Wakacyjny
relaks

Odkryj coś nowego!

-50%
Śpij jak
superbohater!

Dormeo Hero
Materac
nawierzchniowy

więcej na str. 21

Mop ze
spryskiwaczem

Nutribullet

Zdrapka

więcej na str. 5

więcej na str. 3

zęście!

więcej na str. 33

Sprawdź swoje szc

OFERTA
LIMITOWANA!

2 za 1
www.mango.pl

-100zł

Zdrap srebrne pole, sprawdź
u
czy zdobyłeś możliwość odbior
przy
wybranego produktu za 1zł
zł!
249
od
zamówieniu

22 512 54 52

22 512 54 31 oferta ważna od 16.05.2018 do 15.07.2018

Szanowni Państwo,
Zapraszam na Wakacyjny relaks!
Każdy z nas wie, że niezbędne w trakcie wakacji są trzy
czynniki: zdrowe jedzenie, dużo ruchu i komfortowy sen.
W tym katalogu przygotowałam dla Państwa oferty, które
to zapewnią!
Na dobry początek Ekstraktor składników
odżywczych NutriBullet w świetnej ofercie cenowej z rabatem 100zł!
Zdrowe i wartościowe jedzenie może być smaczne, kolorowe i różnorodne.
NutriBullet jest rozwiązaniem dla całej rodziny!
Gorące oferty cenowe na zakup butów marki Walkmaxx są gwarancją
udanych zakupów i przyjemnych spacerów. Pozwalają równomiernie
rozłożyć ciężar ciała podczas chodzenia, dzięki czemu niwelują ból
kręgosłupa oraz obrzęki.
Proszę zwrócić uwagę, że buty Walkmaxx skradły serce DJ Wice, która jest
prawdopodobnie najstarszą DJ na świecie! Dzięki butom Walkmaxx może
prowadzić aktywne życie, a jak sama mówi – wygodne buty to dla Niej
radość życia.
Po dniu pełnym spacerów i pysznego jedzenia, proponuję komfortowy
wypoczynek na materacu nawierzchniowym Dormeo Hero z rabatem
aż -50%! Odmieni każdą sypialnię, można go zabrać ze sobą na urlop,
a to wszystko po to, by być Superbohaterem w codziennym życiu.
Życzę Państwu cudownego wypoczynku w trakcie wakacji i dużo słońca!
Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i wybór produktów naszych
marek.
Zapraszam do lektury katalogu.
Z poważaniem,
Marta Małyska
Print Manager

Spis treści

Zdrap i wygraj!

Kuchnia

Zetrzyj srebrne pole i sprawdź czy znajduje się tam symbol:

2

Jeśli znalazłeś symbol
22 512 54 37.

3

Złóż zamówienie na kwotę wymaganą do odbioru wybranego
produktu za 1 zł. Lista produktów poniżej.

4

OFERTA jest LIMITOWANA, nie zwlekaj!

str. 4-17

Dom i Wnętrze

zadzwoń do Konsultanta pod numer

str. 18-28

ęście!

Sprawdź swoje szcz

OFERTA
LIMITOWANA!

Zdrap srebrne pole, sprawdź
ru
czy zdobyłeś możliwość odbio
przy
wybranego produktu za 1zł
zł!
249
od
zamówieniu

22 512 54 52

Produkty za 1 zł przy minimalnej kwocie zakupu:

Dom i wnętrze

Dział Obsługi Klienta

Delimano Brava

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

Zestaw sztućców
do ciasta

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

100% Gwarancja

1

Solar Buzzkill

Pułapka
na insekty

Startastic

Kolorowy
reflektor LED

str. 30-33

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

Zdrowie, Uroda i Sport
ZŁ

ZŁ

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

Lista adresów na str. 59

RATY
2

Wybrane produkty można
nabyć na raty oraz
z przedłużoną gwarancją.

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

str. 34-57

Zakup za min.

249 zł

Zakup za min.

279 zł

Zakup za min.

