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22 512 54 37

22 512 54 31 oferta ważna od 15.03.2018 do 14.05.2018

Szanowni Państwo,
Powitajmy wspólnie wiosnę! Na początek zapraszam do
Wiosennej gry, w której możecie zdobyć rabat 30%, 40%,
a nawet 50%! Wystarczy zdrapać srebrne pole, aby
znaleźć ukrytą ofertę.
Następnie odszukać w katalogu produkty oznaczone
symbolem spod srebrnego pola i skorzystać z możliwości zakupienia
produktów w nowych, wiosennych cenach!
Dodatkowo proszę zwrócić uwagę na najlepszą ofertę w tym roku na zakup
zestawu kołdra z poduszką Dormeo Good Morning/ Good Night. Tylko
teraz aż 50% taniej. 3 wiosenne kolory, idealnie odmienią Państwa sypialnię.
Ponadto przedłużyłam ofertę na zakup materaca nawierzchniowego
Dormeo Renew Eucalyptus, do którego dołączam poduszkę anatomiczną
i kołdrę za 1 zł!
Zapraszam serdecznie również do działu marki Delimano, prezentuję wyjątkowo
dużo nowości, 4 nowe linie produktów, a w tym sztućce! To także ostatni
moment, aby kupić produkty Delimano Stone Legend w rewelacyjnych
ofertach – duża patelnia -40% lub garnek kamienny z patelnią za 1 zł.
W nowej odsłonie występuje również nasz Bestseller – mop ze
spryskiwaczem Rovus! Teraz w 3 nowych kolorach i najlepszej ofercie
2 za 1!
Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i wybór produktów naszych marek.
Zapraszam do lektury katalogu.
Z poważaniem,
Marta Małyska
Print Manager

Spis treści
Kuchnia

Zdrap i wygraj!
Zdrap i wygraj!
ZDRAP TU,
aną!

1 Zdrap srebrne pole
i odszukaj swoją
nagrodę:
str. 4-24

Dom i Wnętrze

a znajdziesz swoją wygr

-50% -40% -30%

2 Obejrzyj katalog
-50% -40%
„Powitaj wiosnę!”
i znajdź produkty, do
których zostały przypisane symbole.

-30%

3 Zadzwoń pod numer 22 512 54 37 i podaj
Konsultantowi numer oraz symbol, który znajduje się
pod srebrnym polem.
4 Wykorzystaj swój rabat na produkty oznaczone
symbolem, znajdującym się na zdrapce.

Wygrałeś rabat -50%
Kod nagrody MAJ0805

kt oznaczone
Odszukaj w katalogu produ dą!
symbolami i ciesz się nagro

22 512 54 37

Odszukaj w katalogu produkt
oznaczone symbolami i ciesz
się nagrodą!
Oznaczenia promocyjnej ceny:

79,99zł cena regularna
cena promocyjna

79,99zł ze zdrapki
79,99zł

cena klubowa

str. 25-45

Produkty, w cenach promocyjnych ze zdrapki

Dom i wnętrze

Delimano Brava

Dział Obsługi Klienta

Koszyk do gotowania
i smażenia

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

Dormeo Cozy Fold-A-Chair

Składane krzesło

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

100% Gwarancja

str. 46-55

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

Zdrowie, Uroda i Sport

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

Dołącz do nas
MangoPolska

22 512 54 31

l
l

Odwiedź nasze sklepy

l

Promocyjne oferty
Pomysły na piękny dom
Konkursy, przepisy, filmy

RATY
2

Wybrane produkty można
nabyć na raty oraz
z przedłużoną gwarancją.

131,99zł

34,99zł

Lista adresów na str. 62

PRZEDŁUŻONA

więcej na str. 17

GWARANCJA

69,99zł

więcej na str. 35

219,99zł

str. 56-61
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Kuchnia
PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Gotuj i świętuj każdego dnia
PRZEDŁUŻONA

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

GWARANCJA

we własne
Idealna inwestycja
dziennie!*
zdrowie, już od 1 zł

499,99zł

549,99zł

529,99zł

999,99zł

899,99zł

PRO

Zdrowy styl życia
dla całej rodziny

20 000

OBROTÓW NA MINUTĘ

900 SERIES

900 SERIES

Jeszcze silniejszy – dla
tych, którzy chcą więcej

Najmocniejszy NutriBullet
wszechczasów!

25 000

OBROTÓW NA MINUTĘ

30 000

OBROTÓW NA MINUTĘ

NUTRIBULLET SZYBKO UWALNIA SKŁADNIKI ODŻYWCZE Z TWOJEGO POŻYWIENIA!

600 W

900 W

1700 W

Co jest w zestawie?

Co jest w zestawie?

Co jest w zestawie?

12 ELEMENTÓW
podstawa
z silnikiem

10 ELEMENTÓW

podstawa
z silnikiem

kielich
909 ml

podstawa
z silnikiem

kielich
1000 ml

ostrze
ekstrakcyjne

ostrze do
mielenia

ostrze
ekstrakcyjne

pokrywka
z ustnikiem

ostrze
ekstrakcyjne

pokrywka
z ustnikiem

kielich 511 ml
z uchwytem
i uszczelką

kielich 511 ml
i 1 uszczelka
z uchwytem

kielich 511 ml
z uchwytem
i uszczelką

1 pokrywka

klucz do
odkręcania
ostrza

1 pokrywka

kieszonkowy
dietetyk

1 kielich
z wieczkiem

kielich
852 ml
z uchwytem

2 pokrywki
przedłużające
świeżość

instrukcja
obsługi
i przepisy

kieszonkowy
dietetyk

4

9 ELEMENTÓW

kielich
680 ml

www.delimano.pl

instrukcja
obsługi
i przepisy

instrukcja
obsługi
i przepisy

NutriBullet pozwala zmienić nawyki żywieniowe na dużo zdrowsze w szybki, prosty i smaczny sposób.
Wydobywa ze składników najcenniejsze składniki odżywcze dzięki procesom ekstrakcji. Tak przygotowany
posiłek jest lekkostrawny i bardzo dobrze przyswajany przez organizm.
Zdrowy, pełnowartościowy posiłek otrzymasz w zaledwie 30 sekund. Wystarczy dodać warzywa, owoce,
nasiona, orzechy i wodę.
• Szybkie przygotowanie tylko 30 sekund
• Dzienna porcja warzyw i owoców w jednym, smacznym NutriBlaście
• Można zabrać bezpośrednio ze sobą do pracy lub szkoły – zdrowy posiłek wszędzie tam, gdzie
potrzebujesz
• Można miksować nawet twarde warzywa i owoce, również ze skórką, orzechy – NutriBullet poradzi sobie
nawet z kostkami lodu
RATY od 1 zł dziennie!
od 399,99zł
• Potężna moc 600W

Wiele razy próbowałem różnych diet,
ale bez powodzenia, po prostu mi nie
smakowały. Teraz wiem, że zdrowe
odżywianie może być naprawdę smaczne.
Nawet taki facet jak ja, potrafi przygotować
smaczne śniadanie w postaci koktajlu.
Wystarczy kilka sekund i NutriBlast jest
gotowy. Można łatwo zmiksować nawet
twarde warzywa, owoce razem ze skórką.
Dieta nigdy nie jest nudna i monotonna,
a NutriBlasty idealnie nadają się do
zabrania ze sobą do pracy, w podróż
– prowadzę aktywny tryb życia, dla mnie
to idealne rozwiązanie.

1 krok do pięknej
sylwetki!

Pan Mirek 50 l. trener personalny,
schudł 17 kg w 6 miesięcy

22 512 54 31
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PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

P

Best

-40%
NA ZAKUP
PATELNI 28 CM

AD 1 MILION
ON

Delimano Stone Legend

Garnek kamienny

Oferta

E DA

N YC H S

ZT

Delimano Stone Legend

105950566

Patelnia kamienna

Ø 24 cm 105950568

89,99zł

129,99zł

79,99zł

Ø 28 cm 105950567

Tradycyjne potrawy pełne smaku
przygotowane w nowoczesny sposób.

Tradycyjne potrawy pełne smaku przygotowane
w nowoczesny sposób.

Przygotuj niezapomniane potrawy z garnkiem wykonanym z tradycyjnych, naturalnych materiałów,
jak kamień i emalia, dzięki którym posiada właściwości doskonałego rozprowadzania ciepła oraz
jego gromadzenia, przez co soki, witaminy i smak zostają zachowane w jedzeniu. Twoje dania będą
zawsze soczyste i zdrowe z minimalną zawartością tłuszczu!

Wszyscy pamiętamy potrawy pełne smaku naszych babć. Z patelnią Delimano Stone Legend możesz
przygotować własne legendarne posiłki. Posiada zewnętrzną emaliowaną powłokę, która nadaje styl gotowaniu
oraz wewnętrzną powłokę QUANTANIUM REAL STONE wzmocnioną naturalnymi cząsteczkami mineralnymi
kamienia i tytanu.

129,99zł

· KREM BROKUŁOWY ·
Składniki:
• Kostka rosołowa z kury 2
szt.
• Brokuły 500 g
• Cebula 1 szt.
• Płatki migdałów 60g
• Ząbek czosnku 1 szt.

PRZYGOTOWANIE:

•
•
•
•
•
•

Woda 1l
Olej 1 łyżka
Śmietana 18% 1 szklanka
Grzanki z bułki
Sól, pieprz do smaku
Natka pietruszki i lubczyk

1. Rozpuść kostki rosołowe z kury z natką pietruszki i lubczykiem w 1 litrze wrzątku.
2. Pokrój umyte brokuły (bez łodyg) w kostkę.
3. Zeszklij cebulę, rozetrzyj czosnek i dodaj wraz z połową płatków migdałów. Smaż przez chwilę, ciągle
mieszając.
4. Wrzuć do rosołu pokrojone łodygi brokułów i usmażoną cebulę z migdałami. Doprowadź do wrzenia.
Dodaj pokrojone różyczki brokułów i gotuj na małym ogniu przez około 10 minut.
5. Zmiksuj zupę, gdy lekko przestygnie. Dopraw pieprzem i solą (jeśli uznasz to za konieczne). Wymieszaj
ze śmietaną i udekoruj pozostałą częścią migdałów oraz grzankami z bułki.

