 CF17822 2x nadmuchiwana poduszka pod szyje - praktyczna 
poduszka pod szyje do nadmuchania - idealna poduszka

84,99 zł
4251805466539 CF17822 2x nadmuchiwana poduszka pod szyje - praktyczna 

poduszka pod szyje do nadmuchania - idealna poduszka
84,99 zł

4251805466546 CF17822 2x nadmuchiwana poduszka pod szyje - praktyczna 
poduszka pod szyje do nadmuchania - idealna poduszka

84,99 zł
4251805466553 CF17655 2-czesciowy letni zestaw imprezowy - akcesoria 

imprezowe na lato - hawajski lancuszek i kapelusz plazo
93,99 zł

4251805466560 CF17810 2x Kapelusz karaibski - pleciony i postrzepiony 
slomkowy kapelusz - kapelusz przeciwsloneczny na plaz

140,99 zł
4251805466577 CF9487 26-czesciowy zestaw notatek z motywami trolli - male 

zeszyty z zabawnymi postaciami z fantazji - niebieskie i 
84,99 zł

4251805466584 CF12660 2x oslona na szybe w zimie - oslona na szybe 
samochodu - przed promieniowaniem UV, sloncem, kurz

140,99 zł
4251805466591 CF2428 2x adapter podrózny swiat uniwersalny do styku 

ochronnego CEE 7/7 - adapter gniazda dla podrózujacyc
84,99 zł

4251805466607 CF8138 2x szklane talerze na czekoladki, desery, owoce i jako 
talerz serów - Talerz do serwowania z matowego szkla -

93,99 zł
4251805466614 CF8138 4x szklane talerze na czekoladki, desery, owoce i jako 

talerz serów - Talerz do serwowania z matowego szkla -
140,99 zł

4251805466621 CF15948 6x zawieszka choinkowa szyszki - szyszki jodlowe na 
choinke - ozdoby choinkowe do przyczepienia na swiate

163,99 zł
4251805466638 CF15948 12x Wisiorek choinkowy szyszki - szyszki jodlowe na 

choinke - ozdoby choinkowe do przyczepienia na swiate
187,99 zł

4251805466645 CF17825 siec rybacka do dekoracji - morska dekoracja scienna z 
przedzy - duza siec rybacka dla osób prywatnych, hoteli 

84,99 zł
4251805466652 CF10514 2x popielniczki wiatrowe z ceramiki dolomitowej - 

odporne na warunki atmosferyczne popielniczki burzowe
140,99 zł

4251805466669 CF10515 2x popielniczki wiatrowe z ceramiki dolomitowej - 
popielniczki odporne na warunki atmosferyczne - duze p

140,99 zł
4251805466676 CF10516 Popielniczka wiatrowa XL z ceramiki dolomitowej - 

odporna na warunki atmosferyczne popielniczka burzow
140,99 zł

4251805466683 CF12067 2x popielniczki wiatrowe z ceramiki dolomitowej - 
odporne na warunki atmosferyczne popielniczki burzowe

140,99 zł
4251805466690 CF16042 2x popielniczki wiatrowe z ceramiki dolomitowej - 

odporne na warunki atmosferyczne popielniczki burzowe
140,99 zł

4251805466706 CF17826 Pulapka dekoracyjna - siec rybacka do dekoracji wnetrz 
- wlok z muszlami dekoracyjnymi - dekoracja pokoju do 

84,99 zł
4251805466720 CF6556 9-czesciowy zestaw lejków w 3 rozmiarach - mozna myc 

w zmywarce pomoce do napelniania w swietnych kolora
140,99 zł

4251805466775 CF12868 Czerwony kombinezon z kapturem - kostiumy 
karnawalowe dla doroslych - kostium rozbójnika bankow

210,99 zł
4251805466799 CF4784 4x odblaskowa tasma - bransoletki zatrzaskowe dla 

wiekszego bezpieczenstwa - neonowe bransoletki dla ro
60,99 zł

4250847151014 CF3458 koncentryczne zlacze antenowe TV - czesci zamienne do 
kabla koncentrycznego - gniazdo przylaczeniowe do kab

70,99 zł
4250847151014 CF3458 koncentryczne zlacze antenowe TV - czesci zamienne do 

kabla koncentrycznego - gniazdo przylaczeniowe do kab
70,99 zł

4251805466843 CF9035 4x podkladki Maritime - zmywalne podkladki - podkladki 
na stól - podkladki wykonane z tworzywa sztucznego z 

70,99 zł
4251805466850 CF9035 8x podkladki Maritime - zmywalne podkladki - podkladki 

na stól - podkladki z tworzywa sztucznego z motywami 
84,99 zł

4251805466867 CF12444 2x LED Fairy Lights "ball" - oswietlenie z 10 diodami 
LED w stylu skandynawskim - dekoracja na Boze Narodz

93,99 zł
4251805466874 CF17831 3x szklana butelka na wode - szklana butelka do picia 

do uprawiania sportu i rekreacji z zakretka i rekawem te
140,99 zł
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4251805466881 CF17833 3-czesciowy zestaw tac z drewna mango - drewniana 
taca w trzech róznych rozmiarach - duze ozdobne miski 

233,99 zł
4251805466898 CF17835 3x Wyciskarka do cytryn i innych owoców - reczna 

wyciskarka do kuchni z wyjmowanym sitkiem [wybór kol
84,99 zł

4251805466904 CF17408 3x mini kosz do serwowania frytek - metalowa miska na 
przekaski - mini koszyczki do smazenia w kolorze srebrn

70,99 zł
4251805466911 CF17408 6x mini kosz do serwowania frytek - metalowa miska na 

przekaski - mini koszyczki do smazenia w kolorze srebrn
84,99 zł

4251805466928 CF17829 8x drewniane podstawki - podstawki pod kubki i 
szklanki - drewniana deska do rekodziela - kwadratowe 

84,99 zł
4251805466935 CF8052 4-czesciowy zestaw sluchawek z rekawiczkami do 

ekranów dotykowych, we wspanialych kolorach rózowy
84,99 zł

4251805466942 CF17836 3x storage box z bambusowa pokrywa - pojemnik do 
przechowywania zywnosci i drobnych przedmiotów z tw

93,99 zł
4251805466959 CF17837 7-czesciowy zestaw bambusowych desek do krojenia - 

deski sniadaniowe z uchwytem na deske - male trwale p
140,99 zł

4251805466966 CF17832 4x miski do zupy wykonane z porcelany - plaska miska 
do muesli w nowoczesnym designie - miska porcelanow

163,99 zł
4251805466973 CF17834 ociekacz do naczyn - metalowy uchwyt na talerze - 

stabilny ociekacz do naczyn - nowoczesny organizer kuc
140,99 zł

4251805466980 CF17828 6-czesciowy zestaw podstawek z prawdziwego drewna z 
uchwytem - podstawki pod kubki i szklanki - ochraniacz

