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Szanowni Państwo,
Wielkimi krokami zbliżają się
Święta Bożego Narodzenia,
dlatego na Państwa ręce przekazuję
katalog „Magia Twoich Świąt” z wieloma
świątecznymi niespodziankami!
Do katalogu dołączam kupon z ukrytym
symbolem, więcej informacji na stronie 3.
W wyjątkowej świątecznej ofercie znajdują
się produkty marki Delimano idealne do
przygotowania wigilijnych potraw, produkty
z linii Dormeo Warm Hug doskonałe na
prezenty, a także buty Walkmaxx niezbędne
w trakcie zimowych spacerów.
Korzystając ze sposobności życzę Państwu
magicznych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w rodzinnej atmosferze, a także
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
2019 roku.
Serdecznie dziękuję za okazane nam zaufanie
i wybór naszych produktów.

Marta Małyska
Print Manager

-50 zł
79,99zł
129,99zł

str. 4-16

Dom i Wnętrze

od 1199,99zł

str. 18-35

Dom i wnętrze

Dział Obsługi Klienta

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz sprawdzić status swojego zamówienia, zgłosić
reklamację lub zwrócić towar?

Zadzwoń 22 512 54 00
Poniedziałek – piątek w godz. 800-1600

99,99zł

100% Gwarancja

str. 36-43

Jeśli zmienisz zdanie, możesz odesłać
zamówione towary w ciągu 14 dni i otrzymać
zwrot pieniędzy.

Zdrowie i uroda

Kupuj na wiele sposobów
www.mango.pl, www.klub-5.pl

22 512 54 31
Odwiedź nasze sklepy
Lista adresów na str. 59

produkty można
RATY Wybrane
nabyć na raty oraz
z przedłużoną gwarancją.
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Dołącz do nas
MangoPolska

• Promocyjne oferty
• Pomysły na piękny dom
• Konkursy, przepisy, filmy

-50%
119,99zł
239,99zł

str. 46-55

Magia Twoich Świąt

Odkryj świąteczne rabaty!
ODNAJDŹ SYMBOL NA ZDRAPCE I ODBIERZ
SWÓJ RABAT!

4 proste kroki:
nagrodę:

Odkryj świąteczne rabaty!
-20%

Zdrap srebrne pole

1 i odszukaj swoją

Magia Twoich Świąt

-50%

-30%

NA ZDRAPCE
ODNAJDŹ SYMBOL
T!
I ODBIERZ SWÓJ RABA

-20%

-50%

22 512 54 37

-30%
Odszukaj w katalogu produkty
oznaczone symbolami i ciesz
się nagrodą!
Oznaczenia promocyjnej ceny:

2 Obejrzyj katalog „Magia Twoich Świąt” i znajdź
produkty, do których zostały przypisane symbole.
Zadzwoń pod numer 22 512 54 31 i podaj

79,99zł

cena regularna

pod srebrnym polem.

79,99zł

cena promocyjna

79,99zł

cena klubowa

3 Konsultantowi numer oraz symbol, który znajduje się
4 Wykorzystaj swój rabat na produkty oznaczone
symbolem, znajdującym się na zdrapce.

Nie zwlekaj! Liczba produktów jest ograniczona!
6Abs Shaper

Elektrostymulator mięśni
brzucha

Urządzenie wykorzystuje fale elektromagnetyczne
EMS. Kształtuje, wzmacnia i tonizuje mięśnie bez
wysiłku. Skuteczny trening i regeneracja w jednym.
Wygodny i prosty w użyciu.

129,99zł

64,99zł

Delimano Stone Legend
CopperLUX

Garnek kwadratowy
Garnek jest odporny na zarysowania
i przebarwienia. Łatwo go umyć. Nie przypala
jedzenia, można go używać w piekarniku.

199,99zł

139,99zł
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Oferta
limitowana

24999 zł
cena regularna: 49999 zł

-250 zł

Noworoczny
utriblast
oczyszczający N
Składniki:
pinaku
• 1 garść sz ty
ię
m
ć
rś
ga
1
•
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try
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a
ał
m
1
•
• 1 ogórek lera
se
• 1 łodyga
• imbir
du
• 3 kostki lo
• woda

www.mango.pl

Tylko teraz Nutribullet w ekskluzywnej świątecznej ofercie!
Z ekstraktorem z łatwością przekształcisz każdy posiłek
w prawdziwą bombę odżywczą i witaminową. Dzięki procesom
ekstrakcji wydobywa z produktów spożywczych najcenniejsze
składniki odżywcze, a tak przygotowany posiłek jest lekkostrawny
i bardzo dobrze przyswajany przez organizm. Przeżyj te Święta
zdrowo, wypróbuj Nutriblast! Szklanka pełna energii, witalności
i dobrego samopoczucia dla zdrowia i szczęśliwego życia.

600 W

RATY
0%
4

Nutribullet
Ekstraktor składników odżywczych

5 ELEMENTÓW

20 000 RPM

Ponad 26 milionów
sprzedanych sztuk!

Ć
NOWOŚ

Oferta
limitowana

14999 zł

99
cena regularna: 249 zł

-100 zł
Stone Legend
Copperlux
Owalna Brytfanna
Owalna brytfanna to właściwy wybór
dla każdego miłośnika pieczenia
i gotowania. Naczynie jest wystarczająco
duże, żeby upiec domowe ciasto, ryby,
wołowinę, kurczaka, pieczone żeberka
– wszystkie potrawy szybko, prosto
i smacznie!
Pojemność: 6 l
Wymiar: 28x38 cm

Pokrywka w PREZENCIE!
22 512 54 31

5

Oferta
limitowana
od

Magia

9999 zł

cena regularna: od 19999 zł
dla zestawu poduszka 40x40 cm,
koc 130x190 cm

-50%
Warm Hug
Zestaw koc z poduszką

Ć
NOWOŚ

Zestaw koc z poduszką to ciepły i elegancki zestaw w sześciu
pięknych kolorach: czerwonym, granatowym, brązowym,
szmaragdowym, szarym i pudrowym różu. Zestaw jest jednym
z najłatwiejszych i najtańszych sposobów odnowienia wnętrza
domu. Każdy z zestawów jest dwukolorowy, składa się z dwóch
rodzajów materiałów, dzięki czemu możesz tworzyć indywidualne
kompozycje. Jedna strona pozwala na wybór miękkiego,
pluszowego polaru, natomiast druga otula modnym futerkiem.
Poduszka: 40x40 cm | Koc: 130x190 cm lub 200x200 cm

6

www.mango.pl

Świąt

Świąteczna

cena!

TY LKO

9999 zł

IDEALNY
PREZENT!
Warm Hug
Szlafrok
Szlafrok uzupełnia portfolio produktów z linii
Warm Hug. Jest niezwykle ciepły i miękki
w dotyku. Po kąpieli lub szybkim prysznicu
rozpieści Cię oraz pozostawi na długo
odczucie świeżości i relaksu.
Szlafrok posiada biały, futrzany kołnierz,
dwie przednie kieszenie na drobiazgi lub
do ogrzania rąk, pasek oraz pętelkę do
zawieszania.
Dostępne w dwóch kolorach i trzech rozmiarach: S, M, L

Wyjątkowy prezent
		
dla bliskiej osoby!

NOWOŚ
Ć
22 512 54 31
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Oferta
limitowana

9999 zł

99
cena regularna: 149 zł

-50 zł
Świecący tor
z przeszkodami
Teraz jeszcze więcej zabawy z powiększonym
zestawem Magic Tracks Crash set!
• Elastyczny, wyginający się materiał toru, który
umożliwia wykonanie dowolnej konstrukcji
• Samochody ze światłami LED
• Emituje blask w ciemnościach – fluorescencyjny
efekt w 4 kolorach
• Różne możliwości zabawy: wyścigi, kolizje,
budowanie toru na czas podczas trwającego
wyścigu
• Powiększony zestaw, to więcej zabawy!

Ponad 10 milionów sprzedanych sztuk!
8

www.mango.pl

Oferta
limitowana

11999 zł

99
cena regularna: 239 zł

-50%
Masujący ogrzewacz 2 w 1
2 w 1 – ogrzewanie i masaż dla relaksu Twoich stóp i ciała!
Wybierz między dwoma poziomami intensywności masażu
z ogrzewaniem lub bez, lub po prostu użyj jako poduszki do
masażu na plecach, szyi czy dowolnej części Twojego ciała.
Rozgrzewa w zaledwie kilka minut i wspaniale odpręża oraz
łagodzi odczucie dyskomfortu wywołanego przez napięcia
mięśniowe.

Ogrzewacz i masażer dla całego ciała!

Nowe
kolory!
22 512 54 31
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-130 zł
-50 zł

Walkmaxx Black Fit 3.0

Walkmaxx Comfort Ankle Boots

Trening wzmacniający mięśnie podczas
chodzenia. Zapewniają prawidłowe ułożenie stopy
w bucie i usztywnienie kostki.

Wygodne i modne, odpowiednie na pracowity dzień
w biurze lub na wieczór z przyjaciółmi. Wkładka z pianki
z pamięcią kształtu zapewnia stopom dodatkowy komfort,
ogrzewając je w chłodniejsze jesienne i zimowe dni.

Rozmiar: od 36-46
Kolory: czarne

Rozmiar: od 40-46
Kolory: czarne, brązowe

Buty sportowe

10

199,99zł

www.mango.pl

Półbuty męskie

149,99zł

199,99zł

69,99zł

Ć
NOWOŚ

„Wszystkiego dobrego
na Święta Bożego
Narodzenia”

Oferta
limitowana

18999 zł
cena regularn
a:

37999 zł

-50%
Buty Zimowe
Buty, dla których pokochasz zimę!
Buty Walkmaxx Comfort są
niezawodnym rozwiązaniem
na chłodne zimowe dni. Nowy,
ulepszony model ma wygodną
zaokrągloną wkładkę z pianki
z pamięcią kształtu i jest całkowicie
wodoodporny – idealne połączenie
wygody i funkcjonalności.
Wodoodporna cholewka i miękki
puch zapewniają bezpieczeństwo
stóp. Wkładka z pianki zapewnia
miękkość podczas chodzenia
oraz utrzymuje ciepło w bucie
niezależnie od temperatury
zewnętrznej.
Rozmiar: damskie: 36-42;
męskie: 40-46

Dla niej
Dla niego
22 512 54 31
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Super ekstraktor składników odżywczych dla każdego.
Wyjątkowe połączenie 900-watowego silnika, nowych ostrzy ekstrakcyjnych i opatentowanego działania
cyklonowego uwalnia składniki odżywcze zawarte w naszym ulubionym jedzeniu, a nawet w jego ziarnach,
skórkach czy łodygach!
• Duża moc silnika dla lepszej ekstrakcji i wydajności urządzenia, mieli na proszek nawet najtwardsze składniki
• Zdrowa dieta, lepsze samopoczucie
• Działanie cyklonowe (rozbijające i ścierające na proszek)
• Nowoczesne ostrza ekstrakcyjne (rozbijają nawet twarde produkty)