6
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Przy zakupie garnka
Patelnia kamienna 24 cm o wartości
89,99 zł za 1 zł

UK

ŚWIATOWY
BESTSELLER

www.delimano.pl

Delimano Stone Legend
106074969

Wielofunkcyjny
garnek
z koszykiem
Najbardziej wielofunkcyjny garnek,
w którym przyrządzisz posiłek dla
całej rodziny!
Wielofunkcyjny garnek dołączył do
linii Delimano Stone Legend! Posiada
powłokę QuanTanium Real Stone, do
której nic nie przywiera, a co za tym idzie
– nie przypala się! Dno garnka rozgrzewa
się równomiernie, a potrawy zachowują
soczystość, a także witaminy i składniki
odżywcze.
• Idealny do używania na kuchence lub
w piekarniku
• Powłoka garnka odporna na
zarysowania i zadrapania
• Potrawy nie przywierają i nie przypalają
się

Jeden garnek
do wszystkiego!
Gotowanie
Smażenie
na głębokim
tłuszczu
Opiekanie

PRAWDZIWY
KAMIEN

Gotowanie
na parze

Odsączanie

Pieczenie

129,99zł

22 512 54 31
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Gotuj i świętuj każdego dnia

Powrót legendy

NOWOŚĆ

199,99zł

NOWOŚĆ

PONAD

3 MILIONY*

SPRZEDANYCH SZTUK

PRAWDZIWY
KAMIEN
I MIEDZ

Delimano Stone Legend Copperlux

106152630

Kwadratowy garnek kamienny

Delimano Stone Legend Copperlux

Garnki i patelnie

Gotuj, piecz i ciesz się smakiem!
Nowa, rewolucyjna linia naczyń kuchennych Delimano Stone Legend CopperLux. Gotuj zdrowiej, z mniejszą
ilością tłuszczu, poświęcając mniej czasu i zostań profesjonalnym szefem we własnej kuchni!
• Dodatek miedzi równomiernie rozprowadza ciepło i utrzymuje temperaturę potrawy przez długi czas
• Powłoka o niezwykłej odporności na zarysowania i bezpieczna dla zdrowia
• Nieprzywierająca powłoka, która nie traci z czasem swoich właściwości
• Możliwość pieczenia w piekarniku

Pierwszy garnek z prawdziwego kamienia z cząsteczkami miedzi, o kwadratowym kształcie, z możliwością użycia
w piekarniku!
• Szybko się nagrzewa i utrzymuje temperaturę, oszczędzając energię
• Niesamowicie wytrzymała, nieprzywierająca i odporna na uszkodzenia powłoka
• Całkowicie bezpiecznie dla zdrowia
Wewnętrzna warstwa emalii
Powłoka Whitford QuanTanium
Zewnętrzna kamienna powłoka
z dodatkiem cząsteczek miedzi

®

Tradycyjne potrawy pełne smaku
przygotowane w nowoczesny sposób.

Pokrywka
Stal wysokiej jakości

NIEPRZYWIERAJĄCA
POWŁOKA

DO KAŻDEGO
RODZAJU KUCHENKI

ODPORNOŚĆ NA
ZARYSOWANIA

ŁATWE
CZYSZCZENIE

DO MYCIA
W ZMYWARCE

WYPRODUKOWANO
W HISZPANII

106153421

49,99 zł

Warstwa stali pokryta emalią
Druga warstwa emalii

8
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22 512 54 31
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Gotuj i świętuj każdego dnia

ZAPIEKANKA Z CUKINIĄ

Delimano Stone Legend
CopperLux

NOWOŚĆ

Delimano Stone Legend
CopperLux

NOWOŚĆ

Patelnia

Garnek kamienny

Kwadratowy garnek kamienny

Dostępne rozmiary:

od 99,99zł

24cm, 26cm, 28cm

Delimano Stone Legend
CopperLux

NOWOŚĆ

•
•
•
•

Żółty ser 300g
Jogurt – 5 łyżek
Mąka
Sól, olej

Przygotowanie:

od 69,99zł

20cm, 24cm, 28cm

Delimano Stone Legend
CopperLux
Rondel

Garnek

SKŁADNIKI:
• Ziemniaki 800g
• Cukinia 1 duża lub 2 małe
• Ser feta 300g

Dostępne rozmiary:

NOWOŚĆ

106152627

41,99zł
Dostępne rozmiary:

od 99,99zł

24cm, 26cm, 28cm

Delimano Stone Legend
CopperLux
Patelnia do naleśników

NOWOŚĆ

69,99zł

Delimano Stone Legend
CopperLux
Brytfanna

106152628

NOWOŚĆ

106153018

Rozgrzej piekarnik do 200°C.
Cukinie oczyść, pokrój w plasterki i lekko posól. Następnie odstaw na bok, aby puściły wodę. W międzyczasie obierz
i pokrój ziemniaki na plastry. Wstaw ziemniaki do wody, doprowadź do wrzenia i gotuj przez 15 min używając garnka
Copperlux. Odlej wodę i pozostaw do przestudzenia.
Cukinię posyp mąką i smaż powoli z obu stron. Nadmiar tłuszczu usuń papierowymi ręcznikami. Ugotowane
ziemniaki również pokrój w plasterki.
Starty żółty ser oraz ser Feta wymieszaj w misce wraz z jogurtem tworząc sos.
Teraz ułóż danie warstwami w kwadratowym garnku Copperlux zaczynając od warstwy sosu, następnie warstwa
plastrów cukinii i ziemniaków, aż do skończenia składników bądź całkowitego wypełniania naczynia. Ostatnia
warstwa to mieszanka sera z jogurtem.
Całość piec w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni przez około 15 min.

47,99zł
Dostępne rozmiary:
24cm

10
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79,99zł

104,99zł
Dostępne rozmiary:
40x25cm

149,99zł

22 512 54 31
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Gotuj i świętuj każdego dnia
Delimano Stone Forte

Delimano Stone Forte

Patelnia grillowa

Garnek

105649400

Rozmiary:
ø 20 cm 2,5 l

104887239

139,99zł

ø 24 cm 4,5 l

104887240

169,99zł

174,99zł

Delimano Stone Forte

Delimano Stone Forte

Rozmiary:
31x23 cm

105920887

129,99zł

Rozmiary:
ø 24 cm

104887244

129,99zł

35x25 cm

105920888

169,99zł

ø 28 cm

104887245

149,99zł

Patelnia

Naczynie
do pieczenia

Delimano Stone Forte
Delimano Stone Forte to linia naczyń wykonanych z aluminium i pokrytych solidną, niezwykle
wytrzymałą wielowarstwową powłoką nieprzywierającą Whitford QuanTanium. Powłoka ta została
wzmocniona cząstkami tytanu, którym zawdzięcza swoją nadzwyczajną odporność na uszkodzenia.
Powłoka Whitford QuanTanium znacznie ułatwia gotowanie, smażenie czy pieczenie. Jest przy tym
całkowicie bezpieczna dla zdrowia.
Ponadto – by dodatkowo zabezpieczyć naczynia przed porysowaniem – ostatnią warstwę powłoki
pokryto warstwą mikrokryształów.
Naczynia są kompatybilne z kuchenkami gazowymi, elektrycznymi oraz indukcyjnymi i ceramicznymi
płytami grzejnymi.

Delimano Stone Forte		

Pokrywka szklana 20 cm

249,99zł

Rozmiary: 28 x 28cm

Delimano Stone Forte

Delimano Stone Forte

Wok

Patelnia do naleśników

104887246

104887241

104887238

104,99zł
49,99zł

12
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Rozmiary:
ø 28 cm i 3,5 l

149,99zł

69,99zł
Rozmiar: ø 25 cm

99,99zł

22 512 54 31

13

Kuchnia

Gotuj i świętuj każdego dnia

Sałatka jajeczna
SKŁADNIKI

•
•
•
•
•
•

4 jajka
pół czerwonej papryki
100 g szynki gotowanej
4 średniej wielkości korniszony
8 czarnych oliwek bez pestek
1 łyżka średnio ostrej musztardy

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

4

PORCJE

-50%

Sos
• pół pęczka świeżego szczypiorku
• pół opakowania rzeżuchy
• 150 g creme fraîche (lub śmietana 30%)
• 1 łyżka octu ziołowego
• sól
• czarny pieprz

Delimano Utile

Jajowar

106064600

Wielofunkcyjne urządzenie do gotowania jajek, warzyw i kasz.

PRZYGOTOWANIE
Jajka ugotować na twardo przez ok. 10-12 minut. W międzyczasie przekroić paprykę na pół i usunąć
nasiona. Paprykę i szynkę pokroić na nasadce nr 2. Na nasadce nr 1 pokroić ogórki na plasterki, a oliwki
w drobną kostkę. Ugotowane jajka schłodzić w wodzie, obrać i pociąć na nasadce nr 1. Wymieszać
wszystkie składniki. Szczypiorek opłukać, otrząsnąć z wody i drobno posiekać.
Sos przygotować mieszając creme fraîche (lub śmietanę 30%), musztardę, ocet, sól i pieprz. Mieszając,
dodać szczypiorek. Wlać sos do sałatki, dokładnie wymieszać i ułożyć na talerzykach. Pokroić rzeżuchę
i udekorować nią sałatkę.

Potrzebujesz tylko dwóch rzeczy

To małe urządzenie do gotowania na parze, z akcesoriami umożliwiającymi łatwe i właściwe przygotowanie jajek
na wszelkie możliwe sposoby. Idealnie ugotowane jajka, puszysty omlet to nie jedyne możliwości jajowaru. Może
być użyty do gotowania warzyw na parze, ryżu, a nawet zastąpi klasyczny sterylizator do dziecięcych smoczków!

64,99zł

129,99zł

PRZEDŁUŻONA

ŚWIATOWY
BESTSELLER

GWARANCJA

Jajka idealne: nie za miękkie, nie za twarde
i bez popękanych skorupek! I ŁATWO OBIERAJĄCE SIĘ!

Maks. 7 jaj

Niewielka ilość wody

A teraz weź Delimano Brava Nicer Dicer i poszatkuj ugotowane jajka w idealną kostkę! Super ostre noże
Delimano Brava Nicer Dicer gładko pokroją jajka, zamiast je miażdżyć. A wszystko w zaledwie kilka sekund,
dzięki genialnie prostej konstrukcji urządzenia.
WYSTARCZY ZASTOSOWAĆ WŁAŚCIWĄ NASADKĘ!

(nasadka nr 2 i 1)

14
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(nasadka nr 4 i 3)

owa
Sałatka jarzyn
ej!
dwa razy szybci

Delimano Brava

106114820

Wielofunkcyjne urządzenie do krojenia Nicer Dicer
Wielofunkcyjne urządzenie do krojenia Delimano Nicer Dicer zostało zaprojektowane z niezwykłą precyzją
i dbałością o każdy detal. Dzięki niemu zaoszczędzisz czas przygotowania posiłków nawet o połowę!
Jednym szybkim ruchem pokroisz niemal każde warzywo lub owoc, a co ważne, bezpieczniej niż zwykłym
nożem. Do wyboru aż 4 rozmiary krojenia. Urządzenie wykonane zostało z materiałów najwyższej jakości:
plastiku oraz ostrzy ze stali nierdzewnej G-NOX. Wszystkie elementy można bezpiecznie myć w zmywarce.

55,99zł
79,99zł

22 512 54 31
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Kuchnia
Delimano Utile

Gotuj i świętuj każdego dnia
105895651

PRZEDŁUŻONA

Elektryczna patelnia
do naleśników

GWARANCJA

Delimano Brava

106146755

Ostrzałka do noży

Profesjonalnie ostre noże w Twoim domu.
• Wykonana z najwyższej jakości stali
nierdzewnej
• Wygodna w użyciu, dzięki specjalnym
przyssawkom, jest stabilna i nie przemieszcza
się na blacie

Pyszne naleśniki każdego dnia
Prosta i wygodna w użyciu elektryczna
patelnia. Wystarczy nalać ciasto do
plastikowej miseczki, a następnie
umieścić w niej patelnię.