140,99 zł
4251805466997 CF17830 2x wymienna sciereczka do wycieraczek do podlóg - 

wymienna sciereczka do mopa z mikrofibry - sciereczki 
84,99 zł

4251805467000 CF17390 szczotka do WC z uchwytem - szczotka do WC z 
uchwytem na stojaku - zestaw lazienkowy do WC - szcz

140,99 zł
4251805467017 CF15437 2x pólka wiszaca - praktyczny wiszacy organizer 

wykonany z filcu - schowek do zawieszenia - idealny do 
70,99 zł

4251805467024 CF17839 16-czesciowy zestaw obciazników do obrusów z 
filcowym woreczkiem - magnetyczne obciazniki do obrus

163,99 zł
4251805467031 CF16581 2x skrzynka na kwiaty 60 cm - plastikowa doniczka - 

wytrzymala skrzynka na rosliny - bardzo dluga skrzynka 
140,99 zł

4251805467048 CF16582 2x skrzynka na kwiaty 80 cm - plastikowa doniczka - 
wytrzymala skrzynka na rosliny - bardzo dluga skrzynka 

140,99 zł
4251805467055 CF17503 6x talerzyki na Boze Narodzenie, Mikolajki, Adwent - 

Swiateczne talerzyki na herbatniki, stollen, slodycze
163,99 zł

4251805467062 CF16116 12x Ozdoby choinkowe Zestaw drewnianych zawieszek - 
Ozdoby choinkowe do dekoracji - Ozdoby choinkowe w 

93,99 zł
4251805467079 CF16116 12x Ozdoby choinkowe Zestaw drewnianych zawieszek - 

Ozdoby choinkowe do dekoracji - Ozdoby choinkowe w 
93,99 zł

4251805467086 CF16116 12x Ozdoby choinkowe Zestaw drewnianych zawieszek - 
Ozdoby choinkowe do dekoracji - Ozdoby choinkowe w 

93,99 zł
4251805467093 CF6923 2x rózowa skarbonka - skarbonka z zamkiem - 

otwierana skarbonka - szczesliwa swinka do oszczedzani
163,99 zł

4251805467147 CF10073 nadmuchiwana krowa z rogami - plastikowy mebel do 
siedzenia - element dekoracyjny do pokoju dzieciecego l

187,99 zł
4251805467178 CF17843 600x finger food szaszlyki wykonane z drewna - 

drewniane szaszlyki z szeroka powierzchnia chwytu dla l
140,99 zł

4251805467185 CF17844 600x finger food szaszlyki wykonane z drewna - 
drewniane szaszlyki z szeroka powierzchnia chwytu dla l

163,99 zł
4251805467192 CF17844 1000x finger food szaszlyki wykonane z drewna - 

drewniane szaszlyki z szeroka powierzchnia chwytu dla l
187,99 zł

4251805467222 CF4357 8x samoprzylepny radiator pamieci - mala miedziana 
chlodnica do systemów o wysokiej wydajnosci lub podkr

84,99 zł
4251805467314 CF11930 3x spray ze skala - opryskiwacz z pompka wodna z 

gwintem 28/400 do uzytku domowego, ogrodowego, wa
140,99 zł

4251805467321 CF13828 Swiatlo ksiezyca 3D z 12 zmieniajacymi sie fazami 
ksiezyca - Lampka nocna z pilotem - Pomoc w zasypiani

163,99 zł
4251805467338 CF17852 4x zestaw do zamiatania skladajacy sie ze szczotki 

recznej i szufelki - szczotka reczna w nowoczesnych kol
140,99 zł

4251805467345 CF8261 8x haczyki scienne z przyssawkami gecko - duze ok. 9 x 
6,5 cm - duza moc ssania - uchwyt na recznik jaszczurki

70,99 zł
4251805467352 CF8261 16x haczyki scienne z przyssawkami gecko - duze ok. 9 

x 6,5 cm - duza moc ssania - uchwyt na reczniki jaszczu
93,99 zł

4251805467383 CF14014 40x uchwyt na przyssawke z otworem na kabel, 
przezroczysty do lampek i dekoracji okien na Boze Naro

84,99 zł
4251805467390 CF14014 80x uchwyt na przyssawke z otworem na kabel, 

przezroczysty do lampek i dekoracji okien na Boze Naro
93,99 zł

4251805467413 CF13986 20x przyssawka XL - uniwersalny uchwyt na przyssawke 
z metalowym haczykiem - przyssawki do zawieszania la

84,99 zł
4251805467420 CF17131 6x bambusowe deski do krojenia - drewniane deski 

sniadaniowe - deski do krojenia, tablice prezentacyjne - 
140,99 zł
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4251805467437 CF17131 12x bambusowe deski do krojenia - drewniane deski 
sniadaniowe - deski do krojenia, tablice prezentacyjne - 

163,99 zł
4251805467444 CF8746 4x Koszyczki wielkanocne z dekoracyjna trawa i jajkami 

- Koszyczki wielkanocne z zielona trawa - Koszyczek z ra
140,99 zł

4251805467475 CF12450 Luk swiecy LED jako lampki choinkowe - mostek ze 
swieca z 9 diodami LED - mala piramida z lukiem swietl

163,99 zł
4251805467499 CF17869 Zestaw upominkowy i dekoracja wielkanocna - zielone 

koszyczki z rafii, jasna trawa wielkanocna, kolory jajek -
140,99 zł

4251805467505 CF17868 2x schowek z bambusowa pokrywka - organizer do 
kuchni, lazienki, pokoju dzieciecego - metalowe pudelko

163,99 zł
4251805467512 CF17867 2x sloik do przechowywania z bambusowa pokrywka - 

metalowy sloik do przechowywania zywnosci i drobnych
140,99 zł

4251805467529 CF17865 6x packa na muchy wykonana z tworzywa sztucznego - 
lapacz owadów w ksztalcie kwiatka - zwalczanie szkodni

84,99 zł
4251805467536 CF17740 2x dzwonek stolowy - dzwonek stolowy z czystym 

dzwiekiem - dzwonek recepcyjny dla portiera, kuchni lu
84,99 zł

4251805467543 CF17861 8x poncho przeciwdeszczowe z kapturem - ponczo w 4 
kolorach - awaryjne poncho na festiwale, stadiony, wedr

84,99 zł
4251805467567 CF17224 2x szklarnia wewnetrzna do uprawy roslin - doniczki do 

uprawy na 24 rosliny - skrzynka na rosliny do domu - ze
140,99 zł

4251805467574 CF17855 zegar stolowy z ramka na zdjecie - analogowy zegar na 
baterie z ramka na zdjecia - zegar scienny z biala tarcza

93,99 zł
4251805467581 CF17855 Zegar na biurko z ramka na zdjecia - analogowy zegar 

na baterie z ramka na zdjecia - nowoczesny zegar z wys
93,99 zł

4251805467598 CF17860 3x ceramiczne kubki do kawy - morskie kubki do kawy 
do domu i biura - dzbanek do zimnych i goracych napoj

140,99 zł
4251805467604 CF17860 3x ceramiczne kubki do kawy - morskie kubki do kawy 

do domu i biura - dzbanek do zimnych i goracych napoj
140,99 zł

4251805467611 CF16738 2x lampka nocna LED ze zmiana koloru - lampka 
gniazda LED jako swiatlo drzemki - lampka orientacyjna 