RATY
0%

-20 zł
549,99zł

12

W zestawie:
Podstawa z silnikiem
Ostrze ekstrakcyjne
Mały kielich o pojemności 0,5 l
Wysoki kielich z pokrywką 0,9 l
Szczelna pokrywka
Instrukcja obsługi i książeczka
z przepisami
• Kieszonkowy przewodnik po składnikach
odżywczych
•
•
•
•
•
•

529,99zł

www.delimano.pl

25 000

OBROTÓW NA MINUTĘ

900 W

AD

26 MILIONÓ
W

PON

Gotuj i świętuj każdego dnia
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GWARANCJA
Najpotężniejszy ekstraktor składników odżywczych dla Twojego zdrowia.
NutriBullet Rx to jeszcze większa moc ekstrakcyjna! Z silnikiem o mocy 1700 W, jest to najpotężniejszy
NutriBullet, przy jednoczesnym wyposażeniu w duże kielichy, dodatkowy dzbanek oraz 7 minutowy cykl
podgrzewania. Możliwości urządzenia są coraz większe!
• Najbardziej zaawansowany ekstraktor składników odżywczych
• Inteligentne działanie, bez zbędnych przycisków i programów
• Świeże, zdrowe, odżywcze napoje, koktajle, zupy i sosy
• Prędkość 30.000 obrotów na minutę, jednominutowy cykl ekstrakcji, siedmiominutowy cykl podgrzewania do
sporządzania zup i fondue

•
•
•
•
•
•
•
•
•

W zestawie:
Obudowa z silnikiem o dużej mocy
Ostrze ekstrakcyjne
Dzbanek do zup z dwuczęściową
pokrywką
Kielich o pojemności 0,9 l
Duży kielich o pojemności 1,3 l
Szczelna, zachowująca świeżość
pokrywka
Nakładka do wygodnego picia
Urządzenie do zdejmowania ostrzy
Instrukcja obsługi

RATY
0%

30 000

-100 zł

OBROTÓW NA MINUTĘ

1700 W
999,99zł

899,99zł

22 512 54 31
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Kuchnia

Delimano Stone Legend CopperLUX

Garnek
Piecz i gotuj jeszcze wydajniej dzięki garnkowi
Delimano Stone Legend Copperlux.
• Odporny na zarysowania i przywieranie,
energooszczędny
• Można używać na wszystkich rodzajach
kuchenek i w piekarniku
• Odkryj nowe, zdrowe gotowanie dla swojej
rodziny

Pojemność: 2,5 l; 3,5 l; i 4 l
Średnica: 24 cm, 26 cm, 28 cm

od 99,99zł

Zapytaj o pokrywkę

-20 zł

od 79,99zł

Rondel
Rondel Delimano Stone Legend Copperlux
ułatwi przygotowanie zup, sosów, a także
„potraw jednogarnkowych” jak gulasz lub
zapiekanka.
Doskonały również do gotowania ziemniaków
oraz warzyw na parze, świetnie sprawdza się
w przypadku przygotowania mniejszych porcji
posiłków lub przechowywania ich w lodówce.

Pojemność: 1,4 l
Średnica: 16 cm

69,99zł

55,99zł

Wysoki garnek
Garnek wysoki Delimano Stone Legend
Copperlux jest niezbędny w każdej kuchni.
Dzięki 3 pojemnościom dopasujesz go
do swoich potrzeb. Idealny go zup, leczo,
gulaszu. Można go używać na wszystkich
rodzajach kuchenek, a nawet w piekarniku.

NIEPRZYWIERAJĄCA DO WSZYSTKICH
POWIERZCHNIA
RODZAJÓW
KUCHENEK

ODPORNA
NA ZARYSOWANIA

Pojemność: 3,3 l; 5,5 l; 8,9 l
Średnica: 20 cm, 24 cm, 28 cm

od 99,99zł

14

www.delimano.pl

Nowa wersja
bestsellera!

Gotuj i świętuj każdego dnia

CIASTO
ADOWE
CZEKOL AMI
K
ZE ŚLIW

KAMIE
I MIED

Składniki:
• 5 jajek
w ze skórką
• 250 g zmiksowanych migdałó
• Kostka miękkiego masła
• Proszek do pieczenia
• Szklanka cukru trzcinowego
kolady
• 2 tabliczki 70% gorzkiej cze
nej
rozpuszczonej w kąpieli wod
ao
kak
• 1 łyżka
owanych
• 8 – 10 śliwek węgierek dryl
pół
na
ch
ony
i przekroj

Przygotowanie
roztrzepujemy.
Do miski wbijamy całe jajka i je
dodajemy
zką
Następnie mieszając trzepac
y do
wam
wyle
ść
Cało
i.
dnik
pozostałe skła
ej
szon
opró
i
łem
brytfanki wysmarowanej mas
i.
kam
śliw
my
łada
wyk
ta
cias
mąką. Wierzch
ni
stop
180
do
Wkładamy do rozgrzanego
zinę.
piekarnika i pieczemy około god

Delimano Stone Legend
CopperLUX

Głęboka patelnia

Wysoka patelnia daje nieograniczone
możliwości gotowania, smażenia i pieczenia,
w jednym naczyniu bez bałaganu i konieczności
brudzenia kolejnych garnków. Niestandardowa
głębokość patelni ogranicza ryzyko poparzenia
pryskającym, gorącym olejem.
Pojemność: 3 l
Średnica: 26 cm

129,99zł

-50 zł

79,99zł

22 512 54 31
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Kuchnia

Delimano Stone Legend CopperLUX

Brytfanna
Uniwersalna brytfanna jest nieodłącznym
elementem kompleksowego zestawu
naczyń. Produkt okaże się niezbędny do
przygotowania pieczonego kurczaka,
wieprzowiny, wołowiny, jagnięciny, ryb i wielu
innych potraw, jak lasagne lub ciasto. Od teraz
dzięki brytfannie będziesz mógł zaskoczyć
swoich najbliższych gorącymi bułeczkami
z cynamonem lub chlebem bananowym.

NIEPRZYWIERAJĄCA DO WSZYSTKICH
POWIERZCHNIA
RODZAJÓW
KUCHENEK

ODPORNA
NA ZARYSOWANIA

Rozmiar: 40x25 cm

od 149,99zł

-40 zł

109,99zł

Patelnia
Na patelni Delimano Stone Legend Copperlux
można usmażyć jajka i warzywa, przygotować
steki o różnym poziomie wysmażenia,
kurczaka czy smażone ziemniaki. Patelnie są
najczęściej używanym naczyniem w kuchni,
zatem będzie Ci towarzyszyć od rana do
wieczora!

Pojemność: 1,2 l; 1,8 l; 2,5 l
Średnica: 20, 24 i 28 cm

od 69,99zł

od 49,99zł

do

-20 zł

Patelnia do naleśników
Patelnia do naleśników Delimano Stone
Legend Copperlux jest idealnym dodatkiem
do każdego zestawu naczyń kuchennych
– teraz przygotujesz ulubione naleśniki na
profesjonalnej patelni prosto, łatwo i szybko.
Produkt sprawdzi się również podczas
przygotowywania amerykańskich pancake’ów
oraz słodkich i wytrawnych omletów.

Pojemność: 0,8 l
Średnica: 24 cm

79,99zł

16

59,99zł

www.delimano.pl

-20 zł

Gotuj i świętuj każdego dnia

Garnek
wielofunkcyjny
Uniwersalna średnica, kształt
i głębokość umożliwia użytkowanie
na wiele sposobów.
• Posiada wysokiej jakości
nieprzywierającą powłokę
z dodatkiem prawdziwego kamienia
i miedzi
• Powłoka niezwykle wytrzymała
i odporna na zarysowania
• Funkcja smażenia na głębokim
tłuszczu i gotowania na parze oraz
woka w jednym naczyniu
• Duża pojemność 4,9 l
• Koszyk do gotowania – przydatny
do gotowania warzyw, makaronu,
jaj oraz ruszt do pieczenia

Pojemność: 4,9 l
Średnica: 24 cm

-40 zł

tradycyjne
gotowanie

pieczenie na ruszcie

gotowanie na parze

pieczenie

smażenie
na głębokim
tłuszczu

Zapytaj o pokrywkę
uwalniającą aromat!

169,99zł

129,99zł

199,99zł

139,99zł

Garnek kwadratowy
Piecz używając tylko jednego naczynia!
Garnek jest odporny na zarysowania
i przebarwienia. Łatwo go umyć. Nie
przypala jedzenia, można go używać
w piekarniku.
Wykonany z nietoksycznych materiałów,
w 100% wolnych od PFOA, dzięki
czemu żadne szkodliwe substancje
chemiczne nie przedostają się do potraw,
a ostatecznie do naszego organizmu.

Pojemność: 4 l
Rozmiar: 27x27 cm

22 512 54 31
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Kuchnia
Delimano Espresso
Coffee Machine Deluxe

PRZEDŁUŻONA

Ekspres do kawy

GWARANCJA

Oszczędź czas przygotowania porannej kawy.
Ekspres umożliwia zrobienia dwóch kaw
jednocześnie, a dzięki niewielkim rozmiarom
zmieści się nawet w kameralnej kuchni.
• Prosta obsługa jednym pokrętłem
• Funkcja podgrzewania – wystarczy położyć
filiżanki na urządzeniu
• Cicha praca (mniej niż 60 db)
• Odczepiane elementy wykonane ze stali
nierdzewnej – łatwe do czyszczenia
• Doskonale pieni mleko

-170 zł
799,99zł

Moc: 1250 W
Rozmiar: 31x19x33 cm

529,99zł

Multifunctional Genius Cooker

Przenośna kuchenka
elektryczna

Doskonale sprawdzi się jako:
• Elektryczny grill do warzyw, mięs, ryb i owoców
morza
• Blaszka do pieczenia np. pizzy
• Garnek do gotowania i zapiekania, np.: gotowania
risotto, potrawek, gulaszy, sosów
Zalety:
• Kompaktowa i przenośna
• Nieprzywierająca powłoka oryginalnych naczyń
• Prosta obsługa – za pomocą jednego przycisku
ustawisz temperaturę od 250o do 300oC
• Wielofunkcyjny pierścień: zbierający tłuszcz,
wygotowującą się wodę, na którym można położyć
rozgotowane resztki jedzenia

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

-100 zł

W zestawie: płyta grillowa 30 cm; płyta płaska
(do pizzy) 30 cm; uchwyt metalowy; kuchenka
elektryczna; pierścień (tacka zbierająca tłuszcz);
garnek to zapiekania: 30x5 cm – 3,5 l; szklana
pokrywka 33,5 cm; instrukcja obsługi

599,99zł

18

499,99zł

www.delimano.pl

Moc: 1800 W
Materiał: aluminium z powłoką
nieprzywierającą, stal nierdzewna

Gotuj i świętuj każdego dnia
7 częściowy zestaw
Najwyższa jakość
Mistrzowskie efekty

Cząsteczki
diamentu
i tytanu

ADRIANO’S ULTIMATE
Zestaw Naczy
Jedyny zestaw naczyń, jakiego potrzebujesz. Wykonany z aluminium z dodatkiem cząsteczek
diamentu i tytanu, dla większej wytrzymałości i odporności na wysokie temperatury.
Niesamowity 7-częściowy komplet, idealny do gotowania, pieczenia, smażenia!
• Naczynia wykonane z aluminium cechują się świetną przewodnością cieplną oraz są lekkie,
co ułatwia ich przenoszenie
• Z szorstką nieprzywierającą powłoką najnowszej generacji
• Odporne na zarysowania
• Elegancko wykończone w kolorze metalu
• Można używać w piekarniku i na wszystkich rodzajach kuchenek
W zestawie: Patelnia 24 cm; Owalna brytfanna 6 l; Pokrywa do owalnej
brytfanny; Wysoka patelnia 26 cm; Garnek 20 cm; Pokrywka 20 cm;
Wielofunkcyjne naczynie 26 cm

PROSTE
W CZYSZCZENIU

ODPORNE NA
ZARYSOWANIA

NIEPRZYWIERAJĄCA
POWŁOKA

779,99zł

Owalna brytfanna może być używana tylko w piekarniku, nie używać na kuchence!