349 zł
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Kuchnia
PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

499,99zł

Gotuj i świętuj każdego dnia
-100zł

399,99zł

PRZEDŁUŻONA

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

OFERTA
SPECJALNA

GWARANCJA

549,99zł

529,99zł

999,99zł

-100zł

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

1700 W

Co jest w zestawie?

Co jest w zestawie?

Co jest w zestawie?

kielich
680 ml

9 ELEMENTÓW
podstawa
z silnikiem

kielich
909 ml

10 ELEMENTÓW
podstawa
z silnikiem

kielich
1000 ml

TOWEYR
ŚWIA
ELL
B E ST S

SP
ostrze do
mielenia

ostrze
ekstrakcyjne

ostrze
ekstrakcyjne

pokrywka
z ustnikiem

ostrze
ekstrakcyjne

26 MILIONÓ

W

12 ELEMENTÓW
podstawa
z silnikiem

D

UK

900 W

RZE

ZT

600 W

PON
A

NUTRIBULLET SZYBKO UWALNIA SKŁADNIKI ODŻYWCZE Z TWOJEGO POŻYWIENIA!

DA N YC H

pokrywka
z ustnikiem

Nutribullet
1 pokrywka

klucz do
odkręcania
ostrza

1 pokrywka

1 kielich
z wieczkiem

kielich
852 ml
z uchwytem

ILI
Ekstraktor 2składników
spożywczych, zestaw 5 elementów
6 M ON

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.

BEST R
LE
SELposiłek
Zdrowy, pełnowartościowy
otrzymasz w zaledwie 30 sekund. Wystarczy dodać warzywa, owoce,
TÓ

W

kielich 511 ml
z uchwytem
i uszczelką

PONA
D

kielich 511 ml
i 1 uszczelka
z uchwytem

100896055

ÓW

kielich 511 ml
z uchwytem
i uszczelką

S

kieszonkowy
dietetyk

4

www.delimano.pl

instrukcja
obsługi
i przepisy

kieszonkowy
dietetyk

instrukcja
obsługi
i przepisy

nasiona, orzechy iPwodę.
RZ
D
ED A
RO
Ntylko
• Szybkie przygotowanie
YCH P30 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
• Potężna moc 600W
399,99zł
299,99zł
RATY 12 x od 28,08zł
UK

instrukcja
obsługi
i przepisy

S

2 pokrywki
przedłużające
świeżość

22 512 54 31
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Kuchnia

Gotuj i świętuj każdego dnia
Delimano Stone Forte

Delimano Stone Forte

Garnek

do

-29%

Rozmiary:
ø 20 cm 2,5 l

104887239

139,99zł

99,99zł

ø 24 cm 4,5 l

104887240

169,99zł

129,99zł

Delimano Stone Forte

Brytfanna

do

-29%

Patelnia grillowa

Ostatni raz
w sprzedaży!

-20%

105649400

RATY

12 x od 24,08zł

Przy zakupie garnka
Patelnia kamienna 28 cm o wartości
129,99 zł za 1 zł

199,99zł

249,99zł

Rozmiary: 28 x 28cm

Best

Delimano Stone Legend

Delimano Stone Forte

Patelnia

do

-33%

Garnek kamienny

Oferta

105950566

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!
129,99zł
Pojemność: 4,4 l

Rozmiary:
31x23 cm

105920887

129,99zł

99,99zł

Rozmiary:
ø 20 cm

104887243

109,79zł

89,99zł

35x25 cm

105920888

169,99zł

119,99zł

ø 28 cm

104887245

149,99zł

99,99zł

-20%

104887246

Patelnia do
naleśników

-10%

104887241

P

Delimano Stone Forte

Delimano Stone Forte

Wok

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

-40%
NA ZAKUP
PATELNI 28 CM

AD 1 MILION
ON

SP

RZ

E DA

UK

ŚWIATOWY
BESTSELLER
N YC H S

ZT

Delimano Stone Legend

Patelnia kamienna
Rozmiary:
ø 28 cm i 3,5 l

119,99zł

149,99zł

Rozmiar: ø 25 cm

99,99zł

89,99zł

Delimano Stone Forte

Pokrywka szklana

do

-50%
od 49,99zł

6

www.delimano.pl

od 24,99zł

Tradycyjne potrawy pełne smaku przygotowane w nowoczesny sposób.
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.
Ø 24 cm 105950568 89,99zł
Pojemność: 2,9 l