ILOŚĆ
OGRANICZONA

2 za 1
PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA
Średnica: 20 cm
Moc: 800 W

99,99zł

Wymiary: ø 6 cm, wysokość 6 cm

Delimano Brava

89,99zł

106027861

Siekacz do czosnku z akcesoriami
Idealnie obrany i pokrojony czosnek.
Zanurz płytę patelni
w cieście.

Delimano Utile

Poczekaj aż spód się
zarumieni.

106081084

Wyciskarka do cytrusów

Przewróć naleśnik na
drugą stronę.
PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Świeżo wyciśnięty sok z owoców
cytrusowych w kilka sekund!
• 2 głowice do różnej wielkości wyciskanych cytrusów
• Kwadratowy kształt umożliwiający łatwe
przechowywanie z uchwytem
• Włącza i wyłącza się automatycznie po przyciśnięciu
lub puszczeniu głowicy
• Duży pojemnik na sok 800 ml

Wystarczy przekręcić urządzenie,
a czosnek zostanie posiekany
w ułamku sekundy!
W przeciwieństwie do popularnych
wyciskarek, nie zgniata i nie zabija
korzystnych dla zdrowia substancji
odżywczych. Do zestawu dołączona
jest silikonowa obieraczka, która
pozbawia czosnek łupinek.
• Wyjątkowy i opatentowany system tnący
• Obieraczka zdejmuje łupinki kilka sekund
• Nadaje się do mycia w zmywarce

Delimano Brava

62,99zł
89,99zł

106028976

Koszyk do gotowania
i smażenia
Wielofunkcyjny koszyk do gotowania
i smażenia
Składany koszyk jest niezastąpiony w każdej
kuchni, o wielu zastosowaniach, ponieważ
można przekształcić go aż na 12 różnych
sposobów!

64,99zł
129,99zł
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34,99zł
Pojemność: 400 ml

69,99zł

22 512 54 31
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Kuchnia

Gotuj i świętuj każdego dnia
Delimano Astoria

Blender ręczny

NOWOŚĆ

Miksuj, siekaj, ubijaj, miel i blenduj! Kompaktowy
blender wyposażony w potężny silnik 300W jest
wyjątkowo wygodny w użytkowaniu. Wystarczy
zanurzyć jego końcówkę bezpośrednio w kielichu
blendera, misce lub garnku.
• Wygodne użycie, czysta praca
• Zmienna prędkość pracy urządzenia
W zestawie:
• Blender ze zdejmowaną końcówką
• Kielich blendera z miarką o poj. 500 ml
Moc: 300W

Delimano Astoria

Siekacz

Delimano Astoria

103945590

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

99,99zł

NOWOŚĆ

Jednym urządzeniem przygotuj
niskotłuszczowe potrawy, soczyste steki,
kurczaka, żeberka, burgery, kiełbasy,
a nawet ryby, warzywa, jajecznicę czy
omlet!
• Wszechstronne zastosowanie:
grill i patelnia w jednym
• Łatwy w czyszczeniu
• Nieprzywierająca, odporna na
zarysowania powłoka
• Tacka ociekowa na tłuszcz

103945589
NOWOŚĆ

69,99zł

Moc: 300W
Pojemność: 550ml

Materiał: aluminium, powłoka
z nieprzywierającego teflonu
Moc: 2300W

Delimano Astoria

Opiekacz i grill

• Ostrza ze stali nierdzewnej
• Antypoślizgowe nóżki
• Kompaktowa budowa

Toster

Grill elektryczny i patelnia

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

199,99zł

Bez problemu posieka owoce, warzywa, świeże,
aromatyczne zioła, a nawet zmieli orzechy czy zrobi PRZEDŁUŻONA
bułkę tartą. Sieka, rozdrabnia, miksuje zachowując GWARANCJA
przy tym składniki odżywcze w rozdrabnianym
pokarmie.

Delimano Astoria

105396625

139,99zł

103945587
NOWOŚĆ

149,99zł
299,99zł

106018102
NOWOŚĆ

W prosty i szybki sposób przygotujesz
pyszny posiłek dla rodziny, dzięki dużej
powierzchni opiekania i funkcjom grilla
i opiekacza w jednym urządzeniu.

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

• Zdejmowane płyty grzewcze, które
można myć w zmywarce
• Łatwy w czyszczeniu, z wyjmowaną
tacką na tłuszcz
• Nieprzywierająca powłoka

Wygodny w użyciu toster z możliwością regulacji
stopnia opiekania. Zrób tosty dokładnie takie, jakie PRZEDŁUŻONA
lubisz.
GWARANCJA
• Funkcja rozmrażania, podgrzewania
• Łatwy w utrzymaniu czystości
• Wyjmowana tacka na okruchy
• Modny design
• Równomierne opiekanie

79,99zł
Moc: 730-870W
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159,99zł

169,99zł
Moc: 2000W

339,99zł

22 512 54 31
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Kuchnia

Gotuj i świętuj każdego dnia
Delimano Astoria

Czajnik

NOWOŚĆ

Elegancki czajnik, który będzie świetnie wyglądał
w każdej kuchni.
• Wskaźnik poziomu wody
• Automatyczny wyłącznik
• Ochrona przed przegrzaniem
• Wymienny filtr wody zapobiega tworzeniu się
osadów wapiennych
• Obrotowa podstawa

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

NOWOŚĆ

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Posieka również przyprawy, orzechy czy krakersy, by
wzbogacić smakiem sałatki i desery dla smakoszy.
• Wszechstronne zastosowanie
• Wskaźnik zasilania
• Ostrza ze stali nierdzewnej
• Przezroczysta pokrywa
59,99zł
Moc: 150W
Pojemność: 36g
119,99zł

Praktyczny dzbanek, w którym podgrzejesz wodę
w mniej niż minutę!
• Stalowa płyta grzewcza
• Chłodna obudowa
• Obrotowa podstawa

NOWOŚĆ

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

199,99zł

106153195

NOWOŚĆ

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

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

199,99zł

169,99zł

106153208

Elektroniczna waga kuchenna

NOWOŚĆ

Niezbędna w każdej kuchni waga z funkcją tary i wyboru
jednostki miary.
• Wykonana z hartowanego szkła
• Wyświetlacz LCD
• Automatyczne wyłączanie
• Różne jednostki miar, jak np.: gram, ml, funt, uncja
• Max. do 5 kg

cyfrowy
wyświetlacz

www.delimano.pl

Zapytaj o dodatkowe
akcesoria

Wielofunkcyjny opiekacz

Delimano Joy

106119577

Dzbanek elektryczny

20

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Moc: 600W
Zbiornik miksera: 600ml

Delimano Joy

103945584

Rozpocznij dzień od aromatycznej, świeżej kawy
zmielonej tuż przed zaparzeniem. Dzięki młynkowi
do kawy zrobisz to szybko i w prosty sposób,
a grubość zmielonych ziaren dopasujesz do
własnych upodobań.

Moc: 730–870W
Pojemność: 250 ml

NOWOŚĆ

Blender i koktajler w jednym: miksowanie, rozdrabnianie,
ucieranie i mieszanie potraw. Przygotujesz nim od
zacieru ziemniaczanego, poprzez zupy i sosy do deserów
owocowych.
• Cicha praca
• Wygodny w użytku
• Ostrza i mieszadła ze stali
nierdzewnej
• Dwie prędkości i funkcja
Turbo

146,99zł

Młynek do kawy

Delimano Astoria

106147526

Mikser ręczny 2w1

73,99zł

Moc: 1850–2200W
Pojemność: 1,5 l

Delimano Astoria

Delimano Joy

103945586

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Poręczna, niewielkich
rozmiarów

59,99zł

104,99zł

119,99zł

149,99zł

22 512 54 31
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Kuchnia

Gotuj i świętuj każdego dnia
Delimano Joy

Delimano Joy

106153205

Jogurtownica

NOWOŚĆ

Ciesz się smakiem swojego ulubionego jogurtu,
wykonanego według własnych pomysłów
i upodobań! Do każdego pojemniczka możesz
dodać inne składniki i otrzymać różnorodność
smaków.

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

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

106153207

Mikser ręczny z miską

NOWOŚĆ

Kompaktowy mikser ręczny z obracającą się miską
do szybkiego mieszania różnych składników i łatwego
wyrabiania ciasta. Miksujesz bez użycia rąk, co pozwala Ci
na swobodne dodawanie składników czy wykonanie innych
czynności.
• Miska, mieszadła i ubijaczki do ciasta ze stali nierdzewnej
• 5 poziomów prędkości oraz tryb Turbo
• Prostu i bezpieczny w użyciu
• Możliwość mycia elementów w zmywarce

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

69,99zł
99,99zł

Pojemność: 7 x 200ml

Delimano Joy

106153023

Czajnik elektryczny

NOWOŚĆ

• Cyfrowa regulacja temperatury w zakresie
40-99oC
PRZEDŁUŻONA
• Funkcja podtrzymywania ciepła (nawet do 0,5h). GWARANCJA
• Automatyczny wyłącznik
• Wymienialny filtr

cyfrowy
wyświetlacz

119,99zł
Moc: 300W
Pojemność miski: 4 l

Delimano Joy

199,99zł

106118320

Maszynka do mielenia mięsa

NOWOŚĆ

Wielofunkcyjna maszynka do mielenia mięsa i wyrobu
kiełbas!
Pojemność: 1,7 l
Moc: 2200W

Delimano Joy

179,99zł

129,99zł

106153206

Dzbanek elektryczny
•
•
•
•

Błyskawiczne przygotowanie ciepłych napojów
Podgrzewa wodę w mniej niż minutę
Stalowa płyta grzewcza
Prosty w użytku i czyszczeniu

NOWOŚĆ

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Maszynka posiada silnik o mocy szczytowej 1800W, który
pozwoli na przerób nawet 0,8kg mięsa w zaledwie minutę,
a dodatkowe 3 sitka o różnych wielkościach oczek i końcówki
umożliwią wyrób kiełbas, hamburgerów i kebabów. To
prawdziwa domowa przetwórnia mięsa!
• 2 funkcje przetwarzania mięsa/żywności: mielenie mięsa,
wyrób kiełbas
• Funkcja biegu wstecznego (funkcja reverse).
• Sam decydujesz jak przetworzony jest posiłek, który
spożywasz
• Moc: 600-800W
• Moc szczytowa silnika: 1800W
• Moc przetwarzania: 0,8kg/min

Akcesoria w zestawie:

155,99zł
Pojemność: 250 ml
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129,99zł

89,99zł

259,99zł

22 512 54 31
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Kuchnia

Komfortowy wypoczynek

NOWY
I UNIKATOWY

NOWOŚĆ

29,99zł

29,99zł

29,99zł

59,99zł

59,99zł

59,99zł

Zestaw sztućców do
serwowania ciasta, 2 szt.