Delimano Salt&Pepper Mill 2in1

Młynek do soli i pieprzu 2w1
Elegancki i praktyczny
Młynek ręczny do soli i pieprzu 2 w 1 jest wykonany
z wysokiej jakości stali nierdzewnej i przezroczystego
akrylu. Umożliwia regulowanie grubości mielenia
ziaren wedle swoich upodobań i potrzeb. Z jednej
strony znajduje się młynek do soli, a z drugiej do
pieprzu. Pozwoli zaoszczędzić miejsce nawet
w niewielkiej kuchni!

59,99zł

22 512 54 31
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Kuchnia
Delimano Joy

Maszynka do mielenia mięsa
Wielofunkcyjna maszynka do mielenia mięsa i wyrobu
kiełbas!
• 2 funkcje przetwarzania mięsa/żywności: mielenie
mięsa, wyrób kiełbas
• Funkcja biegu wstecznego (funkcja reverse)
• 3 wymienne sita pozwolą Ci zmielić mięso według
swoich preferencji: grubo, średnio lub drobno
mielone.
Akcesoria w zestawie:
Moc: 600-800 W
Moc szczytowa silnika: 1800 W
Moc przetwarzania: 0,8 kg/min

RATY

-100 zł

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

12 x od 24,08zł

349,99zł

249,99zł

Delimano Joy

Wielofunkcyjny opiekacz
Dzięki opiekaczowi Joy 4w1 przygotujesz w prosty
sposób pyszne przekąski dla każdego: chrupiące tosty,
słodkie gofry, upieczesz pączki, a nawet potrawy z grilla.
• 4 zdejmowane płyty grzewcze
• Łatwa obsługa
• Nieprzywierająca powłoka Rozmiar płyt: 23x13 cm

199,99zł

169,99zł

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

-30 zł

Delimano Joy

Jogurtownica

PRZEDŁUŻONA

Ciesz się smakiem swojego ulubionego jogurtu,
wykonanego według własnych pomysłów i upodobań!
Do każdego pojemniczka możesz dodać inne składniki
i otrzymać różnorodność smaków.
Co ważniejsze, dokładnie wiesz, co jesz!
• 1,4 l kremowego jogurtu w zaledwie 6 godzin
• 7 szklanych 200ml pojemników, z zakrętkami
• Możliwość jednorazowego łączenia różnych smaków
lub owoców
Pojemność: 7x200 ml

-20 zł

99,99zł
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79,99zł
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GWARANCJA

Gotuj i świętuj każdego dnia
Delimano Joy

rozgniata

Siekacz

miesza

Przyspiesz i uprość codzienne
przygotowywanie posiłków.
• 4 nakładki z różnymi ostrzami dla bardziej
efektywnego rozdrabniania
• Noże ze stali nierdzewnej
• Dwa mieszadła do sosów
• Obsługa jedną ręką – funkcja pulsacyjna
• Antypoślizgowe nóżki
W zestawie:
pojemnik 600 ml, dwa mieszadła

pojemnik do
przechowywania
żywności

sieka

PRZEDŁUŻONA

-50%

GWARANCJA

99,99zł

49,99zł

Delimano Joy

Blender Duomix

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Blender łączący 2 urządzenia w 1.
• Blender ręczny do przygotowywania zup, sosów, deserów
owocowych dzięki funkcji miksowania, rozdrabniania
i ucierania
• Blender do smoothie i przygotowywania zdrowych
• koktajli i przekąsek
• Cicha praca
Zapytaj o dodatkowe
• Wygodny w użytku
akcesoria
• Ostrza i mieszadła ze stali
nierdzewnej
• Dwie prędkości i funkcja Turbo
Moc: 600 W
Pojemność butelki: 600 ml

-50%
99,99zł

199,99zł

Delimano Joy

Czajnik elektryczny
• Cyfrowa regulacja temperatury w zakresie
40-99oC
• Funkcja podtrzymywania ciepła (nawet do 30 min)
• Automatyczny wyłącznik
• Wymienialny filtr

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Moc: 2200 W
Pojemność: 1,7 l

cyfrowy
wyświetlacz

-50 zł
179,99zł

129,99zł

22 512 54 31

21

Kuchnia
Delimano Brava

Maszynka do
makaronów i ciasteczek
Wielofunkcyjny zestaw do przygotowania
makaronów, ciastek oraz dekoracji.
Wiele zastosowań w 1 urządzeniu – zastępuje
maszynkę do makaronów, prasę do ciastek
i zestaw dekoracyjny do tostów.
• Dodatkowe foremki do wyrobu ravioli
i pierogów
• Zestaw zawiera 35 elementów
• Można myć w zmywarce

89,99zł

44,99zł

Delimano Brava

Tarka z młynkiem
Prosty sposób na ułatwienie kuchennych zadań.
• Jest prosta w użyciu
• Nie wymaga podłączania do prądu
• Wystarczy umieścić w tarce jedno z ostrzy
bębnowych, włożyć do środka wybrany produkt
i kręcić rączką, by go zetrzeć

-10 zł
79,99zł

69,99zł

Delimano Copper

Koszyk do pieczenia
Zmień swój piekarnik w frytkownicę dzięki
unikalnemu koszykowi z tacką. Ciesz się
idealnie chrupiącymi frytkami, krążkami cebuli
i wieloma innymi, z mniejszą ilością tłuszczu
i kalorii.
• Bez konieczności obracania i ryzyka
przypalenia
• Praktyczne, wygodne uchwyty
• Ceramiczny koszyk, z warstwą
nieprzywierającą, umożliwia cyrkulację
powietrza dookoła potrawy
• Można myć w zmywarce

79,99zł
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PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Gotuj i świętuj każdego dnia
PRZEDŁUŻONA

ŚWIATOWY
BESTSELLER

GWARANCJA

owa
Sałatka jarzyn
ej!
dwa razy szybci

Delimano Brava

Wielofunkcyjne urządzenie do krojenia
Nicer Dicer
• Precyzyjne krojenie jednym szybkim ruchem
• 4 rozmiary szatkownicy do wyboru
• Wygoda pracy i przygotowywania potraw
• Łatwe czyszczenie i przechowywanie
Pojemnik o pojemności: 800 ml

-10 zł
79,99zł

69,99zł

-10 zł

Delimano Brava

Delimano Brava

• Zaprojektowane z myślą o uniknięciu zabrudzeń
różnymi rodzajami pokarmów
• Praktyczne pudełko do przechowywania
• Wytrzymałe i odpowiednie do zmywarki
• Świeże, żywe kolory wprowadzą wiosnę do Twojej
kuchni

Deski z drewna bukowego posiadające wyżłobienie na
obwodzie, dzięki czemu gromadzą płyn i chronią blat
przed zabrudzeniem.
• Naturalne drewno – eco!
• 2 rozmiary do wyboru: mała 30x20 cm,
duża 36x25 cm

Zestaw desek do krojenia

99,99zł

89,99zł

Deska do krojenia

od 44,99zł

od 35,99zł

22 512 54 31
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Kuchnia
Gorąca woda w kilka sekund.
Delimano

Cyfrowy przepływowy podgrzewacz wody

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Nieograniczony dostęp do gorącej wody.
Fantastyczne rozwiązanie Twoich problemów!
Gorąca woda wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz.
Zapewni bieżącą, gorącą wodę nawet do 60°C
bez konieczności posiadania dodatkowego
bojlera. Oszczędzasz wodę, czas i pieniądze!
Woda ogrzewana jest od razu w podgrzewaczu,
nie marnujesz zbędnych jej ilości. Szybki i prosty
montaż podgrzewacza pozwala umieścić go tam,
gdzie jest akurat potrzebny.
Zestaw zawiera:
• Stylowy kran
• Podgrzewacz wody

Zainstaluj podgrzewacz
na zlewie, podłącz i gotowe!
Moc: 3300 W

249,99zł

Delimano

Przepływowy podgrzewacz wody

Best
Moc: 3000 W

-50 zł
199,99zł

24

149,99zł

klientów
90% zadowolonych

PRZEDŁUŻONA

Z pewnością jest tu niezbędny:

Kuchnia

www.delimano.pl

Piwnica

Warsztat

Przyczepa

GWARANCJA
Działka

Dołącz do rodziny
Club 5*!

za 1 zł

do karty Club 5*

*Szczegółowe
informacje dotyczące
przywilejów Klubowicza
zamieszczone są
w regulaminie na stronie
internetowej mango.pl,
klub-5.pl

Dormeo Good Morning/Night

Poduszka anatomiczna biała
•
•
•
•

Doskonałe podparcie dla kręgosłupa
Dla osób śpiących na boku i plecach
Bardzo przytulna
Zdejmowany pokrowiec

119,99zł

Rozmiar: 30x50 cm

Drodzy Klubowicze!

Club 5* to więcej niż program
lojalnościowy!
Dołącz do nas lub przedłuż
kartę, a otrzymasz:

Cieszę się, że jest
nas coraz więcej,
a Club 5* dzięki Wam
rośnie i zmienia się
na lepsze.
W każdym
katalogu staramy
się przedstawić Wam jak
najwięcej ciekawych ofert i zniżek, żeby
zakupy z nami były dla Was przyjemnością.