93,99 zł
4251805467628 CF17870 2x ozdobny zajaczek wielkanocny - figura dekoracyjna 

do postawienia - ozdobny zajaczek wielkanocny z dzieck
163,99 zł

4251805467635 CF17875 18-czesciowy kreatywny zestaw pisanek z pisakami i 
szablonami - zestaw do malowania i ozdabiania pisanek 

84,99 zł
4251805467642 CF17148 2x dekoracyjne zajaczki wielkanocne wykonane z 

ceramiki - pomyslowe figurki dekoracyjne do dekoracji 
140,99 zł

4251805467659 CF17873 4x ceramiczne kubki do kawy - kubki do kawy z 
motywami wielkanocnymi na gorace i zimne napoje - wi

140,99 zł
4251805467666 CF17874 4x Kubek do kawy - do zimnych i goracych napojów - 

kubek z motywami wielkanocnymi - kolorowe, wiosenne
140,99 zł

4251805467673 CF17877 12x Pisanki z blyszczacymi cekinami - Jajka z cekinami 
na choinke lub jako dekoracja pokoju - Recznie klejone j

70,99 zł
4251805467680 CF17871 Sloik do przechowywania w stylu wielkanocnym z 

pokrywka-ceramiczny sloik na ciasteczka wielkanocne-c
93,99 zł

4251805467697 CF17872 Sloik do przechowywania z pokrywka w stylu 
wielkanocnym - sloik na cukierki z motywem królika - ce

140,99 zł
4251805467703 CF17876 3x Diamentowy zestaw artystyczny Wzór wielkanocny - 

Malowanie mozaika wedlug numerów do zdjec DIY z kol
84,99 zł

4251805467710 CF7841 2x kabel satelitarny - Solidny kabel satelitarny do uzytku 
w pomieszczeniach - Do szybkiej i stabilnej transmisji cy

70,99 zł
4251805467727 CF17871 2x sloik do przechowywania z pokrywka Wielkanocny 

wzór - ceramiczny sloik na ciasteczka na Wielkanoc i wi
163,99 zł

4251805467734 CF3553 12x medium toothbrush - manualna szczoteczka do 
zebów ze srednio twardym wlosiem - szczoteczka do pie

70,99 zł
4251805467741 CF3555 16x medium toothbrush - manualna szczoteczka do 

zebów ze srednio twardym wlosiem - szczoteczka do pie
84,99 zł

4251805467758 CF3569 8x szczoteczka do zebów dla dzieci w ksztalcie delfina - 
manualna szczoteczka do zebów z miekkim wlosiem - sz

70,99 zł
4251805467765 CF6724 4x szczoteczka do zebów dla dzieci w jasnych kolorach - 

manualna szczoteczka do zebów, wyjatkowo miekkie wl
70,99 zł

4251805467772 CF17782 80x ozdobne pajaki - dekoracja stolu na horrory na 
Halloween - plastikowe pajaki jako dekoracja rozproszo

70,99 zł
4251805467789 CF17393 Silikonowa mata do pieczenia - ekologiczna alternatywa 

dla papieru do pieczenia - idealna do pieczenia ciastek, 
93,99 zł

4251805467796 CF3347 8x szczoteczki do zebów dla dzieci z nasadkami - 
szczoteczka manualna podrózna dla dzieci od 2 lat - mie

93,99 zł
4251805467802 CF17393 Silikonowa mata do pieczenia - ekologiczna alternatywa 

dla papieru do pieczenia - idealna do pieczenia ciastek, 
84,99 zł

4251805467819 CF12959 Zestaw kostiumów na dzien sw. Patryka — zielony 
kapelusz z broda i gwizdkiem — idealny na irlandzkie ur

140,99 zł
4251805467826 CF6112 120-czesciowy zestaw plecionych bransoletek 

SCOUBIDOU - swietne brokatowe kolory bransoletek i la
70,99 zł
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4251805467833 CF17802 16-czesciowy zestaw sztucców dla 4 osób - sztucce ze 
stali nierdzewnej - ciemne sztucce z nozem, widelcem, l

163,99 zł
4251805467840 CF17381 3x organizer z pokrywa - schowek na drobiazgi - 

pudelka do przechowywania bizuterii, kosmetyków, przy
140,99 zł

4251805467857 CF11389 10x egg colors efekt marmuru - plynne barwniki do 
bialych i brazowych jaj - ze specjalnymi rekawiczkami d

70,99 zł
4251805467864 CF11389 25x egg colors efekt marmuru - plynne barwniki do jaj 

bialych i brazowych - ze specjalnymi rekawiczkami do w
93,99 zł

4251805467871 CF17858 4x podkladka Mandala - nowoczesna podkladka w stylu 
vintage - podkladka z juty - okragle podkladki do kuchni

140,99 zł
4251805467888 CF17866 tortownica obrotowa Ø 30 cm - tortownica ze szklanym 

blatem - tortownica do modelowania i serwowania ciast 
163,99 zł

4251805467895 CF3908 8x medium toothbrush - manualna szczoteczka do 
zebów ze srednio twardym wlosiem - szczoteczka do pie

84,99 zł
4251805467901 CF17857 lampa solarna z czujnikiem ruchu - lampa ogrodowa lub 

tarasowa do uzytku na zewnatrz - lampa z czujnikiem ru
233,99 zł

4251805467918 CF8809 18x Pisanki do zawieszenia - nakrapiane ozdoby 
wielkanocne w swietnych kolorach - ozdobne pisanki - r

140,99 zł
4251805467925 CF17879 8x drewniane podstawki - mini palety z napisem 

"Favorite Drink" jako szklane podstawki pod napoje - dr
140,99 zł

4251805467932 CF17878 8x plastikowe miski - plastikowe miski na przekaski - 
pojemniki wielokrotnego uzytku - nietlukace miski na pl

93,99 zł
4251805467949 CF17879 4x drewniane podstawki - mini palety z napisem 

"Favorite Drink" jako podstawki pod napoje - drewniane
84,99 zł

4251805467956 CF17859 2-czesciowy zestaw tac z metalu i szkla - lustrzana taca 
na bizuterie i przedmioty dekoracyjne - elegancko zdobi

187,99 zł
4251805467963 CF17880 cold frame fleece - wlóknina ogrodowa do ochrony 

roslin zima - wlóknina zimowa jako ochrona roslin przed
93,99 zł

4251805467987 CF17324 2x swieca LED w kamieniu - migoczaca swieca LED do 
wnetrz i na zewnatrz - nastrojowe swiatlo na romantycz

163,99 zł
4251805467994 CF17270 2-czesciowy zestaw swiec LED - migoczace swiece LED 

do wewnatrz i na zewnatrz - nastrojowe oswietlenie na r
163,99 zł

4251805468007 CF9902 2x ogranicznik przeciagów do drzwi - dolna uszczelka 
drzwi z mikrofibry - ogranicznik przeciagów z podwójna 

140,99 zł
4251805468014 CF17884 Zestaw naklejek na jajka wielkanocne z kolorowymi 

wzorami do niezwyklej dekoracji stolu wielkanocnego [w
70,99 zł

4251805468021 CF17881 3x klódka z solidnymi metalowymi kluczami - zamek 
bezpieczenstwa z hartowanym palakiem - zamek piwnic