Sztućce do sałaty,
2 szt.

Sztućce dziecięce,
4 szt.

106046365

106046364

106046366
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Komfort zaprojektowany z myślą o Tobie
Gorąca woda w kilka sekund.

PRZEDŁUŻONA

Pierwszy materac ze 100% możliwością personalizacji – wybierz odpowiedni poziom twardości i podparcia! Podejmij
decyzję pozbawioną ryzyka, wybierz materac, który dopasujesz do siebie! Dodatkowo materac w rozmiarze od 160 cm
posiada dwa rdzenie, dzięki czemu jeden materac jest idealny dla każdej z dwóch śpiących na nim osób.
Sprężyny Octaspring ułożone są w kształt liter S, co współgra z naturalną krzywizną kręgosłupa. Warstwy materaca
zapewniają optymalną przewiewność, pozostawiając go suchym i świeżym.

-50zł

• Antybakteryjny, niwelujący rozwój bakterii
i roztoczy kurzu
• Zdejmowany pokrowiec można prać w pralce
• 3 strefy komfortu, z opcją odwracania

GWARANCJA

Delimano

102367595

Przepływowy podgrzewacz
wody
Nieograniczony dostęp do gorącej wody.
Fantastyczne rozwiązanie Twoich problemów!
Gorąca woda wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz.
• Nie potrzebujesz dodatkowego bojlera.
• 2 w 1: stylowy kran i podgrzewacz wody.
• W kilka sekund podgrzewa wodę aż do 60°C.
• 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.

Jeden materac o 8 możliwościach. Wybierz odpowiedni poziom
twardości dzięki dwóm rodzajom pianki: o wyższym stopniu
twardości (niebieska) i niższym stopniu twardości (pomarańczowa).
Ułóż warstwę sprężyn zgodnie z preferencjami stref podparcia,
a następnie zdecyduj jak ułożona ma być pianka z pamięcią
kształtu wszyta w pokrowiec.

2 cm pianki z pamięcią kształtu w pokrowcu
warstwa Ecocell® o niższym stopniu twardości

warstwa sprężyn Octapspring®
ułożonych w kształt liter S
warstwa Ecocell® o wyższym stopniu twardości

Z pewnością jest tu niezbędny:
klientów
90% zadowolonych
Kuchnia
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Piwnica

Warsztat

www.delimano.pl

Przyczepa

Działka

Moc: 3300 W

199,99zł

149,99zł

20 cm

od 1399,00zł
RATY

12 x od 146,12zł

22 512 54 31
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Dom i Wnętrze

Komfortowy wypoczynek

Dormeo iMemory Silver

Materac

AIR SELECT PLUS

100

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.

• Adaptacyjność 3D dzięki sprężynom
piankowym Octaspring
• 10cm warstwa sprężyn, zapewniająca
odpowiednią wysokość,
stabilność, trwałość i oddychalność
• Zwiększona oddychalność i wentylacja dzięki

1
2

1 2 cm pianka iMemory w pokrowcu

3

2 7,5 cm pianki Ecocell – warstwa miękka rdzenia
3 7,5 cm pianki Ecocell® – warstwa twarda rdzenia

CleanEffect®

®

4 Pokrowiec z włóknami srebra
gwarancja

18 cm

15
lat

4
4

1

30 DNI
NA ZWROT

2
3

5

od 1199,99zł

Dormeo Aloe Vera
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. Jego właściwości wpływające na zdrowie:
• wzmacnia system odpornościowy
• koi, relaksuje i ukołysze do
spokojnego snu
Śpiąc na materacu nasączonym
aloesem, w naturalny sposób
chronisz się przez mikrobami
i zanieczyszczeniami, a także możesz
cieszyć się zdrowym i regenerującym
odpoczynkiem!

1

CleanEffect®

2
3

3

16 cm
26

10
lat

www.dormeo.pl

30 DNI
NA ZWROT

od 699,99zł

4

RATY 12 x od 67,43zł
*cena dotyczy materaca
w rozmiarze 80 x 190 cm.

3 cm pianka Ecocell®

3

3 cm sprężyny Octaspring®

23 cm

4

10 cm sprężyny kieszeniowe

WYSOKOŚĆ

5

3 cm pianka Ecocell

®

RATY 12 x od 178,22zł

• Adaptacyjność 3D dzięki sprężynom piankowym Octaspring
• 10cm warstwa sprężyn, zapewniająca odpowiednią wysokość, stabilność,
trwałość i oddychalność
• Zwiększona oddychalność i wentylacja dzięki systemowi AirX.
• Odwracalny – 2 stopnie twardości materaca oraz 3 strefy komfortu
• Antybakteryjna ochrona dzięki
powłoce CleanEffect®.
• Termoregulacja dzięki powłoce
Adaptive
1
2

gwarancja

2 cm pianka z pamięcią kształtu w pokrowcu

2

AIR COMFORT PLUS

100

Materac

1

od 1849,99zł

®

RATY 12 x od 115,60zł

systemowi AirX
• Odwracalny – 2 stopnie twardości materaca
oraz 3 strefy komfortu
• Antybakteryjna ochrona dzięki powłoce
CleanEffect®
• Termoregulacja dzięki powłoce Adaptive.
• 2 cm warstwa pianki pamięci kształtu idealnie
dopasowuje się
do kształtu ciała i zapewnia wygodę
i podparcie

®

4

23 cm
WYSOKOŚĆ
3

STREFY
3 STREFOWY
RDZEŃ

ZDEJMOWANY
ODWRACALNY
POKROWIEC,
RDZEŃ
KTÓRY MOŻNA PRAĆ

3 cm pianka Ecocell®
3 cm sprężyny Octaspring®
10 cm sprężyny kieszeniowe
3 cm pianka Ecocell®
od 1549,99zł

RATY 12 x od 149,32zł

22 512 54 31
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Dom i Wnętrze
TYLKO
za

Komfortowy wypoczynek
Renew Eucalyptus

7-strefowy materac
nawierzchniowy

Oferta

1 zł
+

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Dla większego komfortu snu.
Materac nawierzchniowy o wysokości 6 cm
posiada 7 stref komfortu o różnej twardości.
Zapewnią maksymalne podparcie i równomierne
rozłożenie ciężaru ciała, dzięki czemu sen jest
komfortowy i odprężający. Materac daje miękkie
wsparcie w obszarach głowy i nóg, twardsze dla
ramion i ud oraz najtwardsze dla dolnej części
pleców i tułowia.
• 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

Kołdra o wymiarach
140x200 cm o wartości
od 129 zł
Poduszka anatomiczna
Renew o wartości 99 zł

od 399,99zł

RATY

12 x

od 38,53zł

*cena materaca w rozmiarze 80 x 190 cm.

Renew Eucalyptus

Dormeo Multizone Fresh

PRZEDŁUŻONA

Materac nawierzchniowy

GWARANCJA

Materac nawierzchniowy

Materac nawierzchni zmieni starą kanapę czy jakiekolwiek
niewygodne podłoże w komfortowe i zdrowe miejsce
do spania. Cyrkulacja powietrza z i od wnętrza materaca
zapewnia doskonałe odprowadzanie wilgoci.
• Przyjemny w dotyku i przesuwający się po powierzchni,
na której leży
• Rdzeń z pianki Ecocell®
• Impregnacja CleanEffect chroni przed bakteriami
i roztoczami
• Wysokość 5 cm
• Zdejmowana powłoka, którą można prać

GWARANCJA

TYLKO

wysokość
5 cm

za

od 369,99zł

RATY

12 x

od 35,64zł

Kołdra o wymiarach
140x200 cm o wartości
od 129 zł

6 cm
duża rodzina

domek
letniskowy

www.dormeo.pl

przyczepa
kempingowa

goście

ćwiczenia

kawalerka

kemping

festiwal

akademik

od 399,99zł

Oferta

1 zł
+

3,5 cm

*cena dotyczy materaca w rozmiarze 80 x 190 cm
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Najlepiej sprzedający się materac nawierzchniowy
w niesamowitej ofercie!
• Pianka z pamięcią kształtu idealnie dopasowuje się do ciała dla
większego komfortu
• Suchy i świeży sen dzięki włóknom Tencel® pochłaniającym
nadmiar wilgoci
• Zdejmowany pokrowiec, który można prać.
• Antypoślizgowy spód
• Poprawa komfortu snu gdziekolwiek się
znajdujesz: w domu, na wycieczce,
kempingu, w domku
letniskowym

Zamień dowolną powierzchnię w idealne
miejsce do spania.

sofa

Czekasz na 1,
3!
Otrzymujesz aż

RATY 12 x od 38,53zł

Poduszka anatomiczna
Renew o wartości 99 zł

22 512 54 31
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Komfortowy wypoczynek
Dormeo Good Morning/Night

Kołdra i poduszka

Czy wiesz, że…

Zestaw do spania w żywych kolorach dla komfortowych poranków i nocy!
• Wypełnione mikrowłóknami Wellsleep® o doskonałych właściwościach termicznych i wyjątkowej miękkości. Ich
unikalna struktura tworzy kieszenie powietrzne, które dodają dodatkowej objętości kołdrze i poduszce.
• W pełni oddychające i ciepłe
Dwustronne, modne kombinacje kolorystyczne.

11-ty Światowy Dzień Snu obchodzony jest
16.03.2018 r. – tegoroczne hasło to „Dołącz do
Świata Snu, zachowaj rytmy, aby cieszyć się życiem”.
Z tej okazji zestawy kołdra z poduszką w nowych,
lepszych cenach!

NOWOŚĆ

ego
Kolory doskonał
a!
nk
ra
po

-50%

Dormeo Platinum

Kołdra i poduszka

-30%

Poduszka i kołdra Dormeo Platinum to synonim
wyjątkowej miękkości i przytulnego ciepła. To
otulający, miękki puch i przewiewność lekkich
tkanin. Maksymalny komfort, odpoczynek i świeży
poranek. Wyjątkowa oddychalność i dopasowanie
do ciała gwarantują niezrównane podparcie ciała
i komfortowy sen.

Rozmiary:
Kołdra + poduszki:
200x200+2x 50x70; 140x200+50x70

od 429,99zł

od 300,99zł

Dormeo Natura

Kołdra i poduszka
Produkty z linii Dormeo Natura wykonane są
z przyjaznej dla skóry, ekologicznej bawełny
organicznej. Nawiązaniem do natury jest również
atrakcyjne pikowanie w kształcie liści.