 Upominek powitalny o wartości ok. 100 zł – za 1 zł!
 Atrakcyjne promocje i oferty specjalne
 Kupony rabatowe o wartości nawet 80 zł
 Bezpłatną dostawę dla zamówień powyżej 400 zł
 60 dni na zwrot towaru

Mam nadzieję, że zniżki i oferty klubowe
przyniosą Wam oraz nowym klubowiczom dużo
satysfakcji z zakupów oraz radości na co dzień.

 Darmowy katalog prosto do Twojej skrzynki
 Kartę Club 5*, z której może korzystać także
Twoja rodzina.

Aleksandra
Woropinska

Club 5* Manager

*Upominek dla nowych Klubowiczów i przedłużających swoje członkostwo.

bezpłatna infolinia 800 803 805

www.klub-5.pl
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Dom i Wnętrze
Dormeo Aloe Vera

Materac

Aloes – dla świeżego i wypoczętego
wyglądu!
Materac Aloe Vera to twardy materac
ortopedyczny przeznaczony dla osób
preferujących twarde powierzchnie do
spania.
Powłoka materaca została wzbogacona
wyciągiem z aloesu dla zwiększenia
miękkości i gładkości materaca.

od

GWARANCJA

wysokość

699,99zł

10

16 cm

RATY 12 x od 67,43zł

LAT

BRAK

RYZYKA

30
NOCY

Dormeo iMemory Silver

Materac

4 różne twardości w 1 materacu.
Wypełnienie materaca to połączenie twardej
i miękkiej warstwy, które mogą być dowolnie
odwracane, tak by zwiększyć lub zmniejszyć jego
twardość.
W materacu o szerokości min. 160 cm,
zastosowano 2 rdzenie, co pozwala na wybór
idealnej twardości przez każdego z użytkowników.

wysokość

od 1199,99zł

RATY 12 x od 115,60zł

18 cm

GWARANCJA

15
LAT

Dormeo Fresh Prima

Materac

Zawsze elastyczna pianka Ecocell® ułatwia
skuteczne krążenie powietrza oraz zapewnia
doskonałe punkty podparcia ciała.
Sprężyny piankowe Octaspring®
– o strukturze plastra miodu zapewniają
trójwymiarową adaptacyjność zarówno
kształtu, jak i funkcjonalności.

wysokość

18 cm

od 999,99zł
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GWARANCJA

15
LAT

BRAK

RYZYKA

60
NOCY

BRAK

RYZYKA

30
NOCY

Komfortowy wypoczynek
EKSPERT W DZIEDZINIE SNU

GWARANCJA

15
LAT

BRAK

RYZYKA

60
NOCY

wysokość

20 cm
MATERAC iMEMORY S PLUS ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O WAS
• Pierwszy materac z możliwością personalizacji: wybierz
odpowiedni poziom twardości i podparcia
• Najlepszy i najbezpieczniejszy wybór dla par, ale także osób,
które nie wiedzą jaki jest dla nich najlepszy materac i nie
chcą ryzykować przy wyborze
• Materac można skonfigurować na 8 różnych sposobów
• Gruba warstwa pianki z pamięcią kształtu wszyta w powłokę
materaca gwarantuje wygodny i komfortowy sen
• Technologia sprężyn Octaspring ułożonych w kształt litery S
współgra z naturalną krzywizną kręgosłupa
• Antybakteryjny, niwelujący rozwój bakterii i roztoczy kurzu
• Pakowany próżniowo

od 1199,99zł

12 x od 99,99
*dla rozmiaru: 80x200 cm

zł*

RATY
0%

RE-VITALIZE
T R E A T M E N T
22 512 54 31
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Dormeo Renew Eucalyptus

7-strefowy materac
nawierzchniowy

Komfort snu, którego potrzebujesz.
• Wyprofilowana powierzchnia materaca delikatnie masuje ciało
podczas snu
• Naturalna termoregulacja
• Dopasowanie do kształtu ciała i przyjemne
uczucie lekkości
• Zdejmowany pokrowiec, który można prać
w pralce
• Większy komfort snu na twardym łóżku
lub kanapie

Czy wiesz, że...?
Strefy komfortu odpowiadają za
właściwe podparcie wskazanych
części Twojego ciała

materiał nadaje się do prania
Dedykowane strefy:
1 głowa i kark

2 ramiona
3 odcinek lędźwiowy
4 biodra
5 kolana

RATY
0%

6 łydki
7 stopy

od

399,99 zł*

*dla rozmiaru: 80x200 cm

Magdalena Mizak

36 lat, pracownik administracyjny

Miałam problem z zaśnięciem, budziłam się z obolałym karkiem
i złym humorem, moje ciało nie odpoczywało w nocy. Zaczęły
się uporczywe bóle pleców w odcinku lędźwiowym. Moja mama
poleciła mi materac nawierzchniowy Dormeo, on odmienił moje
życie! Warunki snu w których spałam wcześniej są niczym co mam
teraz. Nie budzę się w nocy przy przekręcaniu, czy przy zmianie
pozycji, wstaję rano wypoczęta i gotowa do działania! Prowadzę
sportowy styl życia. Zabieram materac ze sobą na wyjazdy, bo
wiem, że biorę ze sobą gwarancję dobrego snu i odpoczynku.
Polecam ten materac osobom aktywnym, zmęczonym, które
chcą mieć gwarancję, że nawet po ciężkim wysiłku będą
w stanie otrzymać wspaniały sen i dobry wypoczynek.

28
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Komfortowy wypoczynek

-50%

3
2
wysokość

1

4,5 cm

Dormeo Hero
Materac nawierzchniowy
Zaprojektowany tak, aby każdą powierzchnię
zmienić w komfortowe miejsce do spania!
• Włókna z impregnacją RE-VITALIZE są
naładowane korzystną ENERGIĄ JONOWĄ,
dzięki której Twoje łóżko może stać się kojącą,
prozdrowotną i energetyzującą przystanią
• Pianka Ecocell® gwarantuje pełne podparcie
ciała i komfort podczas snu

Oferta limitowana, ważna do wyczerpania stanów magazynowych.

RATY
0%
• System AirX zapewnia świeże i suche
środowisko sprzyjające regeneracji organizmu
• CleanEffect® dla większej higieny i ochrony przed
roztoczami, bakteriami i zapachami
• Zdejmowany pokrowiec, który można prać
*Rozmiary od 80x190 cm

1 Strefa głowy – delikatny masaż
2 Strefa bioder – komfortowe wsparcie
3 Stefa stóp – zwiększona oddychalność
od 379,99zł

od 189,99zł

22 512 54 31
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Doskonałazabawa
przed snem
Własny i magiczny świat dla Twojego dziecka.
• Łatwy do instalacji oraz demontażu
• Pasuje do każdego rodzaju łóżka, nawet piętrowego
• Wyposażony w lampkę do czytania
• Pomaga pokonać lęk przed samotnym spaniem

A W ZEST
PK

Y

Zmienia
kolor

IE
AW

YW

M
OT

LAM

YTAJ O DOSTĘP
NE
ZAP

-10 zł
89,99zł

30

tylko

99 zł

www.dormeo.pl

99

Dormeo Dream

Namiot na łóżko

Komfortowy wypoczynek

Kolekcja Dreamspace

1

3
4

2

1

Dormeo Dreamspace

Komplet pościeli

3

dziecięcej

Kolorowa i wesoła pościel z przytulnej bawełny
zapewni zdrowy i komfortowy sen.
Materiał: 100% bawełna
Rozmiar: 140x200 cm & 1x 40x60 cm

99,99zł

2

Dormeo Dreamspace

Dywanik

• Włókna Wellsleep® nadają poduszce wyjątkową
miękkość i zwiększoną oddychalność
• Posiada boczny zamek błyskawiczny, dzięki czemu
można zwiększyć lub zmniejszyć ilość wypełnienia
poduszki
Materiał: 100% bawełna
Wypełnienie: Wellsleep®
Rozmiar: 40X60 cm
zł

59,99

4

• Ułatwia pierwsze etapy życia – zapewnia
środowisko sprzyjające nauce chodzenia,
raczkowania oraz siedzenia
• Antypoślizgowa warstwa zwiększa bezpieczeństwo
Twojego dziecka
Materiał: górna część – 100% poliester; rdzeń – 2 cm
pianka z pamięcią kształtu; dolna część – warstwa
antypoślizgowa
Rozmiar: 100x150 cm

159,99zł

Dormeo Dreamspace

Poduszka klasyczna

Dormeo Dreamspace

Poduszka anatomiczna

• Trzy poziomy wysokości ułatwią dopasowanie do
potrzeb dziecka na każdym etapie wzrostu
• Rdzeń z dwuwarstwowej pianki z pamięcią kształtu
oraz 1 warstwa pianki Ecocell® gwarantują idealne
podparcie dla kręgosłupa i karku
• Zwiększona oddychalność i wentylacja dzięki
systemowi AirX
Materiał: 100% bawełna
Wypełnienie: Wellsleep®
Rozmiar: 25x40x6,5/ 8,5 cm

59,99zł

22 512 54 31

41,99zł

31

Dom i Wnętrze
wykończenie
przy jemną
100%
dla ciała
bawełny
frote
1
3

5

4

6

pianka
z pamięcią
kształtu

Dormeo Fantasia

2

Zestaw łazienkowy
Modna kolekcja akcesoriów łazienkowych najbardziej funkcjonalnych i klasycznych elementów nowoczesnej
łazienki. Spersonalizuj wygląd swojej łazienki. Możesz wybierać pomiędzy harmonijnym, luksusowym beżowym
kolorem, a żywym, śmiałym turkusem.

1
•
2
•

Szlafrok

129,99zł

Mata łazienkowa

59,99zł

•
3

Ręcznik 50x100 cm

29,99zł

29,99zł

4•
5•
6•

Dormeo Angel

Poduszka

Poduszka Dormeo Angel to połączenie fantastycznego
wzornictwa z wyjątkowym komfortem. Użyte do jej
produkcji wysokiej jakości materiały zapewniają jej iście
luksusowy wygląd i królewski wypoczynek po ciężkim
dniu.
• Zapewniająca właściwe podparcie i tym samym komfort
spania
• Piękne wykończenie posrebrzaną nicią i przeszyciami
w kształcie liści
• Dla osób śpiących w każdej pozycji
• Wykonana z hipoalergicznych materiałów
Rozmiar: 60x40 cm

169,99zł
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84,99zł
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Ręcznik 70x140 cm

49,99zł

Zasłona kąpielowa

39,99zł

Kosz na pranie

39,99zł

Komfortowy wypoczynek
Dormeo Aloe Vera

Kołdra i poduszki

Produkty z linii Dormeo Aloe Vera nasączyliśmy
wyciągiem z aloesu. Aloes posiada działanie
antybakteryjne, przeciwzapalne i antyseptyczne.
Substancje znajdujące się w tej roślinie
wspomagają regenerację komórek skóry,
formowanie zdrowej tkanki i przeciwdziałają
uszkodzeniom skóry.