Ø 28 cm 105950567

129,99zł

22 512 54 31

79,99zł
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Kuchnia

Gotuj i świętuj każdego dnia
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1. Opieraj posiłki na
pochodzących ze skrobi

węglowodanach

Węglowodany skrobiowe powinny stanowić nieco ponad
jedną trzecią dziennego pożywienia. Należą do nich ziemniaki,
pieczywo, ryż, makaron i produkty zbożowe. Starajmy się
wybierać pieczywo pełnoziarniste lub razowe, ponieważ jest
bogate w błonnik i na dłużej zapewnia uczucie sytości.

2. Jedz dużo owoców i warzyw

Zaleca się spożywać co najmniej pięć porcji różnych owoców
i warzyw dziennie. To nic trudnego. Wystarczy do porannej
owsianki dodać banana albo zjeść owoc na drugie śniadanie.

3.
Zadbaj o więcej ryb w diecie, wzbogacając
ją o jedną tłustą rybę tygodniowo

Ryby są bogate w białko i zawierają wiele cennych witamin
i minerałów. Staraj się jeść co najmniej dwie porcje ryb
tygodniowo, w tym co najmniej jedną porcję ryb tłustych. Tłuste
ryby zawierają tłuszcze omega-3, które zapobiegają chorobom
serca.

8
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4. Ogranicz tłuszcze nasycone i cukier

Tłuszcze nasycone w diecie. Tłuszcz jest niezbędnym
składnikiem pożywienia, ale musimy zwracać uwagę na
jego ilość i jakość. Tłuszcze można zasadniczo podzielić na
dwa rodzaje: nasycone i nienasycone. Nadmiar tłuszczów
nasyconych może prowadzić do podwyższenia poziomu
cholesterolu we krwi i w efekcie podwyższać ryzyko wystąpienia
chorób układu krążenia. Cukier w diecie. Regularne spożywanie
produktów i napojów słodzonych cukrem zwiększa ryzyko
otyłości i próchnicy zębów. Słodycze i napoje są produktami
wysokokalorycznymi, zatem ich nadmiar w diecie prowadzi
zazwyczaj do otyłości.

5.

Ogranicz spożycie soli – nie więcej niż 6 g
na dobę dla osób dorosłych
Nadmierne spożycie soli może powodować nadciśnienie
tętnicze. Osoby z wysokim ciśnieniem krwi są bardziej narażone
na choroby układu krążenia lub udar.

6. Zadbaj o ruch i kontroluj wagę ciała

Zdrowa zbilansowana dieta odgrywa istotną rolę w utrzymaniu
prawidłowej wagi ciała, a co za tym idzie wpływa na ogólny
stan zdrowia. Aktywność fizyczna również przyczynia się do
utrzymania prawidłowej masy ciała. Aktywność fizyczną można
z powodzeniem wpisać w plan dnia.

7. Pij wodę

Aby zapobiec odwodnieniu, człowiek musi wypijać co najmniej
6 szklanek płynu, najlepiej wody, na dobę.

8. Nie zapominaj o śniadaniu

Pożywne śniadanie to podstawa zbilansowanej diety. Dzięki
niemu dostarczamy organizmowi niezbędnych witamin
i minerałów, które zapewnią nam zdrowie.

6
2
4
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Delimano Stone Legend Copperlux