Poduszka klasyczna 50 x 70 cm
od 99,99zł

od 69,99zł

Kołdra
od 249,99zł

30

od 174,99zł

www.dormeo.pl

-30%

Kolory:
waniliowy, liliowy, kremowo-biały z przodu, tył:
kremowo-biały

Rozmiary:
Kołdra + poduszki:
200x200+2x 50x70; 140x200+50x70
Skład:
100% poliester, wypełnienie – włókna Wellsleep®

od 259,99zł

od 129,99zł

22 512 54 31
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Komfortowy wypoczynek

Dormeo Aloe Vera

Dormeo True Evolution

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 50 x 70 cm

Prawdopodobnie najlepiej oddychająca
poduszka na świecie.
System wentylujący Octaspring®
zapewnia ciągły przepływ powietrza
przez poduszkę. Ruchy głowy
samoczynnie wypychają ciepłe,
wilgotne powietrze na zewnątrz
sprawiając, że Octaspring® naprawdę
oddycha. Warstwa wykonana z pianki
z pamięcią kształtu ma specjalne
zaprojektowane kanaliki powietrza
zapewniając jego cyrkulację
na całej powierzchni poduszki.

Kołdra i poduszki

Poduszka

79,99zł
Poduszka klasyczna 50 x 70 cm

79,99zł
Kołdra podwójna

od 179,99zł

Kołdra letnia

od 169,99zł

od 99,99zł

od 89,99zł
Przyjemna
w dotyku
poszewka

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 50 x 70 cm

Dwie warstwy
pianki z pamięcią
kształtu

CH

N

A

OL

OGI

A OCTA

SP

89,99zł

Kołdra letnia

od 149,99zł

Dostępna w dwóch wysokościach: 12 cm i 16 cm
Rozmiar: 40 x 60 cm

od 139,99zł

Dormeo Memosan

106099512

Poduszka klasyczna

Poduszka 2 w 1

od 159,99zł

105942683

NA

CH

www.dormeo.pl

129,99zł

Dormeo Air Smart Duo

Anatomiczna i klasyczna poduszka w jednej.
• Połączenie zalet poduszki anatomicznej
i klasycznej w jednej
• Świetne podparcie kręgosłupa szyjnego i głowy
• Ekstrakt z zielonej herbaty dla większego
komfortu i ukojenia po ciężkim dniu
• Zastosowanie nowoczesnych materiałów
wysokiej jakości
• Świetna wentylacja i właściwości antybakteryjne

Wymiary:
30 x 50 cm

119,99zł

100260797

od 169,99zł

16 cm

GRADZAN

TE

3-warstwowa poduszka
anatomiczna

Dormeo Memosan

12 cm

A

G®

od 169,99zł

149,99zł

N

OL

IN

Sprężyny
Octaspring®

Kołdra

32

GRADZAN

TE

99,99zł

NA

G®

od 109,99zł

IN

od 129,99zł

R

Kołdra

R

89,99zł

Doskonale
dopasowana
do Ciebie

OGI

A OCTA

SP

64,49zł
Wymiary:
50 x 70 cm

129,99zł

149,99zł

139,99zł

22 512 54 31
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Dormeo Egyptian Grand Luxe

Dormeo 15 Years Extreme Soft

Komplet Pościeli

Koc

Otul się luksusem i tętniącymi życiem
kolorami!
Dostępne kolory:
turkusowy, czerwony,
fioletowy i popielaty,
spód pościeli
szarosrebrny

Niezwykle komfortowy i delikatny koc do
otulenia po długim, ciężkim dniu.

Skład materiału:
przód: 100% bawełna
satynowa; tył:
poliester, 190 gsm

Dwustronny koc wykonany z wyjątkowo
miękkiej i przytulnej dzianiny poliestrowej
o luksusowo aksamitnym wykończeniu.
Po jednej stronie jeden z kolorów (beżowy,
brązowy, fioletowy, turkusowy, granatowy), a po
drugiej jest kolor beżowy. Całość wykończona
stębnowaniem grubą nicią.

Rozmiary:
Kołdra: 140x200, 200x200
Poduszka: 50x70

59,99zł
od

249,99zł

od 179,99zł

Wymiary: 130 x 160 cm

zł
59,99
119,99zł

Dormeo Cozy Fold-A-Chair

Dormeo Mix&Match

Komplet Pościeli

NOWOŚĆ

Składane krzesło

Wygodne krzesło, które możesz zabrać ze
sobą.

Stwórz przytulną i dopasowaną do siebie
atmosferę w sypialni.
• Żywa, dwustronna kolorystyka oraz możliwość
różnych zestawień kolorystycznych.
• Miękka i jedwabna w dotyku.
Skład materiału: bawełna satynowa

•
•
•
•
•

Kolory: żółty, fioletowy, zielony, turkusowy,
druga strona – kremowo-biała

Łatwe w rozkładaniu/składaniu
Lekkie i przenośne
Komfortowe siedzisko
Wytrzymałe, aż do 110 kg obciążenia
Nowoczesne wzornictwo

Rozmiary:
Kołdra + poduszki:
140x200 + 50x70; 200x200 + 2x 50x70

131,99zł
Kolory: Szary, fioletowy

219,99zł

Dormeo Coral
od 109,99zł
Prześcieradło
Super elastyczne, z miękkiej, jedwabistej
tkaniny, dopasowane do materacy do
wys.30cm.
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NOWOŚĆ

Ręcznik

Skład materiału:
bawełna satynowa

Skład materiału: 70%
bawełna, 30% włókna
Tencel®, 500GSM

Kolor: kremowo-biały

Kolor: kremowo-biały

Rozmiary: 90x200;
120x200; 140x200;
160x200; 180x200;
200x200

Rozmiary: 50X100;
70X140

www.dormeo.pl

od 59,99zł

NOWOŚĆ

Niesamowicie przyjemny w dotyku ręcznik
świetnie pochłaniający wilgoć.

od 25,99zł

Mata łazienkowa
Miękkość dla Twoich stóp zaraz po wyjściu
z kąpieli.
• Miękka, ciepła i delikatna w dotyku
• Antypoślizgowa
• Higieniczna dzięki impregnacji Clean Effect®
• Możliwość prania w pralce

Kolory: Zielony,
fioletowy, beżowy,
błękitny
Wymiary: 50 x 70 cm

29,99zł
59,99zł

22 512 54 31
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Myjka do szyb

106151130

Bez zbędnych papierowych
ręczników i szorowania.

Szybko
i bez smug

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

105940579

NOWOŚĆ

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Mop ze spryskiwaczem

199,99zł

Szybkie i dokładne sprzątanie.
• 2w1: mop + myjka do szyb i luster
• Wbudowany spryskiwacz
• Dwustronna głowica mopa – jednoczesne
sprzątanie na sucho i mokro
• Lekki, aluminiowy drążek
• Długi drążek pozwala na mycie okien bez używania
drabiny czy stołka

GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

179,99zł

www.mango.pl

PRZEDŁUŻONA

Wyczyść

NOWOŚĆ

107,99zł
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Spryskaj

Trzy
nowe kolory

139,99zł

106142388

1

NOWOŚĆ

Napełnij wodą

Narzędzie do sprzątania 2w1

DRUGI MOP
ZA ZŁ

ŚWIATOWY
BESTSELLER

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

Biały

Różowy

Fioletowy
Zielony

259,99zł

129,99zł + 1zł

22 512 54 31
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106080411

Mop ze spryskiwaczem
i akcesoriami 106055113

Elektryczna szczotka
obrotowa

CLICK
SYSTEM

Kompleksowe rozwiązanie do sprzątania
całego domu.
Perfekcyjny porządek w całym domu! Doskonały
do paneli i podłóg drewnianych, gresu, linoleum,
powierzchni marmurowych i wielu innych!
Dzięki spryskiwaczowi zwilżysz podłogę wodą
lub płynem do mycia dokładnie tam,
gdzie tego potrzebujesz!

Szybka i prosta
wymiana końcówek

Mycie i czyszczenie
podłóg

o
Wszystko, czeg
,
potrzebujesz
!
zawsze pod ręką

-50%

-50zł

Rewolucyjna szczotka obrotowa o dużej mocy
bezprzewodowa.
Niezastąpiony pomocnik nawet w najbardziej
nielubianych pracach porządkowych, do których
wielu z nas zapewne zaliczyłoby sprzątanie łazienki
oraz prawdziwy pogromca brudu w domu, ogrodzie
i garażu. Lekka, obrotowa szczotka elektryczna chroni
dłonie i nadgarstki przed męczącym szorowaniem,
przynosząc fantastyczne rezultaty.

Mycie okien

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA
PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

99,99zł

199,99zł

Szczotka elektryczna
Bezprzewodowe odkurzanie Twojego domu.
Najważniejsze benefity produktu:
• Ciche i łatwiejsze odkurzanie,
dzięki składanej rączce
i obrotowemu trzonkowi i braku kabla
• 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

119,99zł
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GWARANCJA

149,99zł

www.mango.pl

149,99zł

106049037

106102980

-30zł

199,99zł

Zamiatanie

Kompaktowy ogrzewacz powietrza

na
Szybki sposób
czystą podłogę!

360°

Niewielkie urządzenie, które przyda się w każdym
domu w chłodne dni i wieczory. Z powodzeniem
sprawdzi się w takich pomieszczeniach jak łazienka,
pokój dziecka, sypialnia czy pokój do pracy.
• Bezprzewodowy – można przenosić między
pomieszczeniami lub zabrać w podróż
• Regulowany termostat od 15 do 32
• Automatyczny wyłącznik
• Timer programowania aż do 12 godz

-50zł

Opinia Klienta
Światło LED

„Oskar (syn) od 1,5 miesiąca chodzi i przy farelce
byłoby to niemożliwe, aby dogrzać pomieszczenie,
bo by się poparzył. Z Handy Heater nie muszę
się obawiać, że zrobi sobie krzywdę. Dużym
plusem jest to, że można go włączyć w każdym
pomieszczeniu. Zajmuje mało miejsca, wystarczy,
że włożę go do gniazdka. (…) Czasem wyjeżdżamy
i zabieramy go ze sobą, można go spakować do
walizki.”
– Pan Paweł, lektor

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

NAJLEPSZA
CENA
W ROKU
149,99zł

99,99zł

22 512 54 31

39

Dom i Wnętrze
106130488

PRZEDŁUŻONA

Bezprzewodowe żelazko
parowe

GWARANCJA

Precyzyjne zakończenie
stopy, dla lepszych efektów!