Poduszka anatomiczna 50x70 cm

79,99zł

69,99zł

Poduszka klasyczna 50x70 cm

89,99zł

79,99zł

Kołdra

od 129,99zł

od 109,99zł

Dormeo Eucalyptus

Kołdra i poduszka

Produkty z linii Dormeo Eucalyptus zawierają
w 100% naturalne włókna Tencel® o doskonałych
właściwościach termoregulacyjnych
i absorpcyjnych. Tencel® jest doskonałym
hipoalergenem, co gwarantuje zdrowe,
naturalne otoczenie snu.
Poduszka klasyczna 50x70 cm

99,99zł

89,99zł

Poduszka anatomiczna 30x50 cm

99,99zł

89,99zł

Kołdra

od 169,99zł

149,99zł

Dormeo Good Morning/Night

Kołdra i poduszka

Zapewnij sobie dobry sen i energię na kolejny dzień. Kołdra
i poduszka Good Morning/Night łączą w sobie delikatność
i optymalne podparcie, które zapewnią Ci lata doskonałego
snu.

-50%

Linia Good Morning/Night zapewni Ci pełen komfort
i regenerację podczas snu.
Produkty dostępne w 3 kolorach: żółtym, fioletowym
i kremowym.
Poduszka klasyczna 50x70 cm
Poduszka anatomiczna 30x50 cm

119,99zł

59,99zł

Zestaw kołdra i poduszka

od 259,99zł

od 129,99zł

22 512 54 31
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Dormeo Lines

Komplet pościeli
Miękka i przyjemna w dotyku pościel z bawełny satynowej z jednej strony jest pokryta pięknymi i subtelnymi
wzorami, natomiast z drugiej jednolitą barwą. Kolorowe linie na świeżym, białym tle mają jasny i przewiewny
wygląd.
• W 100% z bawełny satynowej, przyjemnej i delikatnej w dotyku
• 4 warianty kolorystyczne w jednym komplecie
Kolory: zielony, fioletowy, szary i różowy
Rozmiar: 140x200 cm i 50x70 cm; 200x200 cm i 2 x 50x70 cm
Materiał: 100% bawełna satynowa

od 129,99zł

Dormeo Watercolor

Komplet pościeli
Energetyzujące odcienie fioletu oraz
błękitu odświeżą i unowocześnią każdą
sypialnię.

Rozmiar: 140x200+50x70; 200x200+2x 50x70
Materiał: 60% bawełna, 40% poliester

od 89,99zł

34

www.dormeo.pl

Komfortowy wypoczynek

Dormeo Gala

Komplet pościeli
Odpocznij, zrelaksuj się i ciesz nocnym odpoczynkiem dzięki luksusowemu kompletowi pościeli. Zestaw jest
super miękki i przytulny oraz zapewnia komfort i spokojny sen.
• W 100% z bawełny satynowej, przyjemnej i delikatnej w dotyku
• W zestawie prześcieradło w dopasowanym kolorze
• Elegancki, srebrny haft na poszewce poduszki oraz prześcieradle
Kolory: niebieski, czerwony i biały
Rozmiar: 140x200 cm i 1 x 50x70 cm;
200x200 cm i 2 x 50x70 cm
Materiał: 100% bawełna satynowa

od 199,99zł

Dormeo Gala

Dormeo Gala

Uniwersalna lampka ozdobi każde wnętrze,
dodatkowo nada mu modny i nowoczesny charakter.

• Delikatny i miękki w dotyku
• Posiada doskonałe właściwości
absorbujące, w szybki i prosty
sposób wchłonie całą wodę
• W 100% z bawełny,
hipoalergiczny, idealny też dla najmłodszych
• Uniwersalny, biały kolor – pasuje do każdego
wnętrza

Lampka dotykowa

Ręcznik

Spełnia również funkcję ładowarki USB. Jeśli w Twoim
domu brakuje gniazdek, a Twój telefon jest na skraju
energii – podłącz go za pomocą portu USB do lampki
i gotowe!

Rozmiar: 25,5 x 9,5 x 9,5 cm
Moc: 28 W

89,99zł

Rozmiar: 50x100 cm; 70x140 cm
Materiał: 100% bawełna

od 24,99zł

22 512 54 31
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-60 zł

Dormeo Extreme Soft

Dormeo Extreme Soft

Zestaw 2 poduszek

Koc

Miękka poduszka dla komfortowego wypoczynku
po długim dniu. W komplecie z kocem stanowi
idealny zestaw do relaksu z książką, z filmem czy na
popołudniową drzemkę.

59,99zł

Tam dom Twój, gdzie serce Twoje.
Wyjątkowo miękki i przytulny koc o luksusowo
aksamitnym wykończeniu. Z unikalną wstążką
z napisem “Home is where the Heart is”, czyli „Tam
dom Twój, gdzie serce Twoje”. Dwustronny koc
dostępny w 3 kolorach.

119,99zł

Dormeo Futon 3in1

Materac 3w1

Przenośny, dodatkowy materac, stolik kawowy i puf
w jednym produkcie.
• 3 w 1 praktyczne rozwiązanie: dodatkowy materac,
puf i stolik kawowy
• Wysokiej jakości pianka Ecocell® pozwala na
komfortowy sen lub popołudniową sjestę
• Impregnacja warstwą CleanEffect® dla dodatkowej
higieny
• Dekoracyjna, miękka w dotyku powłoka,
z antypoślizgowym spodem dla bezpiecznego
użytkowania
• Posiada zdejmowany pokrowiec oraz 2 kieszenie
do przechowywania rzeczy (np. piloty, gazety)
Wysokość: materac – 12 cm, podnóżek/stolik 36 cm
Wymiary: 65x195x12 cm (rozł.), 65x65x36 cm (zł.)

Dostępne warianty kolorystyczne

-40 zł
399,99zł

36

359,99zł
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59,99zł

Komfortowy wypoczynek
WYGODNY
UCHWYT

DODATKOWY
ZACZEP NA PASEK
NA RAMIĘ

PRZEGRODA NA
NOTEBOOKA,
BUTELKĘ

TORBA NA LAPTOPA
LICZNE
WEWNĘTRZNE
PRZEGRODY

WYMIARY: 30 x 40 x 9,5 cm / POJEMNOŚĆ: 10,8 l

179,98zł

89,98zł

KIESZEŃ
NA
BUTELKĘ

PLECAK SPORTOWY
WYMIARY: 47 x 34 x 23 cm / POJEMNOŚĆ: 36,6 l

199,98zł

99,98zł

ODDZIELNA
KIESZEŃ
SPODNIA

NE
WYGOD
ANIE
W
Y
W
O
PRZECH

WYGODNY
UCHWYT
DODATKOWA
KIESZEŃ
PRZEGRODA NA
NOTEBOOKA,
BUTELKĘ

ORGANIZER
NA KOSMETYKI

PLECAK MIEJSKI

WYMIARY: 22 x 23 x 9 cm / POJEMNOŚĆ: 4,8 l

WYMIARY: 27 x 34 x 11 cm / POJEMNOŚĆ: 9,8 l

69,98zł

34,98zł

159,98zł

79,98zł

22 512 54 31
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Przenośny generator pary
z nakładkami

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Prasuje, wygładza, dezynfekuje lepiej i szybciej niż
zwykłe żelazko!
Łączy 4 unikalne zastosowania w 1 produkcie:
• Żelazko parowe
• Odkażacz – dezynfekuje tkaniny oraz usuwa
nieprzyjemne zapachy z ubrań
• Parownica do twarzy – dzięki specjalnej nakładce
zamienia urządzenie w parownicę, która odblokuje
pory i przygotuje skórę na
zabiegi pielęgnacyjne
• Nawilżacz powietrza – druga
dodatkowa nakładka służy
jako nawilżacz powietrza

Best

-10 zł

99,99zł

89,99zł

Bezprzewodowe żelazko
parowe

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Wygodne żelazko 2w1
• Możliwość prasowania
bezprzewodowego lub z kablem
podłączonym do gniazdka
• Ceramiczna stopa z ulepszonym,
precyzyjnym szpicem i nieprzywierającą
powłoką
• Możliwość prasowania w poziomie
i w pionie
• Automatyczny
wyłącznik
zapewniający
bezpieczeństwo

-170 zł

339,99zł

169,99zł

Rękawica ochronna

Moc: 2200 W

Chroń swoje dłonie przed poparzeniem.

Zestaw 2 ściereczek
uniwersalnych

Rękawica Rovus ochroni Twoje
ręce przed gorącą parą
podczas prasowania lub
odświeżania ubrań za
pomocą przenośnego
generatora pary Rovus i nie
tylko. Doskonała również
do przenoszenia gorących
naczyń w kuchni.

• W zestawie 2 ściereczki
• Wykonane z wysokiej jakości
mikrofibry
• Miękkie, delikatne dla
czyszczonych powierzchni,
bardzo chłonne
• Do każdego rodzaju
powierzchni
• Można prać w pralce

Rękawica jest 3-warstwowa,
wykonana z bawełny pokrytej
srebrną, ochronną powłoką,
która nie przepuszcza pary.

19,99zł

38

9,99zł

www.mango.pl

19,99zł

Spray Mop

Mop ze
spryskiwaczem
Innowacyjny i wielofunkcyjny mop
do mycia na mokro i sucho!
• Wbudowany zbiornik na wodę
o pojemności 350 ml
• Obrotowy drążek (360°)
dotrze do wszystkich trudno
dostępnych i zakurzonych
miejsc
• Lekka, kompaktowa budowa
dająca ulgę plecom
• Ściereczki z mikrofibry
wielokrotnego użytku

ŚWIATOWY
BESTSELLER

-50%

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Zapytaj Konsultanta
o dodatkowe akcesoria

Napełnij wodą

Spryskaj

„Od kiedy mam mopa ze spryskiwaczem,
sprzątam nie tylko szybko, ale naprawdę
solidnie. Bez problemu mogę sprzątać za
jednym razem kilka różnych powierzchni.
Terakotę, glazurę, powierzchnie drewniane,
jak i panele. Fajnie mieć go zawsze pod ręką,
bo to łatwe rozwiązanie problemu codziennego
sprzątania i sposób na zachowanie porządku
w domu. Biorę mopa, pryskam i wszystko lśni”
– Joanna, Konsultantka

64,99zł

Z
o d apy
od taj
atk Ko
ow nsu
e a lta
kc nt
eso a
ria

129,99zł

Wyczyść

22 512 54 31
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Szczotka elektryczna
Bezprzewodowe odkurzanie Twojego domu.
Najważniejsze benefity produktu:
• Ciche i łatwe odkurzanie, dzięki
składanej rączce i obrotowemu
trzonkowi
• Łatwa w czyszczeniu dzięki
wymiennym szczotkom i zbiornikowi
na śmieci
• Długi czas pracy bez potrzeby
ładowania akumulatora
• Miotełka do kurzu ułatwia
czyszczenie wysoko
umieszczonych powierzchni
• Zajmuje mało miejsca
• Brak kabla