84,99 zł
4251805468038 CF11395 72x folia termokurczliwa do pisanek - idealna do 

pakowania i stylowego przechowywania samodzielnie za
70,99 zł

4251805468045 CF17882 Zestaw naklejek na jajka wielkanocne z kolorowymi 
twarzami do niezwyklej dekoracji pisanek [wybór jest ró

70,99 zł
4251805468052 CF17883 18x folia termokurczliwa do pisanek - idealna do 

pakowania i stylowego przechowywania samodzielnie za
70,99 zł

4251805468069 CF12540 2 pary rekawiczek szkieletowych w kolorze czarnym dla 
dzieci - przerazajace rekawiczki z kosci w jednym rozmi

70,99 zł
4251805468076 CF17722 3-czesciowy zestaw misek do mieszania - 

antyposlizgowe miski do ciasta z gumowa podstawa, dzi
187,99 zł

4251805468083 CF17887 Szesciokatna pólka scienna wykonana z metalu i drewna 
z 3 pólkami - Czarna plywajaca pólka w stylu przemyslo

163,99 zł
4251805468090 CF17888 Pudelko do przechowywania torebek z herbata - 

pudelko na herbate wykonane z drewna bambusowego 
163,99 zł

4251805468106 CF17889 oswietlenie basenowe LED z funkcja zmiany koloru — 
energooszczedne i zasilane bateryjnie oswietlenie dla oa

84,99 zł
4251805468113 CF17886 4x popielniczki szklane - czarne szklane popielniczki do 

papierosów i cygaretek - popielniczki do uzytku prywatn
93,99 zł

4251805468120 CF17889 2x LED oswietlenie basenowe z funkcja zmiany koloru - 
Energooszczedne i zasilane bateryjnie oswietlenie dla oa

140,99 zł
4251805468137 CF10415 10x szczotka do mycia naczyn - uniwersalna szczotka do 

mycia naczyn z hakiem do zawieszania - srodek do czys
140,99 zł

4251805468144 CF17885 4x metalowa miska - miska do salatek, dipów i 
przekasek - zestaw lekkich misek - miska na przyprawy 

84,99 zł
4251805468151 CF9279 3x popielniczki ze stali nierdzewnej - minimalistyczna 

popielniczka - trwala popielniczka zapewniajaca stylowe 
60,99 zł

4251805468168 CF9279 6x popielniczki ze stali nierdzewnej - minimalistyczna 
popielniczka - wytrzymala popielniczka zapewniajaca sty

84,99 zł
4251805468175 CF9279 9x popielniczki ze stali nierdzewnej - minimalistyczna 

popielniczka - wytrzymala popielniczka zapewniajaca sty
140,99 zł

4251805468182 CF17903 10x pachnace olejki à 10ml w zestawie - naturalny 
zapach do pomieszczen - olejek zapachowy do dyfuzoró

93,99 zł
4251805468199 CF17891 napis ozdobny z metalu na podstawie z drewna mango - 

Ekspozytor wielkanocny na wiosenna dekoracje - Ekspoz
163,99 zł
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4251805468205 CF17895 Para ozdobnych zajaczków z metalu i drewna mango - 
Zajaczki wielkanocne do wiosennej dekoracji - Stylowe d

187,99 zł
4251805468212 CF17892 metalowy ozdobny króliczek na podstawie z drewna 

mango - Zajaczek wielkanocny do wiosennej dekoracji - 
84,99 zł

4251805468229 CF17896 króliczki ozdobne mama z dzieckiem - dwa metalowe 
króliczki na podstawce z drewna mango - Zajaczki wielk

140,99 zł
4251805468236 CF17898 dekoracyjny stojak na kwiaty - metalowy kwiat premium 

na bazie z drewna mango - metalowy ozdobny kwiat do 
93,99 zł

4251805468243 CF17815 3x jajko wielkanocne do wypelnienia - kolorowe jajka 
nadziewane na Wielkanoc - duze kartonowe jajka - pud

163,99 zł
4251805468250 CF17900 recznie robiony napis "Relax" - Elegancka dekoracja 

wykonana z drewna i naturalnej juty dla relaksujacej at
84,99 zł

4251805468267 CF17897 dekoracyjny stojak na kwiaty - metalowy kwiat premium 
na bazie z drewna mango - metalowy ozdobny kwiat do 

140,99 zł
4251805468274 CF17894 ekspozytor dekoracyjny Home - napis wykonany z 

metalu na podstawie z drewna mango - napis ozdobny 
84,99 zł

4251805468298 CF17916 2x dekoracyjne stojaki na kwiaty - metalowe kwiaty 
premium na podstawach z drewna mango - metalowe o

140,99 zł
4251805468304 CF12396 3x sadzarka z wyjmowanym spodkiem - doniczka do 

pokoju, balkonu i ogrodu - doniczka na kwiaty i ziola
140,99 zł

4251805468311 CF17899 premium stojaca róza kompasowa - dekoracyjna róza 
kompasowa wykonana z metalu na bazie drewna mang

187,99 zł
4251805468328 CF17899 premium stand-up kotwica - ozdobna metalowa kotwica 

na bazie drewna mango - kotwica morska do postawieni
187,99 zł

4251805468359 CF12560 47-czesciowa walizka imprezowa na narodziny 
dziewczynki - dekoracja na przyjecie ujawniajace plec - 

93,99 zł
4251805468366 CF12559 47-czesciowa walizka imprezowa na narodziny chlopca - 

dekoracja na przyjecie ujawniajace plec - zestaw akceso
140,99 zł

4251805468380 CF3631 39-czesciowy uniwersalny zestaw haczyków - haczyki ze 
stali nierdzewnej do mocowania róznych artykulów gosp

84,99 zł
4251805468397 CF8208 4x dozownik leków - pudelko na leki na 7 dni - pudelko 

na pigulki - pudelko na tabletki - pudelko na tabletki - ty
140,99 zł

4251805468410 CF17919 4x metalowe kostki lodu - nadajace sie do mycia w 
zmywarce metalowe kostki lodu premium do napojów s

84,99 zł
4251805468427 CF17919 8x metalowe kostki lodu - nadajace sie do mycia w 

zmywarce metalowe kostki lodu premium do napojów s
140,99 zł

4251805468434 CF17922 4x kamien do czyszczenia grilla - pumeks do czyszczenia 
róznych powierzchni - skrobaczka do garnków wielokrot

70,99 zł
4251805468458 CF17926 4x kubki do kawy w nowoczesnym designie - male kubki 

do kawy z nadrukiem "kawa" - kubki do goracych i zimn
93,99 zł

4251805468465 CF17923 2x otwieracz do szkla do otwierania pokrywek róznych 
naczyn - otwieracz do butelek o srednicy wieczka od 2 c

70,99 zł
4251805468472 CF17924 uchwyt na przybory kuchenne - metalowy stojak na 

lyzke do gotowania - metalowe pudelko jako uchwyt na 
93,99 zł

4251805468489 CF17937 Zestaw beretów 2-czesciowy - na co dzien, karnawal, 
karnawal, Halloween i imprezy tematyczne - beret w jed