239,99zł
399,99zł

Żelazko bezprzewodowe

NOWOŚĆ

Sprytne prasowanie bez ograniczeń.
Prasowanie może być jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze
dzięki automatycznej funkcji dostosowania temperatury
do rodzaju danej tkaniny. Nigdy więcej nie przypalisz
ulubionych ciuchów!
• Automatyczny dobór odpowiedniej temperatury do
rodzaju prasowanej tkaniny
• Wbudowany system antywapienny
• System Anti-Drop zabezpiecza przed kapaniem wody
• Ciągły wyrzut pary
Automatyczne dostosowanie
• Prasowanie w poziomie i w pionie
temperatury do rodzaju tkaniny!
Moc: 2200W
Zbiornik: 400 ml
106152623
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379,99zł

Praktyczna i prosta w użytku ładowarka
do baterii, niezbędna w każdym domu.
• Możliwość ładowanie jednocześnie
do 4 akumulatorów
• Automatyczne wyłączanie po
naładowaniu – chroni i wydłuża czas
pracy baterii
• Lampki wskazujące poziom
naładowania
Rozmiar akumulatora: AA / AAA /
NiCD / NiMH
W zestawie: ładowarka, po 2szt.
baterii AA i AAA

www.mango.pl

Plecak sportowy

NOWOŚĆ

Idealny na weekendowy wypad.
Dobrze dopasowuje się do pleców,
a tył wykonany z tkaniny AirX System
zapewnia lepszą wentylację i zapobiega
poceniu.
• Pojemność 36 l
• Dolna kieszeń oddzielona od głównej
komory
• Wzmocnione, dodatkowo wyściełane
paski na ramiona
• Odporny na zabrudzenia

229,99zł

NOWOŚĆ

114,99zł

Seaberg

106150820

Ładowarka do baterii

105052635

Wytrzymały i pojemny plecak.

Wygoda prasowania teraz w zasięgu ręki.
• Żelazko 2w1: prasowanie z kablem
i bezprzewodowe
• Nieprzywierająca ceramiczna stopa
• Prasowanie suche, parowe i spryskiwanie,
prasowanie w pionie
• Bezpieczne w użyciu dzięki funkcji
automatycznego wyłączania

Moc: 2200 W

Seaberg

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Zestaw 4 baterii AA 106152619 39,99zł
Zestaw 4 baterii AAA 106152624

39,99zł

Plecak dziecięcy
Plecak, który spodoba się każdemu
maluchowi.
• Zarówno dla dziewczynek, jak i dla
chłopców
• W trzech wersjach: żabka, piesek
i hipopotam
• Wykonany z wytrzymałych materiałów
• Wygodne, miękkie szelki i dobre
dopasowanie do pleców
• Lekki i ma pojemność 8 l

89,99zł

44,99zł

Seaberg

105052636

NOWOŚĆ

Torba na ramię
Praktyczna torba na ramię, która zmieści
laptopa.
• Tył wykonany z tkaniny AirX System
• Wyściełany, antypoślizgowy, regulowany
pasek na ramię
• Wiele kieszeni daje duże możliwości
organizacyjne
• Trwałym, wodoodporny, odporny na
zabrudzenia
Pojemność: 14l
Waga: 0,8kg

79,99zł

179,99zł

89,99zł

22 512 54 31
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Zestaw szklanych pojemników LAV

Zdecydowanie więcej,
niż program lojalnościowy!

PREZENT*
dla Klubowicza

NOWOŚĆ

Kuchennych pojemników i miseczek nigdy za
wiele!
• Do przechowywania ryb, wędlin, sera, owoców,
warzyw itp.
• Zachowują świeżość produktów na dłużej
• Szczelna, silikonowa pokrywka z zamknięciem „klik”
• Wykonane z grubego szkła
W zestawie:
• pojemnik 375 ml + pokrywka
• pojemnik 720 ml + pokrywka
• pojemnik 1150 ml + pokrywka
• szklane miseczki + 4 pokrywki x 250 ml
– gratis!

79,99zł

49,99zł

Cook it Lifestyle

Przenośny generator pary

Urządzenie do zapiekania

• Przenośne urządzenie do prasowania, wygładzania
i dezynfekowania wszystkich tkanin
• Usuwa nieprzyjemne zapachy, zwalcza roztocza
i bakterie
• Zawsze świeże i przyjemne ubrania, zasłony, obrusy
i pościel
• Prosta obsługa

• Do przyrządzania przekąsek, dań
obiadowych, a nawet deserów
• Smażenie z obu stron przyspiesza proces
przygotowania
• Kompaktowy
• Łatwy w użyciu, czyszczeniu, przechowywaniu

Moc: 800 W

*Prezent dla nowych Klubowiczów.

Dołącz do Klubu lub przedłuż
swoje członkostwo!
Korzystaj ze swoich przywilejów
od zaraz.
 Bezpłatna dostawa dla zamówień

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

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

129,99zł
64,99zł

“Nie sądziłam,
że można
zaoszczędzić
tak dużo, już
przy pierwszych
zakupach!”

powyżej 400 zł
 Bezpłatna infolinia 800 803 805
 Priorytetowa obsługa Klienta
 60 dni na zwrot towaru
 Pakiet zniżek członkowskich
 Atrakcyjne promocje i oferty specjalne
 Kupony rabatowe nawet do 80 zł
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www.klub-5.com

Do Klubu dołączyłam z polecenia przyjaciółki.
Przy zakupie karty od razu dostałam prezent
i w dodatku mogłam korzystać z przywilejów od
razu! Kupiłam buty dla mojego taty i mikser dla
siebie. Zaoszczędziłam aż 300 zł, a produkty
zostały dostarczone za darmo!

Martyna

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

179,99zł

Moc: 700W

Maszyna do żelków

NOWOŚĆ

129,99zł

110008210

Stwórz swoje własne żelki w domu – zdrowe
i bez konserwantów, spraw żeby twoje dzieci
miały nie tylko doskonałą zabawę, ale również
jadły zdrowe,  atrakcyjne przekąski.
• 4 zabawne formy silikonowe
• 20 kolorowych papierowych torebek
w zestawie
• Antypoślizgowe stopy stabilizujące
urządzenie
• Świetny sposób na rodzinną zabawę
i domowe przekąski

Klubowiczka Club 5*

bezpłatna infolinia 800 803 805

99,99zł

22 512 54 31
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Derma Wand

Platinum 20 sekund

106152326

Urządzenie do regeneracji
skóry twarzy
• Derma Wand działa podobnie
jak duże, profesjonalne
urządzenia używane przez
lekarzy i kosmetologów.
• Jego działanie opiera się na
mikroprądach, które stymulują
powierzchnię skóry emitując
do 160 tys. cyklów na sekundę.
• Natlenia skórę i dostarcza
jej substancji odżywczych.
Stymuluje produkcję kolagenu
i elastyny pod powierzchnią skóry,
dzięki czemu jest elastyczna
i wolna od zmarszczek.

Zestaw do usuwania rys z lakieru

NOWOŚĆ

Wystarczy chwila nieuwagi, by pojawiła się rysa na
lakierze. Zestaw do usuwania rys z lakieru Twojego
samochodu błyskawicznie poradzi sobie z rysami
na karoserii. Działa już w 20 sekund! Wystarczy tylko
specjalna gąbka i rewelacyjna pasta – nie potrzeba
do tego żadnych dodatkowych urządzeń ani wprawy.

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

W zestawie:
•
•
•
•
•

Platinum 100 ml x2
specjalna gąbka x2
odkurzacz samochodowy
końcówka szczelinowa
gumowa nakładka

179,99zł

149,99zł

Gold Mobelglanz

W zestawie:
• urządzenie z końcówką
regenerującą
• kosmetyczka
• płyta DVD z materiałem
szkoleniowym dotyczącym
pielęgnacji

Olej do drewna
244,99zł
349,99zł

Active Posture

Kamizelka korygująca postawę

NOWOŚĆ

Kamizelka pomagająca utrzymać
prawidłową postawę ciała.
Kamizelka korygująca postawę
to doskonałe rozwiązanie dla
Twojego kręgosłupa. Produkt
został wykonany z przewiewnych
materiałów, posiada uniwersalny
rozmiar i jest odpowiedni zarówno
dla kobiet, jak i mężczyzn.
• Utrzymuje prawidłową postawę
• Naturalny i skuteczny sposób na
pozbycie się bólu lędźwi, pleców
i szyi
• Poprawia krążenie krwi
• Konstrukcja oparta na
magnetoterapii
• Niewidoczna pod ubraniem

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

NOWOŚĆ

Olej do drewna Gold Mobelglanz przywróci naturalne
piękno drewna w Twoim domu. Środek czyści,
pielęgnuje i chroni wszystkie naturalne, olejowane,
bejcowane i lakierowane powierzchnie drewniane.
Zapewnia połysk z efektem wetlook – maskuje rysy,
jednocześnie nabłyszczając powierzchnię.
Skład: 100% olej zawiera olej pomarańczowy, terpeny,
lanolinę, olej arganowy
W zestawie:
• 2x butelka oleju 500 ml
• 2x spryskiwacz
• 2x ściereczka

44,39zł
73,99zł

Ściereczki KOI Aqua Clean
• 3w1: czyszczą, osuszają i polerują
• Czyszczenie za pomocą wody, bez użycia
detergentów
• Nie pozostawiają smug
• Działają jak magnes na kurz

NOWOŚĆ

W zestawie:
Maksymalna szerokość w pasie:
do 95 cm

99,99zł
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59,99zł

• ściereczki – 3 szt.
Dostępne rozmiary:
• 33x45 cm
• 40x60 cm

od 26,99zł

22 512 54 31
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Dom i Wnętrze
Wonder Saw

105950560

Wielofunkcyjna piła ręczna

-47%

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Mocna i wygodna piła do cięcia każdego materiału.
Wielofunkcyjna piła z 10 wymiennymi ostrzami zdziała
cuda w Twoim domu! To niewielkie urządzenie sprawdzi
się w dużym zakresie prac domowych.
• 3 pozycje kątowe ostrzy
• Do cięć prostych i po łuku
• Dla praworęcznych i leworęcznych
• Wygodna skrzynka dla wygodnego przechowywania
• Nadaje się do cięcia nawet najtwardszych materiałów

Super Bright Switch

Bezprzewodowa
lampka LED

106133059

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.

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

W zestawie:

4 za 2

• 1 x rama pilarki
• 7 x ostrza tnące
• 1 x piłka do cięcia szkła
• 1 x ostrzałka do piłek
• 1 x ostrze ząbkowane
• 1 x skrzynka

Pest Repeller

79,99zł
106156120

Taśma uszczelniająca

105932872

PRZEDŁUŻONA

Odstraszacz insektów i gryzoni

149,99zł

Flex Tape

99,99zł

Zestaw 2 szt.

NOWOŚĆ

Wodoodporna, wytrzymała taśma uszczelniająca,
która nadaje się niemal do wszystkich napraw! Jest
wykonana z wysokiej jakości materiału i  wyjątkowo
szeroka. Dzięki niej naprawisz zarówno przeciekający
dach jak i nieszczelne rury oraz wiele więcej usterek!