149,99zł

na
Szybki sposób
ę!
og
dł
czystą po

360°

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Funkcjonalna szczotka myjąca do każdej powierzchni
zewnętrznej.
• 3w1: myjka ciśnieniowa, szczotka i ściągaczka do
wody
• 3 różne strumienie wody, w zależności od użytej
końcówki
• Regulowana długość kija teleskopowego
• Funkcjonalna ściągaczka do nadmiaru wody
• Łatwa w montażu i użyciu

64,99zł

Myjka do szyb
Bez zbędnych papierowych ręczników
i szorowania.
Nowoczesna myjka ułatwi mycie
wszelkich szklanych powierzchni
– okien, kabin prysznicowych, kafelków
czy szyb w samochodzie. Rewolucyjna
funkcja odsysania wody zapobiega
powstawaniu smug i zacieków.
• Bezprzewodowa myjka
• Bez smug i zacieków
• Do 50 min. ciągłej pracy
• Elastyczna głowica
dociera nawet do trudno
dostępnych miejsc
• Wciąga wodę

ka,
Elektryczna myj
ę!
która wciąga wod

-50%

199,99zł
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-50 zł

Światło LED

99,99zł

Wielofunkcyjna szczotka
ze spryskiwaczem

129,99zł

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

-50%
149,99zł

74,99zł

Kompaktowy ogrzewacz powietrza
• Bezprzewodowy – podłączanie bezpośrednio do gniazdka
elektrycznego
• Regulowany termostat od 15°C do 32°C
• Timer programowany na 12 godzin
• Cyfrowy wyświetlacz LED
• Oszczędność przestrzeni
• Cicha praca
• Ceramiczny element grzewczy
• Zawsze chłodna obudowa
• Automatyczne wyłączanie urządzenia

Zapytaj o nowy model

99,99zł

„Dla mnie Handy Heater to jest ciepło na
wyciągnięcie ręki, mogę w każdej chwili go
włączyć i zapewnić ciepło sobie i mojej rodzinie.
Dużym plusem Handy Heatera jest to, że
mogę go włączyć w każdym pomieszczeniu,
zajmuje mało miejsca, wystarczy że go włożę
do gniazdka i nagrzewa pomieszczenie, które
chcę.”
– Ania, Nauczycielka

22 512 54 31
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Super Bright Switch

Bezprzewodowa
lampka LED

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Rozjaśnij swój dom za pomocą
lampki Bright Switch!
Lampka posiada magnesy i paski
samoprzylepne, dzięki którym
łatwo ją przyczepisz do każdej
powierzchni magnetycznej oraz
płaskiej, jak np. ściany czy ścianki
szafy.
W zestawie 2 sztuki.

99,99zł

49,99zł

Handy Lux

Zestaw lampek
bezprzewodowych LED
Zestaw 4 bezprzewodowych lampek sprawdzi
się podczas awarii prądu lub w miejscach,
w których nie ma elektryczności, zarówno
w domu, jak i na zewnątrz. Oświetlą
pokój, balkon, werandę czy ogród. Lekkie,
przenośne, nie wymagające instalacji.

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Namiot

99,99zł

42

49,99zł

www.mango.pl

Ogród

Garaż

Garderoba

wiąt!
Poczuj magię ś

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

B E ST S E

LLER

Startastic Max

Kolorowy reflektor
Reflektor Startastic Max to urządzenie, które pomoże
bez wysiłku ozdobić dom światłem i wyczarować
wyjątkowy nastrój.
Nie będziesz mieć problemu z kablami plączącymi
się podczas rozwieszania wokół domu ani zepsutymi
żarówkami.
Startastic Max wyposażony jest w diody LED
w kolorach białym, czerwonym zielonym oraz
niebieskim. Ma 2 tryby ruchu i 6 efektów świetlnych,
co łącznie daje aż 122 kombinacje!
Startastic Max spodoba się i dzieciom, i dorosłym,
dodając świętom lub przyjęciom magii.

-80 zł
199,99zł

119,99zł

22 512 54 31
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Zapytaj Konsultanta
o pełną ofertę
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Biotos

Płyn do mycia naczyń

Zestaw środków do czyszczenia
całego domu

za 1 zł

1 Koncentrat do mycia podłóg z probiotykiem
2 Środek do czyszczenia łazienek z probiotykiem
3 Środek do czyszczenia toalet z probiotykiem
4 Koncentrat do prania z probiotykiem

159,95zł

5 Środek do czyszczenia powierzchni z probiotykiem

Sani Sticks

Dust Guru

• Do udrażniania rur
• Ochrona przed osadzaniem zanieczyszczeń
w rurach
• Zapobiega wydobywaniu się nieprzyjemnych
zapachów z odpływu zlewu
• 24 szt.
• Zalecane użycie – 1 patyczek na 1 miesiąc

Szczotka jest wykonana ze specjalnych, trwałych
i niestrzępiących się włókien propylenowych, które
wytwarzają potężny ładunek elektrostatyczny
przyciągający i zatrzymujący kurz oraz brud.

Patyczki do udrażniania rur

89,99zł
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Miotełka do kurzu

59,99zł

29,99zł

HD Mirror Cam

Lusterko samochodowe
z wbudowaną kamerą

PRZEDŁUŻONA

Best

GWARANCJA

Rejestruj podróż kamerą samochodową.
Pomóż sobie. Zabezpiecz się i udowodnij
brak winy.
• Możliwość nagrywania filmów z dźwiękiem
i robienia zdjęć
• Wbudowany wyświetlacz LCD o przekątnej
2,5 cala, na którym można obejrzeć
nagranie lub który można wyłączyć
podczas jazdy
• Wbudowany czujnik automatycznie włączy
kamerę, gdy wykryje ruch – chroniąc Twoje
auto, gdy samochód jest na postoju
• Obrotowa kamera umożliwia nagrywanie
filmów z wnętrza auta i z zewnątrz

Przy zakupie lusterka
samochodowego karta
Prezent
microSD oraz czytnik kart
w prezencie

-50%
399,99zł

199,99zł

Zoom Vision

Okulary powiększające
Zobaczysz nawet najmniejszy szczegół!
• Powiększenie o 160% – widzisz wyraźnie
nawet najmniejszy szczegół
• Odporne na zarysowania szkła
• Elastyczne zauszniki
• Możliwość zakładania na okulary korekcyjne,
szkła kontaktowe, okulary przeciwsłoneczne
• Prezent: okulary przeciwsłoneczne
z eleganckim etui

Okulary powiększające,
pokrowiec ze ściągaczem,
okulary przeciwsłoneczne typu
Aviator i etui

W
zestawie

-10 zł
79,99zł

69,99zł

22 512 54 31
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Mango24
Wyjątkowy program, w którym
oferujemy Ci nowoczesne rozwiązania
i najlepsze produkty.
Jeśli więc szukasz innowacyjnych
pomysłów w kategoriach: Kuchnia,
Sypialnia, Sprzątanie, Dom i ogród,
Moda i uroda, a także Sport i zdrowie
nie odchodź od telewizora i zostań
z nami!
Stawiamy na ciągły rozwój i satysfakcję
naszych klientów, dlatego możesz mieć
pewność, że nasze produkty wpasują się
idealnie w Twój styl życia.
Codziennie pracujemy, aby stworzyć radosne,
inspirujące miejsce. Z nami możesz uczyć się, śmiać
się, kupować ulubione produkty i odkrywać nowe,
najwyższej jakości marki, które znajdziesz tylko tutaj
– w Mango24!

Zapraszamy na PROGRAM NA ŻYWO w każdy
czwartek od 10:00 do 14:00, czekamy na Ciebie
na Mango24 oraz www.mango.pl
46
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Hurricane Spin Scrubber

Elektryczna szczotka
obrotowa
Bezprzewodowa szczotka obrotowa, która czyści
uporczywy brud szybciej, prościej i lepiej. Posiada
aż 3000 włosów i pracuje z prędkością 300
obrotów na minutę. Nawet stare, brudne płytki
podłogowe, kafelki i fugi nie stanowią żadnego
wyzwania!
• Wyposażona w akumulator
• Trzy szczotki o różnym kształcie ułatwiają
sprzątanie
• Dociera do trudno dostępnych miejsc
• Trzonek przedłużający
• Nie potrzeba żadnych detergentów, wystarczy
jedynie zanurzyć ją w wodzie

W zestawie:

-50%

• Urządzenie z wypukłą
szczotką
• Trzonek
• Szczotka stożkowa
• Szczotka płaska

199,99zł

99,99zł

719,99zł

399,99zł

Livington Prime

Prime Odkurzacz 3 w 1
Skutecznie usunie nawet najdrobniejsze
okruchy.
• 3 w 1 – odkurzacz ręczny, samochodowy
i pionowy
• Lekki, bezprzewodowy i bezworkowy
• Przegubowe połączenie umożliwia zginanie się
rury i sprzątanie pod niskimi meblami
• Unikalna, elektryczna turbo szczotka z 3000
obrotów na minutę
• Idealna dla alergików

W zestawie:
•
•
•
•

Odkurzacz akumulatorowy 3 w 1
Aluminiowa rura
Ssawka szczelinowa
Nasadka 2 w 1

-320 zł

22 512 54 31

47

Sock Slider

Przyrząd do zakładania
skarpet i rajstop
Nałóż skarpetki bez konieczności
schylania się. Idealny dla kobiet w ciąży
oraz osób o ograniczonym zakresie
ruchów.
• Unikalna konstrukcja kołyski rozszerza
i utrzymuje skarpetę w idealnej
pozycji, więc wszystko, co musisz
zrobić, to tylko wsunąć stopę
• Ułatwia również zdejmowanie
skarpetek i zakładanie butów

79,99zł

39,99zł

Stepluxe

Klapki z żelowym
wkładem
Jest to rewolucyjne rozwiązanie dla
zmęczonych stóp. Innowacyjna żelowa
wkładka zapewni Twoim stopom komfort,
odciąży stawy, poprawi posturę i dopasuje
się do kształtu Twojej stopy.
Ponadto, podeszwa wykonana jest
z antypoślizgowego materiału. Dzięki temu
na pewno nie poślizgniesz się w domu
i unikniesz groźnych urazów.
Klapki można bardzo łatwo wyczyścić,
piorąc je w pralce.