70,99 zł
4251805468496 CF17611 2-czesciowy zestaw kosz na owoce z pokrywka - 

metalowa miska i moskitiera - sitko - kosz na warzywa -
93,99 zł

4251805468502 CF17927 Zestaw do szycia - 36 pojedynczych szpul do maszyny 
do szycia z etui do przechowywania - Nici do szycia na s

70,99 zł
4251805468519 CF17936 3-czesciowy zestaw klauna do przebierania sie za klauna 

- zestaw kostiumów z muszka w kropki, szelkami i nose
140,99 zł

4251805468526 CF17921 28x kostki lodu wielokrotnego uzytku z pojemnikiem do 
przechowywania - imprezowe kostki lodu do napojów ch

93,99 zł
4251805468526 CF17921 28x kostki lodu wielokrotnego uzytku z pojemnikiem do 

przechowywania - imprezowe kostki lodu do napojów ch
93,99 zł

4251805468533 CF17925 6x rózdzka do baniek mydlanych - miecz do baniek 
mydlanych - duze banki mydlane na urodziny i wesela [

140,99 zł
4251805468557 CF17931 2-czesciowy zestaw na dzien sw. Patryka - szelki i 

muszka w stylu Leprechaun - akcesoria do kostiumów - 
84,99 zł

4251805468564 CF17116 2x zajaczki ozdobne do ozdób wielkanocnych - Zajaczki 
wielkanocne z wzorem z filcu do odlozenia - Zajaczki filc

140,99 zł
4251805468632 CF15389 2x ekspozytory dekoracyjne na Wielkanoc - drewniane 

zajaczki wielkanocne - drewniane figurki do postawienia
163,99 zł

4251805468649 CF13050 3x jajko dekoracyjne z oswietleniem LED - Podswietlana 
pisanka do dekoracji - Ponadczasowa podswietlana pisa

93,99 zł
4251805468656 CF12927 5x kieliszki do jajek w ksztalcie kurczaka - Zólty kieliszek 

na jajka wielkanocne lub zwykle jajka - Pojemnik na jajk
93,99 zł

4251805468670 CF17180 2-czesciowy zestaw króliczka z okularami - ceramiczne 
króliczki w kolorze rózowym i bialym - zajaczek wielkano

84,99 zł
4251805468687 CF17942 4-czesciowy zestaw do serwowania - zestaw misek z 

drewniana deska do serwowania mezze lub antipasti - 3
163,99 zł
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4251805468717 CF17253 2x podstawki - podstawki stalowe - podstawki pod 
garnki, patelnie i naczynia zaroodporne - z gumowymi n

93,99 zł
4251805468724 CF17252 2x okragle podstawki - podstawki stalowe - podstawki 

pod garnki, patelnie i naczynia zaroodporne - z gumowy
93,99 zł

4251805468731 CF17946 8x podstawki lupkowe - szklane podstawki w ksztalcie 
serca z antyposlizgowymi gumowymi nózkami - lupek ze

140,99 zł
4251805468748 CF17934 2x muszka klauna - kolorowa kokarda w kropki w stylu 

klauna - dodatek do kostiumu w neonowym stylu - koka
84,99 zł

4251805468755 CF17932 2x muszka klauna - kolorowa wzorzysta kokardka w 
stylu klauna - dodatek do kostiumu - kolorowa kokarda 

84,99 zł
4251805468762 CF17840 4000x drewniane wykalaczki - 8 cm - drewniane 

szpikulce do szaszlyków - drewniane patyczki do projekt
84,99 zł

4251805468779 CF17842 2000x wykalaczki z wieczkiem celofanowym - 
Higienicznie pakowane drewniane patyczki dla gospodar

70,99 zł
4251805468786 CF8811 5x wieszaki dekoracyjne - ozdoby wielkanocne z drewna 

w stylu sowy - ozdobne wieszaki na okna, drzwi i krzew
60,99 zł

4251805468793 CF17850 500x drewniany widelec do frytek - widelec do owoców 
drewniane sztucce - solidny drewniany szpikulec z szero

70,99 zł
4251805468809 CF17934 2x muszka klauna - kolorowa kokarda w kropki w stylu 

klauna - dodatek do kostiumu - kokarda na szyje w jedn
84,99 zł

4251805468816 CF17845 500x bambusowe szaszlyki do przekasek - dlugie 
drewniane szaszlyki do szaszlyków miesnych i warzyw - 

70,99 zł
4251805468823 CF17846 500x szaszlyki bambusowe - dlugie drewniane szaszlyki 

do szaszlyków miesnych i owocowych - szaszlyki grillow
70,99 zł

4251805468830 CF17904 250x papierowa slomka do picia - papierowe slomki na 
imprezy, urodziny, wesela i ukonczenie szkoly - zrówno

84,99 zł
4251805468847 CF17930 muszka klauna XXL - duza kolorowa kokarda w kropki w 

stylu klauna - kokarda na szyje jako dodatek do kostium
84,99 zł

4251805468854 CF17906 500x drewniane szpikulce do przekasek - dlugie 
drewniane szaszlyki do szaszlyków do miesa, warzyw i o

46,99 zł
4251805468861 CF17905 250x papierowa gietka slomka do picia - papierowe 

slomki na imprezy, urodziny, wesela i ukonczenie szkoly
84,99 zł

4251805468878 CF9303 2x wielofunkcyjne narzedzie rowerowe 13 w 1 - 
skladane narzedzie do naprawy - wszechstronne narzed

84,99 zł
4251805468885 CF17910 32x torebki na popcorn - torby papierowe na pikniki, 

urodziny, wesela lub jako male wielkanocne gniazdko - t
70,99 zł

4251805468892 CF7603 5x pojemnik na pigulki - pudelko na leki z kólkiem na 
klucze - wodoodporny brelok z o-ringiem - geocaching - 

70,99 zł
4251805468908 CF17910 16x torebki na popcorn - torby papierowe na pikniki, 

urodziny, wesela lub jako male gniazdko wielkanocne - t
70,99 zł

4251805468915 CF17849 250x drewniane szpikulce do przekasek - dlugie 
drewniane szaszlyki do szaszlyków do miesa, warzyw i o

84,99 zł
4251805468922 CF17847 1000x drewniane szpikulce do przekasek - dlugie 

drewniane szaszlyki do szaszlyków do miesa i warzyw - 
84,99 zł

4251805468939 CF17848 1000x drewniane szaszlyki do szaszlyków - dlugie 
drewniane szaszlyki do szaszlyków do miesa, warzyw i o

84,99 zł
4251805468946 CF17945 3x kubki do kawy w stylu vintage - ceramiczny kubek do 

kawy o emaliowanym wygladzie - kubek z uchwytem na
140,99 zł

4251805469066 CF9158 pojemnik na ciasto do przechowywania i transportu 
wypieków - pojemnik transportowy - pojemnik na ciasto

140,99 zł
4251805469097 CF17954 3x sloiki na przyprawy - sloik do przechowywania z 

drewniana pokrywka i uszczelka - szklany sloik na herba
93,99 zł

4251805469103 CF17953 3x sloiki na przyprawy - sloik do przechowywania z 
drewniana pokrywka i uszczelka - szklany sloik na herba