GWARANCJA

Owady i gryzonie z daleka od Twojego domu.
Odstraszacz owadów i gryzoni to rewolucyjny i innowacyjny
sposób radzenia sobie z nieproszonymi gośćmi. Jest łatwy
w użyciu i bezpieczny dla mieszkańców i zwierząt domowych.
• Skuteczny na powierzchni ok. 230 m²
• Nie zawiera substancji toksycznych
• Emituje sygnał drażniący układ nerwowy
insektów, skutecznie trzymając je z daleka
od Twojego domu
• Zestaw składający się z 2 sztuk
Moc: poniżej 10 W

69,99zł

99,99zł

Doskonała przyczepność na wielu powierzchniach,
w tym PCV, metal, drewno, ceramika, dachówka,
szkło, guma, włókno szklane, tynk, kamień, cement,
beton, sucha ściana, dachy, niektóre tkaniny, winyl.
• Wyjątkowo szeroka
• Zakres temperatur -5 do 50oC

Solar Buzzkill

106081083

PRZEDŁUŻONA

Pułapka na insekty

GWARANCJA

• Łatwy w użyciu i przenośny
• Wydajny – działa przez 2 lata i więcej w zależności
od poziomu zużycia akumulatora
• Nie emituje żadnych trujących substancji
• Metalowa spirala pod napięciem skutecznie
uśmierca latające owady
• Zasilany energią słoneczną
Średnica: 10 cm
Panel słoneczny: 5x5 cm (amorficzny)
Czas pracy: 8 godzin

44,99zł
Materiał: wodoodporny (izolacyjny)
Wymiary: 152 cm x 10 cm
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99,99zł

89,99zł

22 512 54 31
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Dom i Wnętrze
Turbo Tiger

Szczotka

Magic Tracks

drążek obrotowy
o 360°

106114136

Sprytne zamiatanie w kilka chwil!
Zmiecie każdy mały i duży brud
– okruszki, rozsypany cukier, sierść
zwierząt, a nawet rozbite szkło!
• Bardzo lekka, waży mniej niż
0,5 kg
• Idealnie zmiata każdą twardą
podłogę (płytki, linoleum,
drewno i inne)
• Składany, 3-częściowy
drążek
• Nie wymaga baterii ani
energii elektrycznej

106094138

Świecący tor wyścigowy

Świecący tor wyścigowy Magic Tracks to niesamowity, świecący w ciemności tor wyścigowy, który można skręcać
i wyginać! Tor składa się z 220 elementów w 4 jaskrawych kolorach, które można łączyć ze sobą w dowolnej
kolejności.
W zaledwie kilka sekund złożysz swój własny tor wyścigowy o dowolnym kształcie! W każdym momencie możesz
zmienić konstrukcje lub kształt toru.
Wyłącz światło i zobacz, jak jasno tor świeci w ciemności!
Włosie
szczotek
wychodzące
poza korpus

le
Magiczne chwi
a
tw
ńs
ci
dzie

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Best
3

1

2

2 za 1
3 szybkoobrotowe szczotki, zmiotą
wszystko co spotkają na swojej
drodze

129,99zł

Clever Cutter

106044299

Nożyce kuchenne

Z łatwością zamieciesz
pod meblami

Oferta limitowana!

Szybko, prosto i bez bałaganu!
Nożyce kuchenne w kilka sekund pokroją i potną
wszystkie produkty!
Nowoczesne połączenie noża i deski do krojenia
w jednym. Ostre jak brzytwa noże przetną produkty
spożywcze szybko i łatwo. Sekretem idealnego
cięcia jest ergonomiczny uchwyt, który otwiera się
automatycznie, aby cięcie przebiegało
PRZEDŁUŻONA
łatwo, szybko i bez wysiłku. Wysokiej
GWARANCJA
jakości ostrze nierdzewne i szeroki zakres
cięcia zapewniają idealne krojenie owoców,
warzyw, mięs i innych produktów.
zł
zł
89,99

69,99

Zapytaj Konsultanta o dodatkowe akcesoria

49,99zł
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49,99zł

TYLKO

99,99zł

22 512 54 31
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Dom i Wnętrze
HD Mirror Cam

106011083

Lusterko samochodowe
z wbudowaną kamerą

Sofa Saver

Narzuta ochronna na kanapę

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Ochroni nową sofę czy fotel, a starej,
zniszczonej nada nowego blasku!

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 ruchu chroni Twoje
auto, włączając kamerę, gdy samochód
jest na postoju
• Obrotowa kamera umożliwia nagrywanie
filmów z wnętrza auta i z zewnątrz
• Nocne nagrywanie dobrej jakości filmów
• Dzięki elastycznym paskom mocującym
pasuje na każde lusterko w samochodzie
• Możliwość zapisania sygnatury daty
i godziny na nagraniu

Zoom Vision

Ułatwi Ci walkę z bałaganem, rozlanymi
przez dzieci napojami czy sierścią
domowych czworonogów. Piękna,
dwustronna narzuta jest odporna na
działanie wody i nie wchłania plam.
Wykonana z bardzo miękkiej tkaniny jest
przyjemna w dotyku.
• Można prać w pralce
• Proste zakładanie – pasek z tyłu
narzuty
• Dwukolorowa – łatwo zmienisz wystrój
• Dodatkowe ochraniacze na boki

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

Rozmiary:
Na kanapę 2-os.: 115cm x 177cm
Na kanapę 3-os.: 170cm x 177cm
Na fotel: 57cm x 177cm

-50%

399,99zł

199,99zł

Okulary powiększające

Prawdopodobnie najwygodniejszy
biustonosz, jaki kiedykolwiek
miałaś!
Bezszwowy, fantastycznie miękki.
Wykonano go z tkaniny z włókna
bambusowego, haftki umieszczono
z przodu. Tkanina z włókna bambusowego
ma właściwości termoregulujące. Skóra
pod biustonoszem nie przegrzewa się,
ponieważ materiał świetnie odprowadza
ciepło na zewnątrz.
Wykazuje właściwości hipoalergiczne.
Dostępne rozmiary: S-5XL
Dostępne kolory: beżowy i czarny

Prezent

79,99zł

www.mango.pl

3-os 169,99zł
fotel 129,99zł

Biustonosz z włókna bambusowego

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

50

2-os 149,99zł

Kolory:
szaro–czarna
kremowo–brązowa

Bamboo Bra

106105753

Przy zakupie okularów
powiększających, okulary
przeciwsłoneczne 400 UV wraz ze
skórzanym etui w prezencie.

NOWOŚĆ

3 za1

129,99zł

22 512 54 31
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Moda

Krok do komfortu

Laura Amatti Comfy Slim

Walkmaxx

Gorset wyszczuplający

Kamizelka

NOWOŚĆ

Idealny wybór na sezon wiosenno-jesienny.
• Zapewnia ochronę przed chłodem
dzięki zastosowaniu materiałów
o właściwościach izolacyjnych
• Zapinana na suwak, posiada
ściągacz i 2 boczne kieszenie
• Dostępna w wersji damskiej
i męskiej
Damska: Szaro-różowa
Męska: Szaro-niebieska
Materiał: 100% poliester,
podszewka: 100% nylon

Poczuj się komfortowo i pewnie.
Spłaszcza brzuch, unosi biust, wygładza
plecy, poprawia postawę i wyszczupla
talię, dzięki gorsetowi wyszczuplającemu
osiągniesz idealny kształt swojej sylwetki!
Sekret Laury Amatti Comfy Slim tkwi
w materiałach Slimflex, które rozciągają
się na tyle, że zapewniają komfort, a dzięki
swojemu ukierunkowanemu naciskowi
natychmiastowo wyszczuplają i kształtują
sylwetkę.
Gorset wyszczuplający jest dostępny
w 4 rozmiarach (od S / M do 4XL / 5XL)
i dwóch kolorach (beżowy i czarny).
NOWOŚĆ

94,99zł
99,99zł

189,99zł

Laura Amatti Celebrity Cleavage Bra

Walkmaxx

Bezszwowy, miękki i niewidoczny pod ubraniem
biustonosz, który daje możliwość regulacji głębokości
dekoltu za pomocą sznureczków z przodu. Silikon
wewnątrz miseczek pozostawia stanik na miejscu
przez cały dzień – koniec z uciskającymi drutami.
Po zdjęciu wystarczy spłukać silikon zimną wodą,
osuszyć i można użyć ponownie. Aż do 50 razy!
• Podtrzymuje, podnosi i kształtuje biust
• Powiększa wizualnie aż o 2 rozmiary
• Niewidoczny pod ubraniem
• Miękkie, bezszwowe miseczki
• Pasuje do każdego stroju i kształtu dekoltu
Dostępne rozmiary miseczek: A-D

Funkcjonalna bluza, zapewniająca
komfort użytkowania.
• Stylowy wygląd
• Lekka, miękka i przyjemna
w dotyku
• Dostępna w wersji
damskiej i męskiej
Damska: Szaro-różowa
Męska: Szara
Materiał: 100% poliester

Biustonosz samonośny

Bluza polarowa

-50%

NOWOŚĆ

64,99zł
59,99zł
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129,99zł

22 512 54 31
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Obuwie i Rekreacja

Krok do komfortu

Innowacyjna, zaokrąglona podeszwa Walkmaxx daje nowe możliwości!
Zajmujesz się codziennymi sprawami i leczysz się w tym samym czasie!

259,99zł
129,99zł

-50%
Obuwie sportowe damskie i męskie
Zapewniają prawidłowe ułożenie stopy w bucie
i usztywnienie kostki.
Rozmiary: od: 36-46
Zaokrąglona podeszwa
zmniejsza ucisk stopy
na podłoże.

W butach Walkmaxx nacisk
na stopę jest równomiernie
rozłożony.

Równomiernie
rozłożony ciężar ciała
odciąża stawy

Chodzenie w butach Walkmaxx:
Pomaga zmniejszyć ból pleców
Przyczynia się do wzmacniania mięśni
Minimalizuje obciążenie kolan
Zmniejsza poczucie ciężkości nóg
Niweluje stan obrzęku stóp

5 000 000 +
Z A D OW

OLONYCH KIENT

ÓW

Pani Daria, fotograf
„Uwielbiam podróżować.
Na wycieczki nie ma nic
lepszego niż obuwie sportowe
Walkmaxx. Chodzę w nich
po miastach i parkach, i nie
mam zmęczonych stóp.
Nosząc buty Walkmaxx mam
wrażenie jakbym chodziła
po piasku. Po tak wielu
przebytych kilometrach,
jeszcze nigdy nie obtarły
mi się nogi, nigdy też nie
miałam obrzęku stóp.
Buty Walkmaxx z kolekcji
wiosna-lato 2018 mają
stylowe i modne wzory”.
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Zaokrąglony przód
buta zapewnia łatwe
oddychanie.

Innowacyjna,
zaokrąglona podeszwa
aktywuje mięśnie
i poprawia kondycję

219,99zł
Baleriny

Przewiewne i elastyczne, ograniczają uczucie zmęczenia
stóp oraz ich puchnięcie.
Rozmiary: od: 36-46

Uczucie chodzenia
boso jest najzdrowszym
i najwygodniejszym
sposobem chodzenia
Bardzo lekkie

179,99zł

199,99zł
Trampki

169,99zł

Wygodne trampki amortyzujące pięty z podeszwą
antypoślizgową.
Rozmiary: od: 36-46

Łatwe do
założenia

179,99zł
149,99zł

PORÓWNANIE
duży nacisk

mały nacisk

Mokasyny męskie
Wyjątkowo komfortowe mokasyny do noszenia przez
cały dzień.
Rozmiary: od: 36-46

199,99zł
169,99zł

Zwykła płaska
podeszwa

Zaokrąglona
podeszwa
Walkmaxx
Obuwie Walkmaxx zmniejsza
nacisk na stopę.