99,99zł
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49,99zł

www.mango.pl
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Yakkity Yaks

Pluszowe zwierzątka
Tańczące zwierzaki Yakkity Yaks, które naśladują
to, co mówisz, to wspaniała nowa zabawka
w postaci trzech uroczych, futrzastych zwierząt,
które nagrywają do 15 sekund rozmowy, śpiewania
lub dowolne odgłosy, a potem powtarzają je
zabawnym, wysokim głosem, tańcząc w tym
samym czasie! Yakkity Yaks to super słodkie,
zabawne pluszaki, które pokochają wszyscy!
Ale to nie wszystko! Yakkity Yaks także tańczą!
Tak więc, podczas gdy twój Yakkity Yaks
z radością powtarza twoje nagranie, jego
głowa i ciało będą się poruszać.
Do zebrania są trzy zabawne postacie:
• Chomik Humphrey
• Króliczek Bella
• Niedźwiedź Benji

SUPER
A
OFERT

Wymagają 3 baterii AAA (brak w zestawie)
Wymiary zabawki: 10 cm x 9 cm x 16,5 cm

2 za 129,99zł

-30 zł

3 za 189,99zł

-50 zł

3+
79,99zł

22 512 54 31
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Szanowny Kliencie, otrzymałeś ten katalog, ze względu na
wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest STUDIO
MODERNA POLSKA SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie pod
adresem ul. Cybernetyki 9 (02 – 677 Warszawa), z którym możesz
skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail:
kontakt@mango.pl. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
osobowych, z którym możesz się skontaktować korespondencyjnie, pisząc na
adres naszej siedziby oraz na adres e-mail: rodo@studio-moderna.com.
Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej wyrażasz zgodę na
przetwarzanie swoich danych w celach realizacji usługi newslettera, wysyłki
informacji marketingowej w formie SMS, otrzymywanie połączeń telefonicznych
z ofertą marketingową oraz otrzymywanie informacji marketingowej w formie
materiałów drukowanych, w tym katalogu produktowego.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo wymagać
od administratora; dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje
Ci również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu
nadzorczego. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do
państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W toku przetwarzania Twoich
danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców: firmom
kurierskim, poczcie polskiej, firmom logistycznym, operatorowi logistycznemu.
Warunki zakupu
1. Informacje o dostawcy
Wydawca: Studio Moderna Polska Sp. z o. o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki
9; NIP: 782-22-83-192; REGON: 634530046; wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000181026 przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy: 4 088 000,00 zł
2. Sposoby płatności
Płatność za zakupiony towar dokonywać można:
– gotówką przy odbiorze,
– za pomocą systemu PayU,
– kartą płatniczą oraz kartą kredytową,
– w systemie sprzedaży ratalnej. Szczegółowe informacje u konsultantów.
3. Dostawa produktów
– Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express
w ciągu 24h od momentu skompletowania zamówienia.
– Do wartości zamówienia dodawany jest koszt przesyłki, który uzależniony jest
od wagi i wartości zakupionego produktu. Koszt podawany jest przez konsultanta
po przyjęciu zamówienia.
– Do każdego zamówienia dołączane jest potwierdzenie zawarcia umowy na
odległość, zawierające oświadczenie gwarancyjne oraz formularz reklamacyjny.
4. Oferta
– Katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego. Oferty mogą ulec zmianie. Nie ponosimy
odpowiedzialności za błędy drukarskie. Oferta ważna od 01.11.2018 do
31.12.2018 lub do wyczerpania zapasów.
– Wszystkie ceny podane w katalogu zawierają podatek VAT.
– Warunki zakupu dostępne na www.mango.pl, www.klub-5.pl.
– Na wybrane produkty można nabyć przedłużoną gwarancję. Szczegółowe
informacje u konsultantów.
5. Dane osobowe
Po złożeniu zamówienia Państwa adres zostanie wprowadzony do bazy danych
stałych Klientów. Studio Moderna gwarantuje przestrzeganie przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997.
6. Zwrot lub wymiana towaru
– Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni
od dnia dostarczenia przesyłki.
– Klient zobowiązany jest poinformować dystrybutora o odstąpieniu lub wymianie
poprzez przesłanie przesyłką rejestrowaną pisemnego oświadczenia wraz ze
zwracanym produktem.
– Klient powinien odesłać produkt w stanie nienaruszonym, chyba że było to
konieczne do sprawdzenia jakości lub ustalenia, czy Klient otrzymał produkt
o właściwych parametrach lub rozmiarze.
– Odstąpienie lub wymiana będzie uważana za bezskuteczną, jeżeli zwracany
produkt nosi ślady użytkowania, tak samo jeżeli produkt nie został odpowiednio
zapakowany, co doprowadziło do uszkodzenia produktu w czasie jego transportu.
– Zwrot pieniędzy za produkt nastąpi po prawidłowym dokonaniu zwrotu towaru
przez Klienta.
7. Reklamacje
– Pisemne reklamacje dotyczące niezgodności zawartości przesyłki z umową,
zawierające opis przyczyn reklamacji należy kierować na adres wskazany poniżej
wraz z kopią potwierdzenia zamówienia lub fakturą, jeżeli była wystawiona
oraz reklamowanym produktem zapakowanym w sposób chroniący go przed
uszkodzeniami w trakcie transportu.
– Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu do
dostawcy.
Adres do zwrotów i reklamacji:
Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
Dział Obsługi Klienta
ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza
tel.: 22- 512 54 00
e-mail: reklamacje@mango.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
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Dormeo od ponad 15 lat dba o zdrowy i komfortowy wypoczynek
ludzi na całym Świecie. Jakość i indywidualne podejście do naszych
Klientów to wartości, którymi kierujemy się tworząc optymalne
rozwiązania dla zdrowego snu. Pozwól nam dobrać dla siebie
odpowiedni materac, materac nawierzchniowy, kołdrę oraz poduszkę
i dołącz do grona zadowolonych użytkowników Dormeo. Pamiętaj,
że dobry dzień zaczyna się od dobrze przespanej nocy! Wyśpij się
z Dormeo – Ekspertem w dziedzinie dobrego snu.
Dominika Barton,
Ekspert marki Dormeo

Zapraszamy do sklepów Mango na terenie całego kraju!
Gdynia

WKRÓTCE!

ul. Świętojańska 13 A
( 22 533 42 40

Katowice Libero Katowice

Warszawa Atrium Targówek

Białystok Atrium Biała

Rzeszów Galeria Rzeszów

Gliwice

Warszawa

Poznań

ul. Głębocka 154

ul. Czesława Miłosza 2

al. Piłsudskiego 44

ul. Kościuszki 229

Bydgoszcz

Centrum Handlowe Focus
ul. Jagiellońska 39
( 52 554 36 10
e-mail:
bydgoszcz.focus@mango.pl

Warszawa

Centrum Handlowe Atrium Reduta
al. Jerozolimskie 148
( 22 667 92 91
e-mail:
warszawa.reduta@mango.pl

Kielce

Galeria Korona Kielce
ul. Warszawska 26
( 41 201 33 02
e-mail:
kielce.korona@mango.pl

Wrocław

Centrum Handlowe Borek
ul. Hallera 52
( 71 786 40 98
e-mail:
wroclaw.borek@mango.pl

Gdańsk

Galeria Handlowa Madison
ul. Gnilna 2
( 58 690 80 21
e-mail:
gdansk.madison@mango.pl

Bydgoszcz

Centrum Handlowe Forum
ul. Lipowa 1 lokal 074
( 32 335 74 06
e-mail: gliwice.forum@mango.pl

Galeria Handlowa
pod Rondem 40-latka
( 22 630 28 90
e-mail: warszawa.rondo40latka@
mango.pl

M1 Centrum Handlowe
ul. Szwajcarska 14
( 61 653 21 85
e-mail: poznan.m1@mango.pl

Katowice

Warszawa

Elbląg

Dom Handlowy Supersam
ul. Skargi 6 (poziom -1)
( 32 712 18 50
e-mail: katowice.supersam@mango.pl

Katowice

Centrum Handlowe 3 Stawy
ul. Pułaskiego 60
( 32 209 73 76
e-mail: katowice.3stawy@mango.pl

Kraków

Centrum Handlowe Czyżyny
ul. Medweckiego 2
( 12 294 96 21
e-mail: krakow.czyzyny@mango.pl

Łódź

Centrum Handlowe Pasaż
Łódzki
Al. Jana Pawła II 30
( 42 672 59 80
e-mail: lodz.pasaz@mango.pl

(przy stacji Metra Kabaty)
Al. Ken 20a
( 22 258 05 07
e-mail: warszawa.ken@mango.pl

Centrum Handlowe Ogrody
ul. Płk Dąbka 152
( 55 619 50 89
e-mail: elblag.ogrody@mango.pl

Warszawa

Tychy

Centrum Handlowe Wola Park
ul. Górczewska 124 (poziom +1)
( 22 533 42 40
e-mail: warszawa.wolapark@mango.pl

Gemini Park Tychy
ul. Towarowa 2C
( 32 213 86 87
e-mail: tychy.gemini@mango.pl

Kraków

Szczecin

Galeria Bronowice
ul. Stawowa 61
( 12 265 17 27
e-mail: krakow.bronowice@mango.pl

Bielany Wrocławskie

Park Handlowy Auchan Bielany
ul. Francuska 6
( 71 780 01 23
e-mail: wroclaw.bielany@mango.pl

Opole

Marki

Bytom

Sosnowiec

Centrum Handlowe Plejada
ul. Staszica 8b
( 32 290 16 65
e-mail:
sosnowiec.plejada@mango.pl

Warszawa

Centrum Handlowe Agora
Plac Kościuszki 1 (poziom +1)
( 32 396 25 32
e-mail: bytom.agora@mango.pl

Gdańsk

Wrocław

Czeladź

Galeria Pomorska
ul. Fordońska 141
( 52 520 39 23
e-mail:
bydgoszcz.pomorska@mango.pl

Galeria Przymorze
ul. Obrońców Wybrzeża 1
( 58 710 12 26
e-mail: gdansk.przymorze@mango.pl

Centrum Handlowe Karolinka
ul. Wrocławska 152/154
( 77 411 10 35
e-mail: opole.karolinka@mango.pl

Arkady Wrocławskie
ul. Powstańców Śląskich 2-4
( 71 390 45 74
e-mail: wroclaw.arkady@mango.pl

Galeria Handlowa Turzyn
Al. Bohaterów Warszawy 42
( 91 433 17 71
e-mail: szczecin.turzyn@mango.pl

Centrum Handlowe M1
ul. Józefa Piłsudskiego 1
( 22 409 03 00
e-mail: warszawa.marki@mango.pl

Galeria Handlowa Bemowo
ul. Powstańców Śląskich 126
( 22 253 28 82
e-mail:
warszawa.bemowo@mango.pl

M1 Centrum Handlowe
ul. Będzińska 80
( 32 754 45 50
e-mail: czeladz.m1@mango.pl
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Zdrowie, Uroda i Sport
Step Pedi