93,99 zł
4251805469110 CF17958 4x wklad do zlewu - kwadratowa mata pod zlew - wklad 

do zlewu - mata z elastycznego tworzywa do ochrony p
93,99 zł

4251805469127 CF17960 4x wklad do zlewu - kwadratowa mata pod zlew - wklad 
do zlewu - mata z elastycznego tworzywa do ochrony p

93,99 zł
4251805469134 CF17963 2-czesciowy zestaw sloików do przechowywania z 

bambusowa pokrywka - metalowe pudelko do przechow
140,99 zł

4251805469141 CF17957 150-czesciowy zestaw naklejek tablicowych — 
wszechstronny zestaw etykiet z kredowymi naklejkami, 

93,99 zł
4251805469158 CF9035 4-czesciowa podkladka Maritime - podkladki z morskimi 

nadrukami fotograficznymi - mata na stól z motywami pl
70,99 zł

4251805469165 CF17941 2x scienny wieszak na ubrania wykonany z drewna - 
wieszaki na ubrania do pokoi dzieciecych i korytarzy - dr

140,99 zł
4251805469172 CF17915 12x czapka imprezowa - czarne stozkowe czapki w 

metalicznych kolorach - blyszczace czapki sylwestrowe -
70,99 zł

4251805469189 CF17907 2x balon foliowy "Szczesliwego Nowego Roku" - 
Girlanda noworoczna z nadmuchiwanych balonów - balo

70,99 zł
4251805469196 CF17907 13-czesciowy zestaw imprezowy na sylwestra - 

akcesoria imprezowe do dekoracji i podkreslenia sylwest
70,99 zł
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4251805469417 CF17909 4-czesciowy zestaw balonów foliowych - Zimowe balony 
foliowe jak renifer i cukierek - Balony, które mozna nape

60,99 zł
4251805469424 CF17948 160x kadzidelka w 8 zapachach - Pachnace drewniane 

patyczki do wydymienia pokoju - Cienkie kadzidelka do 
93,99 zł

4251805469431 CF11932 3X spray ze skala - chemoodporny opryskiwacz z 
pompka z gwintem 28/400 do uzytku domowego, ogrod

140,99 zł
4251805469448 CF11932 3x spray ze skala - chemoodporny rozpylacz z pompka 

do kwasów, weglowodorów i rozpuszczalników - atomiz
140,99 zł

4251805469455 CF11932 3x spray ze skala - opryskiwacz z pompka wodna z 
gwintem 28/400 do uzytku domowego, ogrodowego, wa

93,99 zł
4251805469523 CF17949 2x tace do serwowania - Okragle deski do serwowania - 

Tace kelnerskie z antyposlizgowym materialem - Plastik
140,99 zł

4251805469530 CF13613 Prysznic kempingowy - kompaktowy prysznic solarny z 
15 L - mobilny prysznic zewnetrzny na kemping, ogród, 

93,99 zł
4251805469578 CF17983 24x plastikowe lyzki do jajek - lyzeczki deserowe 

wielokrotnego uzytku - plastikowe lyzki bez BPA - sztucc
84,99 zł

4251805469585 CF17987 2x Cool Bag - klasyczna skladana lodówka termiczna - 
mala torba izolacyjna na pikniki, kemping, na zewnatrz, 

84,99 zł
4251805469592 CF17982 Rekawice BBQ - rekawice wykonane ze skóry 

zaroodpornej - rekawice kuchenne do pieczenia, grillow
140,99 zł

4251805469608 CF17989 Pudelko na herbate z 9 przegródkami - czarne 
drewniane pudelko do przechowywania owinietych tore

163,99 zł
4251805469646 CF17988 2-czesciowy zestaw tac z drewna - drewniana taca - 

taca do serwowania z uchwytami w stylu rustykalnym - 
163,99 zł

4251805469653 CF17991 3-czesciowy zestaw do serwowania - male, biale miski 
do serwowania - grubo zebrowane miski ceramiczne na 

93,99 zł
4251805469660 CF15169 ceramiczny swiecznik na tealighty - dekoracyjny 

swiecznik - srebrny swiecznik - dekoracja pokoju
70,99 zł

4250847195681 CF7045 1x ceramiczna latarnia - kolorowy swiecznik na tealighty 
zapewniajacy przytulna atmosfere - swiecznik z kolorow

70,99 zł
4251805469905 CF17227 kosz na smieci z uchylna pokrywa - stolowy kosz na 

smieci wykonany z bambusa z pokrywa ze stali nierdze
140,99 zł

4251805469929 CF17991 3-czesciowy zestaw do serwowania - male, biale miski 
do serwowania - drobno zebrowane miski ceramiczne n

93,99 zł
4251805469936 CF17991 3-czesciowy zestaw do serwowania - male, biale miski w 

ksztalcie serca - porcelanowe miski na przystawki i dese
93,99 zł

4251805469943 CF17991 3-czesciowy zestaw do serwowania - male, biale miski 
do serwowania - drobno zebrowane miski ceramiczne n

93,99 zł
4251805469950 CF17893 dekoracyjny króliczek z drewna mango - duzy 

drewniany zajaczek wielkanocny z metalowymi detalami
187,99 zł

4251805469967 CF17241 elastyczny spiralny waz ogrodowy z dysza natryskowa - 
waz do wody - odporny na zalamania i rozciagliwy - nie

140,99 zł
4022257758578 CF15966 anielskie wlosy, drobno zwiniety zloty blichtr na choinke, 

ozdoba swiateczna - 40 g
70,99 zł

4251805470147 CF17990 4-czesciowy zestaw pólek lazienkowych - wiszace 
schowek do lazienki - praktyczny wiszacy organizer - sc

140,99 zł
4251805470154 CF17990 4-czesciowy zestaw pólek lazienkowych - wiszace 

schowek do lazienki - praktyczny wiszacy organizer - sc
140,99 zł

4251805470208 CF17986 3x chlodziarka do butelek - chlodziarka do szampana z 
zamknieciem - rekaw chlodzacy do napojów bezalkoholo

93,99 zł
4251805470239 CF18027 ponczo kapielowe z kapturem - recznik plazowy z 

motywem pirata - narzuta z kapturem na plaze, basen i 
140,99 zł

4251805470246 CF18030 recznik kapielowy z motywem pirackim - kolorowy 
recznik plazowy - koc kapielowy na plaze, basen i do laz

140,99 zł
4251805470253 CF18030 recznik kapielowy z motywem rekina - fajny recznik 

plazowy - koc kapielowy na plaze, basen i lazienke - mie
140,99 zł

4251805470284 CF18027 ponczo kapielowe z kapturem - recznik plazowy z 
motywem rekina - narzuta z kapturem na plaze, basen i

140,99 zł
4251805470291 CF18027 ponczo kapielowe z kapturem - recznik plazowy z 

motywem jednorozca - narzuta z kapturem na plaze, ba
140,99 zł

4251805470307 CF18030 recznik kapielowy z motywem kotwicy - morski recznik 
plazowy - koc kapielowy na plaze, basen i lazienke - mie