Sandały
Lekkie sandały z ochroną antybakteryjną, wyposażone
w oryginalną zaokrągloną podeszwę.
Rozmiary: od: 36-46

22 512 54 31
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Zdrowie, Uroda i Sport
1

Gymbit 6Abs Shaper

106049428

Elektrostymulator mięśni brzucha

Aktywny i zdrowy tryb życia
Vibroshaper

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.
zł

Gymbit 6abs

1

106069324

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.

Gymbit

W zestawie:

3

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.

Gymbit Bodyshaper

106049433

Miejscowy elektrostymulator mięśni

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

• Platforma wibracyjna
• Taśmy oporowe do
treningu górnej części
ciała
• Pilot
• Przewodnik po
ćwiczeniach
• Przewodnik
dietetyczny

106049429

Żelowe nakładki
do elektrostymulatora
mięśni brzucha
39,99zł

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

2

69,99zł

3

NOWOŚĆ

Kompleksowy trening całego ciała

129,99

2

106152327

Platforma wibracyjna

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Już od 125 zł
miesięcznie!

PRZEDŁUŻONA

ZŁ

ZŁ

GWARANCJA

Jędrne i mocne mięśnie w zaledwie
20 minut dziennie.
• Urządzenie kształtujące i wzmacniające
mięśnie bez wysiłku
• Odpowiadające na wiele potrzeb:
wspomagające trening fizyczny, ćwiczenia
rehabilitacyjne, ułatwiające proces relaksacji
po treningu
• Wygodne w użytkowaniu: małe, miękkie,
elastyczne
• Przenośne i bezprzewodowe

1299,99zł
Żelowe nakładki 106049431
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19,99zł

99,99zł

RATY

12 x

od 125,23zł

22 512 54 31
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Zdrowie, Uroda i Sport
Gymbit Gym Toner Pro

Aktywny i zdrowy tryb życia
Wellneo

106153021

Kołyska do brzuszków

NOWOŚĆ

Łatwa metoda do uzyskania pięknej sylwetki
i utraty wagi.
PRZEDŁUŻONA

Kołyska Toner Pro to prosty i wszechstronny przyrząd
do ćwiczeń, który może posłużyć do ujędrniania mięśni
całego ciała. Ma specjalnie zaprojektowany pasek
podtrzymujący dla lepszego wsparcia pleców.
• 3 stopnie regulacji oporu
• 10 rodzajów ćwiczeń
• Lekka konstrukcja
• Wzmacnia mięśnie pleców,pośladków,
ud, bioder, nóg i klatki piersiowej

GWARANCJA

169,99zł

Gymbit Ab Trainer

NOWOŚĆ

Trening całego ciała za pomocą jednego urządzenia.
Doskonały sposób na wzmocnienie całego ciała,
zbudowanie mocnych nóg, wyrzeźbienie mięśni brzucha,
zwiększenie siły ramion, tricepsów, bicepsów i przedramion
ćwiczeniami takimi jak pompki, spięcia brzucha w leżeniu,
nożyce, rowerek czy mostek.
• 8 intensywnych ćwiczeń
• Trening cardio
• Regulowany stopień oporu: 8,11,17 kg
• 12 stopni obciążenia
• Pomiar aktywności
• Niewielkie rozmiary i mobilność

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Wystarczająco duży, aby wygodnie mieścił się
w ręku, wystarczająco mały aby zmieścić się
w damskiej torebce.
• Precyzyjne i szybkie usuwanie zbędnego owłosienia
• 18 automatycznych pęset
• 7600 obrotów na minutę
• Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej
• Wbudowana lampka – dla poprawy widoczności
• Szerokość głowicy: 20 mm
• Zasilany bateriami
• Łatwy w czyszczeniu
• Idealny w podróży
Przy zakupie depilatora podręczny zestaw do
manicure i make up o wartości 39,99 zł za 1 zł
W zestawie:
• 1 x pilnik do paznokci
106110093
• 1 x przyrząd do modelowania
skórek
• 1 x obcinacz do paznokci
• 1 x nożyczki do skórek
• 1 x nożyczki do paznokci
• 1 x cążki
• 1 x trymer do skórek

Wellneo

106156720

Przyrząd do ćwiczeń

106103922

Depilator

-50%

3 razy szybciej
i bez bólu

Oferta

99,99zł

169,99zł

106074587

Elektryczna szczoteczka do oczyszczania twarzy

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Zawsze promienna i zdrowa cera.
• Głęboko oczyszczająca szczotka do
pielęgnacji twarzy
• Piękna, zdrowa, promienna twarz
każdego dnia
• Poprawa jędrności skóry, redukcja
porów
• Poprawa krążenia krwi

34,99zł
349,99zł
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249,99zł

69,99zł

22 512 54 31
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Zdrowie, Uroda i Sport

Aktywny i zdrowy tryb życia
Wellneo

Terapia ciepłem

106106548

Pasy do masażu
ciśnieniowego 4w1

Ciepło otwiera naczynia
krwionośne, które
zwiększają przepływ
krwi i dostarczają tlen
i substancje odżywcze,
aby zmniejszyć ból stawów
i złagodzić ból mięśni,
więzadeł i ścięgien. Ciepło
zmniejsza również skurcze
mięśni i może zwiększać
zakres ruchu. Stosowanie
powierzchownego ciepła w ciele
może poprawić elastyczność
ścięgien i więzadeł, zmniejszyć
skurcze mięśni i złagodzić ból.

Całe ciało odczuje odmłodzenie!

Zimno spowalnia przepływ krwi
do urazu, zmniejszając w ten sposób
ból i obrzęk. Zimna terapia spowalnia
krążenie, zmniejszając stan zapalny,
skurcz mięśni i ból. Tę terapię warto
stosować, jeśli obszar jest spuchnięty lub
posiniaczony. Zimna terapia jest również
dobra do redukcji cellulitu.

Ulga dla zmęczonych stóp i relaks dla całego
ciała!
• Rozgrzewa stopy lub inne partie ciała
w zaledwie kilka minut
• Masuje stopy lub inne partie ciała w dowolnym
wybranym momencie
• Pomaga złagodzić odczucie dyskomfortu wywołane
przez napięcia mięśniowe
• Wspaniale odpręża i ogrzewa
• Poprawia krążenie krwi

379,99zł

Wellneo

www.mango.pl

RATY
RATY

12 x

od 75,14zł

12 x od

36,60zł

106142812

Wellneo Biofeedbac

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Redukuj ból pleców szybko i skutecznie!
Pas Biofeedbac pozwala na utrzymanie prawidłowej
postawy ciała, a specjalne wypustki działają na
mięśnie przykręgosłupowe. Dzięki temu redukuje
bóle pleców oraz dyskomfort. Łatwo go schować pod
ubraniem, można więc go nosić w każdej sytuacji:
w domu, w pracy czy samochodzie.
• Lekki i wygodny
• Można nosić cały dzień
• Jeden rozmiar, z możliwością dopasowania
(56- 140cm)

-50%

238,99zł
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GWARANCJA

799,99zł

106100454

Masujący ogrzewacz do stóp

PRZEDŁUŻONA

Cierpisz z powodu cellulitu, złego przepływu
limfy, bólu, spuchniętych lub zmęczonych nóg czy
też nabrzmiałego brzucha? Pasy 4 w1 pomogą Ci
rozwiązać wszystkie te problemy! To nowoczesna
terapia, która wykorzystuje powietrze pod
ciśnieniem do masażu skóry i mięśni. Taki masaż
uspokaja i relaksuje oraz poprawia przepływ krwi
i limfy.
• Terapia powietrzem, zimnem i ciepłem
• Masaż 2w1 (na nogi, ramiona lub okolice talii)
• 3 poziomy intensywności
• Bezbolesna terapia

Terapia zimnem

Wellneo 2w1

NOWOŚĆ

119,99zł

129,99zł

22 512 54 31
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w wybranych sklepach na terenie całej Polski.
Eksperci marki Dormeo czekają na Państwa
snu!
Z przyjemnością doradzą w kwestii zdrowego

Czekamy na Ciebie!

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: 3 208 000,00 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 15.03.2018 do 14.05.2018
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
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Zapraszamy do sklepów Mango na terenie całego kraju!
Poznań

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. 800-1600

NOWY

M1 Centrum Handlowe

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

Elbląg

WKRÓTCE!

Centrum Handlowe Ogrody
ul. Płk Dąbka 152

Czeladź

Sosnowiec

Opole

Marki

ul. Będzińska 80
( 32 754 45 50
e-mail: czeladz.m1@mango.pl

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

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

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

Katowice

Kraków

Gdańsk

Warszawa

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

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

ul. Obrońców Wybrzeża 1
ul. Górczewska 124 (poziom +1)
( 58 710 12 26
( 22 533 42 40
e-mail: gdansk.przymorze@mango.pl e-mail:
warszawa.wolapark@mango.pl

Katowice

Kraków

Gdynia

Warszawa

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

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

( 58 783 34 88
pon. – pt. 8.00-18.00
sob. 10.00-15.00
nd. nieczynne
e-mail: gdynia@mango.pl

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

M1 Centrum Handlowe

Centrum Handlowe 3 Stawy

Dom Handlowy Supersam

Centrum Handlowe Plejada

Centrum Handlowe Czyżyny

Galeria Bronowice

Centrum Handlowe Karolinka Centrum Handlowe M1

Galeria Przymorze

ul. Hutnicza 53

Centrum Handlowe Wola Park

Galeria Handlowa Bemowo

Gliwice

Wrocław

Bydgoszcz

Warszawa

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

ul. Powstańców Śląskich 2-4
(poziom -1)
( 71 390 45 74
e-mail: wroclaw.arkady@mango.pl

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

Al. Ken 20a
( 22 258 05 07
e-mail: warszawa.ken@mango.pl

Bytom

Bielany Wrocławskie

Łódź

Warszawa

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

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

Przejście podziemne
pod skrzyżowaniem Al. Jerozolimskich i al. Jan Pawła II lokal nr 20
( 22 630 28 90
e-mail:
warszawa.rondo40latka@mango.pl

Centrum Handlowe Forum

Centrum Handlowe Agora

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

Arkady Wrocławskie

Park Handlowy Auchan
Bielany

Galeria Pomorska

Centrum Handlowe Pasaż
Łódzki

(przy stacji Metra Kabaty)

Galeria Handlowa
pod Rondem 40-latka
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Jajowar

Jajka
ugotowane
tak jak chcesz

OGOTOWANY
D
E
I

Więcej informacji na stronie 15
dzwoń pod numer

22 512 54 31

odwiedź stronę internetową:

www.mango.pl

3 proste sposoby na zakupy
Odkryj coś nowego!

JKAMI

KONIEC
Z

I JA
M

N

-50%

129,99zł

64,99zł

odwiedź

Sklepy

(adresy str. 63)