Pilnik do stóp

PRZEDŁUŻONA

Uzyskaj efekt miękkich, delikatnych stóp
bez wysiłku i schylania się!
• Miękkie i gładkie stopy po jednym
użyciu
• Bez użycia rąk – wystarczy włączyć
i oprzeć stopę na obracającym się
wałku z pumeksem
• Bez bałaganu
• Wodoodporny, antypoślizgowa
podstawa

-50%
159,99zł

79,99zł

Spin Spa

Masująca szczotka pod
prysznic
• Masuje i głęboko oczyszcza skórę
• Odmładza, ujędrnia skórę i nadaje jej
zdrowy wygląd
• Przynosi natychmiastową ulgę zmęczonym
i obolałym mięśniom
• Zasilanie bateriami: 3 x bateria AA
W zestawie 5 nasadek
kosmetycznych:
• Szczotka oczyszczająca
• Nasadka masująca
• Szczotka do mikrodermabrazji
• Szczotka z pumeksem
• Myjka siateczkowa

99,99zł

52

89,99zł

-10 zł

www.mango.pl

GWARANCJA

Aktywny i zdrowy tryb życia
Egg Shaped Foot Massager

Owalny masażer do stóp
Ulga dla zmęczonych stóp i relaks dla całego
ciała!
• Rozgrzewa stopy w zaledwie kilka minut
• Masuje stopy w dowolnym, wybranym
momencie
• Pomaga złagodzić odczucie dyskomfortu
wywołane przez napięcia mięśniowe
• Wspaniale odpręża i ogrzewa
• Poprawia krążenie krwi
• Wpływa korzystnie na samopoczucie
• Głęboki masaż shiatsu, kompresją powietrza
i terapia cieplna w jednym urządzeniu

RATY
0%
PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

-200 zł
599,99zł

399,99zł

3in1 Total Back Shiatsu

Masażer uciskowy
do pleców

RATY
0%

Jest to nowe urządzenie, które oferuje wszystko,
czego możesz chcieć w masażu:
• Ogrzewanie
• Masaż ostukujący (tapping)
• Wibracje
• Masaż punktowy
• Masaż uciskowy
Łagodzi dyskomfort w górnej, dolnej, pełnej
części pleców i ud, rozluźnia mięśnie i pomaga
złagodzić napięcie przepracowanych pleców.
Możesz używać w domu bez problemu, dzięki
prostej obsłudze zdalnym pilotem.

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

-250 zł
699,99zł

449,99zł

22 512 54 31
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Zdrowie, Uroda i Sport
Tweeze Premium

Depilator

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Precyzyjne i szybkie usuwanie zbędnego owłosienia!
• skóra gładka aż do 5 tygodni
• usuwa nawet małe włoski (od 0,5 mm)
• włoski odrastają słabsze i cieńsze
• wbudowane światełko nie pozwoli Ci przeoczyć nawet
małych włosków
• 18 automatycznych pęset
• 7600 obrotów na minutę

-50%
169,99zł

84,99zł

Extreme Callus Remover

Elektryczny pilnik do stóp

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Miękkie, jedwabiście gładkie i piękne stopy w kilka
sekund.
• Bezpiecznie, bezboleśnie i bez wysiłku usuwa
zrogowaciały naskórek
• 2 wymienne głowice o różnej ziarnistości pozwalają
dostosować poziom ścierania do własnych potrzeb
• Kompaktowy wygląd ułatwia pewny uchwyt nawet
pod prysznicem
• Wodoodporny
• Zasilanie – 2 x bateria AA (nie dołączone)
• 3500 obrotów na minutę
• Natężenie prądu: 0,5-0,6 A

129,99zł

64,99zł

Flawless

Podręczny depilator
To niewielkie, dyskretne urządzenie do
usuwania zbędnego owłosienia ze skóry
twarzy (wąsik, broda, policzki). Estetyczne
opakowanie przypomina pomadkę do
ust, a nasadka do depilacji pokryta jest
18 karatowym złotem, dzięki czemu jest
hipoalergiczna i bezpieczna nawet dla
najbardziej wrażliwej skóry.
• Pokrycie głowicy 18 karatowym złotem
• Wbudowana lampka
– ułatwia precyzyjne
użycie
• Delikatne działanie, bez
podrażniania skóry

-20 zł

79,99zł

54

59,99zł

www.mango.pl

Głowica
pokryta
18-karatowym
złotem

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Aktywny i zdrowy tryb życia
Miękkie
włosie dla
ochrony
dziąseł

Twardsza
część
szczoteczki
usuwająca
nalot

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Sonic Brush

Redukuje płyt
nazębną

kę

-50%

Szczoteczka soniczna
Podaruj sobie szczoteczkę soniczną zapewniającą
kompletną ochronę i higienę jamy ustnej oraz
piękny, zdrowy uśmiech na co dzień.
• Czyści przestrzenie między zębami i dziąsła
• Twarde, zielone włosie usuwa płytkę nazębną
i osad
• Delikatne, białe włosie masuje dziąsła

Podwójne działanie:
•
•

Skuteczne czyszczenie
Masaż dziąseł

Microtouch Solo

Maszynka do golenia 3 w 1
Zadbany zarost w 3 krokach i jednym urządzeniu.

wymiennych
PREZENT 6główek

159,99zł

79,99zł

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Możliwość przycinania, golenia i precyzyjnego docinania
zarostu. Obrotowa głowica dostosowuje się do
kształtu twarzy. Dwustronne, niemieckie ostrza działają
niezawodnie i precyzyjnie. Pielęgnacja brody jeszcze
nigdy nie była taka łatwa.

W zestawie

• 1* golarka
• 1* głowica goląca
• 3* ostrza (1 mm, 3 mm,

5 mm)
• 1* kabel USB do ładowania
• 1* szczoteczka do
czyszczenia

-30 zł
129,99zł

99,99zł

22 512 54 31
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Zdrowie, Uroda i Sport
Wonder Arms

Przyrząd do ćwiczeń
ramion

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Kształtuje bicepsy, tricepsy, plecy i ramiona.
• Pomaga wyrzeźbić bicepsy, tricepsy i ramiona,
klatkę piersiową i plecy
• Napina, kształtuje i ujędrnia ciężko pracujące
obszary górnej części ciała (ramiona)
• 3 możliwości dostosowania oporu
• Idealny dla wszystkich poziomów fitness i grup
wiekowych

99,99zł

1

79,99zł

6Abs Shaper

Elektrostymulator mięśni brzucha

Twój personalny trener mięśni brzucha.
Urządzenie wykorzystuje fale elektromagnetyczne EMS. Kształtuje,
wzmacnia i tonizuje mięśnie bez wysiłku. Skuteczny trening
i regeneracja w jednym. Wygodny i prosty w użyciu.

129,99zł

2

64,99zł

6abs

Pas do elektrostymulatora
mięśni brzucha

Maksymalizacja efektów treningu.
Pas do stosowania z elektrostymulatorem mięśni
brzucha Gymbit. Sprzyja utrzymaniu prawidłowej
postawy podczas ćwiczeń. Można go nosić przez
cały dzień. Jest niewidoczny pod ubraniem.

69,99zł

3

59,99zł

2

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

-10 zł

Żelowe nakładki
do elektrostymulatora
mięśni brzucha

Zapasowe nakładki do elektrostymulatora
mięśni brzucha.
Zapewniają komfort i bezpieczeństwo stosowania
elektrostymulatora. Idealnie dopasowują się
i przylegają do brzucha. Wykonane z materiału nie
zawierającego substancji toksycznych.

56

1

www.mango.pl

3

-10 zł

39,99zł

29,99zł

Aktywny i zdrowy tryb życia
Vibroshaper

Platforma wibracyjna

RATY
0%

Kompleksowy trening całego ciała.
Impulsy wytwarzane przez platformę generują
aż do 50 skurczów mięśni na sekundę! Dzięki
niej w łatwy i prosty sposób wytrenujesz mięśnie
całego ciała modelując i wyszczuplając sylwetkę.
Ćwiczenia na platformie pomogą Ci rozluźnić
mięśnie, pobudzić krążenie krwi tym samym
ujędrniając ciało.
• Aż do 50 skurczów mięśni na sekundę
• Do wyboru 3 stopnie intensywności i 99
prędkości
• Ujędrnia ciało i pomaga wrócić do formy po
ciąży
• Bezpieczny dla stawów i kości
• Posiada minutnik i antypoślizgową podstawę

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Best

Smukła
talia
W zestawie:
• Platforma wibracyjna
• Taśmy oporowe do
treningu górnej części
ciała
• Pilot
• Przewodnik
po ćwiczeniach
• Przewodnik
dietetyczny

Jędrne uda
i pośladki

Redukcja
cellulitu

Szczupłe
łydki

-300 zł

1299,99zł
RATY

999,99zł
10 x

22 512 54 31

99,99zł
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Moda
Laura Amatti Gioia Bag

Torba na ramię

Torba na ramię Gioia Laura Amatti jest wyposażona w 3 kieszenie wewnętrzne (1 zapinana na suwak, 2
kieszenie z rozcięciami) i 1 zewnętrzną kieszeń na zamek, aby pomieścić wszystkie Twoje niezbędne akcesoria.
Wszystkie metalowe części są w kolorze złotym, w tym płytka z logo Laura Amatti.
Kolory: Czerwony, beżowy, czarny
Rozmiar: 35x30x10 cm
Długość uchwytów: 20 cm

-44%
Zestaw idealny na wieczór

449,99zł
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249,99zł

www.mango.pl

Miss Gorgeous Laura Amatti Bag

Torba

Laura Amatti Miss Gorgeous to mała, ale bardzo pojemna torebka. Posiada
3 wewnętrzne kieszenie (1 zapinaną na zamek oraz 2 bez zapięcia), które
pozwolą schować i bezpiecznie posegregować wszystkie niezbędne
akcesoria. Oprócz standardowych uchwytów torebka posiada dodatkowy
przypinany i regulowany pasek, dzięki czemu możesz ją nosić również na
ramieniu. Wszystkie metalowe części są kolorze złotym, w tym uroczy brelok
i płytka z logo Laura Amatti.
Kolory: Czerwony, różowy, czarny
Rozmiar: 32x23x14 cm
Długość uchwytów: 13 cm
Długość paska na ramię: 55-61 cm

Zestaw doskonały do pracy

-70%
429,99zł

129,99zł

Walkmaxx Comfort Ballerinas
Autumn 3.0

Baleriny

-50%
Rozmiar: od 36-42

259,99zł

129,99zł

22 512 54 31
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Magia Twoich Świąt

WARM HUG ZESTAW
KOC Z PODUSZKĄ

-50%
Patrz str. 6

od 99,99zł

dzwoń pod numer

22 512 54 31

odwiedź stronę internetową:

www.mango.pl

odwiedź

Sklepy
adresy str. 51

3 proste sposoby na zakupy
Odkryj coś nowego!

31_112018