163,99 zł
4251805470451 CF7010 10x kosz z rafii w kolorze naturalnym do dekoracji - 

Dekoracja wielkanocna - Gniazdo wielkanocne - Koszyk 
140,99 zł

4251805470475 CF15200 10x kosz z rafii w kolorze naturalnym do dekoracji - 
Dekoracja wielkanocna - Gniazdo wielkanocne - Koszyk 

163,99 zł
4251805470482 CF17668 10x kosz z rafii w kolorze naturalnym do dekoracji - 

Dekoracja wielkanocna - Gniazdo wielkanocne - Koszyk 
140,99 zł

4251805470499 CF17668 9-czesciowy zestaw koszyków wielkanocnych z trawa 
wielkanocna i kolorami jajek w blyszczacym marmurowy

140,99 zł
4251805470505 CF18035 4x skakanka dla dzieci - dlugosc 230 cm - skakanka 

regulowana - skakanka w 4 kolorach z drewniana raczka
140,99 zł
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4251805470512 CF18034 6x pilki tenisowe - neonowozólte pilki do sportów 
rekreacyjnych - pilki filcowe jako zabawki dla psów, do s

84,99 zł
4251805470529 CF18044 20x torby do zamrazania 3 litry do zgrzewania - 

zamykane torby do przechowywania swiezych produktó
84,99 zł

4251805470536 CF18026 6-czesciowy zestaw zabawek plazowych w pirackim 
stylu - wiadro z uchwytem, lopata, grabiami, foremkami

140,99 zł
4251805470543 CF18043 40x torby do zamrazania 1 litr do zgrzewania - 

zamykane torby do przechowywania swiezych produktó
70,99 zł

4251805470550 CF18037 2-czesciowy zestaw do snorkelingu dla dzieci od 3 do 6 
lat - Zestaw do snorkelingu dla malych dzieci - Gogle nu

140,99 zł
4251805470567 CF18036 2x gumowa opaska skretna dla dzieci - cienkie gumowe 

skakanki - guma do skakania dla dzieci w jaskrawych te
84,99 zł

4251805470574 CF10325 torby 500x ziplock - przezroczyste torby z zamkiem 
blyskawicznym - male zamykane torebki strunowe - tore

93,99 zł
4251805470581 CF10326 torby 500x ziplock - przezroczyste torby z zamkiem 

blyskawicznym - male zamykane torebki strunowe - tore
140,99 zł

4251805470598 CF10327 torby 500x z zamkiem blyskawicznym - przezroczyste 
torby z zamkiem blyskawicznym - zamykana torba na za

187,99 zł
4251805470604 CF15737 torby 500x z zamkiem blyskawicznym - przezroczyste 

torby z zamkiem blyskawicznym - zamykana torba na za
187,99 zł

4251805470611 CF10325 torby 1000x ziplock - przezroczyste torby z zamkiem 
blyskawicznym - male zamykane torebki strunowe - tore

163,99 zł
4251805470628 CF10326 torby 1000x ziplock - przezroczyste torby z zamkiem 

blyskawicznym - male zamykane torebki strunowe - tore
210,99 zł

4251805470635 CF10327 torby 1000x z zamkiem blyskawicznym - przezroczyste 
torby z zamkiem blyskawicznym - torby zamykane na za

233,99 zł
4251805470642 CF15737 torby 1000x z zamkiem blyskawicznym - przezroczyste 

torby z zamkiem blyskawicznym - zamykana torba na za
257,99 zł

4251805470673 CF18033 2x opony do plywania - kolo do plywania do zabawy w 
kapieli - nadmuchiwane kolo wodne - pomoc w plywani

84,99 zł
4251805470987 CF18054 brodzik dla dzieci - nadmuchiwany, okragly basen dla 

dzieci - 2-kolowy mini basen na balkon, taras i ogród - b
84,99 zł

4251805470994 CF18054 brodzik dla dzieci - nadmuchiwany, okragly basen dla 
dzieci - 2-torowy mini basen na balkon, taras i do ogrod

84,99 zł
4251805471007 CF18057 Kólko do plywania - duze niebieskie kólko do zabawy w 

kapieli - nadmuchiwane kólko do wody dla dzieci i mlod
140,99 zł

4251805471014 CF18057 Kólko do plywania - duze fioletowe kólko do zabawy w 
kapieli - nadmuchiwane kólko do wody dla dzieci i mlod

140,99 zł
4251805471021 CF18057 Kólko do plywania - duze czerwone kólko do zabawy w 

kapieli - nadmuchiwane kólko do wody dla dzieci i mlod
140,99 zł

4251805471038 CF18053 Nadmuchiwane kolo do plywania dla dzieci od 3 do 6 lat 
- kolo do plywania w zwierzecy wzór - pomoc do plywan

70,99 zł
4251805471045 CF18064 8x plastikowe kubki do picia - kolorowe kubki 

wielokrotnego uzytku - nietlukace kubki na biwak, piknik
84,99 zł

4251805471052 CF18060 32-czesciowy zestaw naklejek na smietniki - 
samoprzylepne numery na numery domów - oznakowan

84,99 zł
4251805471069 CF18059 8x podkladka - zmywalna podkladka z motywem 

kwiatów i lisci - mata na stól - 2-stronna podkladka - dw
84,99 zł

4251805471083 CF18062 2x dinozaury - prehistoryczne figurki do zabawy z 
tworzywa sztucznego - zabawki dla dzieci - solidne dino

93,99 zł
4251805471106 CF18058 3-czesciowy zestaw tac z drewna - drewniana taca w 

trzech róznych rozmiarach - duze ozdobne miski o rusty
233,99 zł

4251805471113 CF18061 skladana lopata z dlugim uchwytem - mini skladana 
lopata z przedluzonym uchwytem dla lepszej dzwigni - l

93,99 zł
4251805471120 CF18068 3x sitko kuchenne z tworzywa - durszlak do mycia 

owoców i warzyw - durszlak na makaron - durszlak okra
140,99 zł

4251805471137 CF17114 5x drewniane podstawki wielkanocne - królik z 
pisankami - dekoracja wielkanocna - drewniana dekorac

140,99 zł
4251805471144 CF18070 2x miarki wykonane z tworzywa - miarka ze skala w 

mililitrach, OZ i kubkach - antyposlizgowa miarka - pom
93,99 zł

4251805471144 CF18070 2x miarki wykonane z tworzywa - miarka ze skala w 
mililitrach, OZ i kubkach - antyposlizgowa miarka - pom

91,99 zł
4251805471151 CF18066 7-czesciowy zestaw do rzutek - klasyczna tarcza z 

metalowymi rzutkami w 2 kolorach - tarcza i strzaly - z t
140,99 zł

4251805471175 CF18067 2x kosz na sztucce - plastikowy uchwyt na przybory 
kuchenne - kosz na sztucce z wyjmowana przegroda - d

140,99 zł
4251805471182 CF18067 2x kosz na sztucce - plastikowy uchwyt na przybory 

kuchenne - kosz na sztucce z wyjmowana przegroda - d
140,99 zł

4251805471199 CF18052 9x Wieszak odstraszajacy ptaki - odstraszacz ptaków w 
kolorowym spiralnym ksztalcie - strach na wróble do za

140,99 zł
4251805471205 CF18069 2x kosz ociekowy - ociekacz do zlewu - zielony ociekacz 

do naczyn i innych artykulów gospodarstwa domowego 
137,99 zł
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4251805471212 CF18069 2x kosz ociekowy - ociekacz do zlewu - bialy pomoc do 
ociekania naczyn i innych artykulów gospodarstwa dom

137,99 zł
4251805471229 CF18069 2x kosz ociekowy - ociekacz do zlewu - szary ociekacz 

do naczyn i innych artykulów gospodarstwa domowego 
137,99 zł

4251805471236 CF18065 8-czesciowy zestaw misek na przekaski - szare i 
czerwone miseczki do dipów do dania glównego - miski 

163,99 zł
4251805471243 CF18065 8-czesciowy zestaw misek na przekaski - zielone i 

niebieskie miseczki do dipów do dania glównego - miski 
163,99 zł

4251805471250 CF18063 stól kempingowy wykonany z aluminium - elastyczny 
stól skladany - stól skladany z uchwytem - lekki, przeno

187,99 zł
4251805471274 CF13499 girlanda ze sniezynkami - girlanda dekoracyjna na 

swieta - girlanda sniezynka - girlanda swiateczna na ozd
70,99 zł

4251805471281 CF12238 9x bombki choinkowe, bombki choinkowe wykonane z 
nietlukacego plastiku na swieta, ozdoby choinkowe na c

84,99 zł
4251805471298 CF14596 Trenazer ud - poreczny trener ramion i nóg z miekkim 

uchwytem - idealny do treningu silowego, treningu i fitn
93,99 zł

4251805471359 CF11108 2-czesciowy zestaw swiecacych balonów z diodami LED 
- przezroczyste pecherzyki powietrza z pretami podtrzy

140,99 zł
4251805471366 CF7714 4x teleskopowa packa na muchy - srodek odstraszajacy 

owady z elastycznie wysuwanym uchwytem - zwalczanie
70,99 zł

4251805471380 CF18103 6-czesciowy zestaw kosmetyczny - pedzel kosmetyczny i 
gabka do makijazu w ksztalcie jajka - beauty blender [w

84,99 zł
4251805471397 CF0562 camping match, wieczne zapalki, trwale zapalki, 

zapalniczka survivalowa z krzemieniem jako breloczek
46,99 zł

4251805471403 CF12225 4x Ozdoby choinkowe z metalu - Dekoracja swiateczna 
platek sniegu - zawieszka na Boze Narodzenie w kolorze

70,99 zł
4251805471533 CF11991 3x klasyczny dzwonek rowerowy w kilku kolorach - 

dzwiek "ring-ring" - dzwonek rowerowy na kierownice o 
84,99 zł

4251805471557 CF11636 dmuchane kolo do plywania w fajnym designie - kolo do 
plywania dla dzieci i doroslych [wybór jest zróznicowany

84,99 zł
4251805471557 CF11636 dmuchane kolo do plywania w fajnym designie - kolo do 

plywania dla dzieci i doroslych [wybór jest zróznicowany
84,99 zł

4251805471595 CF12991 retro kostiumy 1920 przebranie damskie i rózne 
rozszerzenia - wyglad Charleston - sukienka z cekinami 

93,99 zł
4251805471601 CF17366 12-czesciowy zestaw misek - plastikowe naczynia 

wielokrotnego uzytku - miska na zupe, owoce lub przek
140,99 zł

4251805471618 CF17366 12-czesciowy zestaw misek - plastikowe naczynia 
wielokrotnego uzytku - miska na zupe, owoce lub przek

140,99 zł
4251805471625 CF17366 12-czesciowy zestaw misek - plastikowe naczynia 

wielokrotnego uzytku - miska na zupe, owoce lub przek
140,99 zł

4251805471632 CF12954 Kostiumy retro 1920 przebranie damskie i rózne 
rozszerzenia-wyglad Charleston-Vintage Flapper fringe s

84,99 zł
4251805471649 CF18055 okragle przykrycie basenowe - nieprzepuszczajaca 

swiatla plandeka termiczna - plandeka na okragly basen
140,99 zł

4251805471656 CF18056 okragle przykrycie basenowe - nieprzepuszczajaca 
swiatla plandeka termiczna - plandeka na okragly basen

163,99 zł
4251805471663 CF18107 zestaw snorkel dla dzieci - kolorowe akcesoria do 

nurkowania - okulary do nurkowania i fajka - okulary do
160,99 zł

4251805471670 CF18105 zestaw do snorkelingu dla nastolatków od 14 lat i 
doroslych - gogle do snorkelingu i nurkowania - okulary 

160,99 zł
4251805471687 CF18107 zestaw snorkel dla dzieci - kolorowe akcesoria do 

nurkowania - okulary do nurkowania i fajka - okulary do
160,99 zł

4251805471694 CF18105 zestaw do snorkelingu dla nastolatków od 14 lat i 
doroslych - gogle do snorkelingu i nurkowania - okulary 

160,99 zł
4251805471700 CF18104 3x rozsuwana siatka dla dzieci - siatka na owady z 

pretem teleskopowym - siec wedkarska dla dzieci - kolor
137,99 zł

4251805471731 CF14105 26-czesciowy zestaw akcesoriów do namiotu - walizka 
na przybory z kolkami i sciagaczem do kolków - narzedzi

91,99 zł
4251805471748 CF14103 Prasa do ziemniaków - prasa reczna do ziemniaków, 

owoców i warzyw z wyjmowana wkladka sitowa - idealn
91,99 zł

4251805471946 CF10536 3x automatyczne podlewanie roslin w pomieszczeniach - 
dystrybutor wody do roslin - kula podlewajaca do podle

91,99 zł
4251805471953 CF18127 dekoracyjna miska z drewna tekowego - recznie robiona 

drewniana taca do dekoracji pokoju - miska z drewna te
160,99 zł

4251805471977 CF18141 miska dekoracyjna z ciemnego drewna mango - miska 
na owoce z naturalnego drewna - dodatek do domu do j

160,99 zł
4251805471984 CF18128 maselniczka wykonana z porcelany - Biale porcelanowe 

naczynie z uchwytem - Maslo do mycia w zmywarce w k
137,99 zł

4251805472134 CF15469 32x szyszki do podlewania, gliniane szyszki z wezem 
jako dozownik wody z systemem kroplowym na wakacja

275,99 zł
4251285529793 CF8793 Szklany dzbanek z dziobkiem ze stali nierdzewnej - 

szklana karafka na wode - 1 litrowa szklana karafka na 
163,99 zł
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4250847192222 CF6735 3 w 1 pokrywa zabezpieczajaca przed przegrzaniem - 
Chroni przed wykipieniem i rozpryskami, funkcja gotowa

84,99 zł
4251285558663 CF7357 wodoodporna oslona ochronna - pyloszczelna oslona na 

tablet i czytnik e-booków - torba ochronna w kolorze nie
46,99 zł
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