1. Garnek kamienny

od 99,99zł

Dostępne rozmiary: 24cm, 26cm, 28cm Pojemność: 2,5l 3,5l i 4l

2. Patelnia

od 69,99zł

Dostępne rozmiary: 20cm, 24cm, 28cm Pojemność: 1,2l, 1,8l, 2,5l

3. Garnek

od 99,99zł

4. Rondel

69,99zł

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

Dostępne rozmiary: 16cm Pojemność: 1,4l

5. Patelnia do naleśników

79,99zł

106152628

Dostępne rozmiary: 24cm Pojemność: 0,8l

6. Garnek kwadratowy

199,99zł

Dostępne rozmiary: 27x27cm Pojemność: 4l

7. Brytfanna

149,99zł

106153018

Dostępne rozmiary: 40x25cm Pojemność: 4l

22 512 54 31

9

Kuchnia
Delimano Joy

Gotuj i świętuj każdego dnia
106161534

-40zł

Maszynka do lodów
Zdrowe desery, takie jak lubisz!
Przygotuj znakomite sorbety i wyśmienite lody z naturalnych
składników w zaledwie 40 minut. Włóż na noc do
zamrażalnika, rano włącz urządzenie i dodaj ulubione
składniki.

NOWOŚĆ

Z maszynką Joy przygotowanie deserów jest szybkie i łatwe,
jak nigdy. I sprawia tyle radości, że już nigdy nie kupisz
lodów w sklepie!

GWARANCJA

Pojemność: 1,2l
Obj. masy lodowej: 800 ml
Czas mrożenia: ok 10h

Delimano Joy

PRZEDŁUŻONA

169,99zł

129,99zł
PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Blender i koktajler w jednym: miksowanie, rozdrabnianie,
ucieranie i mieszanie potraw. Przygotujesz nim od
zacieru ziemniaczanego, poprzez zupy i sosy do deserów
owocowych.

-50%

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

miesza

Delimano Joy

pojemnik do
przechowywania
żywności

sieka

-30zł
106153023

Czajnik elektryczny

-50zł

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

GWARANCJA

99,99zł

69,99zł

179,99zł

129,99zł

129,99zł

89,99zł

PRZEDŁUŻONA

cyfrowy
wyświetlacz

Zapytaj o dodatkowe
akcesoria

Moc: 600W
Zbiornik miksera: 600ml

rozgniata

Przyspiesz i uprość codzienne
przygotowywanie posiłków.
• 2 lub 4 ostrza dla bardziej efektywnego
rozdrabniania
• Noże ze stali nierdzewnej
• Dwa mieszadła do sosów
• Obsługa jedną ręką – funkcja pulsacyjna
• Antypoślizgowe nóżki

NOWOŚĆ

Mikser ręczny 2w1

Delimano Joy

106156802

W zestawie:
pojemnik 600ml, dwa mieszadła

106147526

• Cicha praca
• Wygodny w użytku
• Ostrza i mieszadła ze stali
nierdzewnej
• Dwie prędkości i funkcja Turbo

Delimano Joy

Siekacz

199,99zł

106153205

99,99zł

PRZEDŁUŻONA

Jogurtownica

GWARANCJA

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

-20zł

Pojemność: 1,7 l
Moc: 2200W

Delimano Joy

106153206

Dzbanek elektryczny
•
•
•
•

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

-50zł
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

Pojemność: 7 x 200ml

10
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99,99zł

79,99zł

Pojemność: 250 ml

22 512 54 31
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Kuchnia
Delimano Joy

Gotuj i świętuj każdego dnia
106118320

Maszynka do mielenia mięsa

Delimano Brava

PRZEDŁUŻONA

12 x od 24,08zł

Delimano Joy

PRZEDŁUŻONA

106153195

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

106153208

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

www.delimano.pl

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.

79,99zł

owa
Sałatka jarzyn
ej!
ci
dwa razy szyb

-10zł

ŚWIATOWY
BESTSELLER
79,99zł

Delimano Brava

69,99zł

106027861

-20zł

Siekacz do czosnku z akcesoriami
Idealnie obrany i pokrojony czosnek.

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

poręczna, niewielkich
rozmiarów
149,99zł

12

Wymiary: ø 6 cm, wysokość 6 cm

169,99zł

-50zł

Elektroniczna waga kuchenna

cyfrowy
wyświetlacz

249,99zł

-30zł

Wielofunkcyjny opiekacz

Delimano Joy

2 za 1
GWARANCJA

349,99zł

Rozmiar płyt: 23 x 13 cm

ILOŚĆ
OGRANICZONA

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

Wielofunkcyjna maszynka do mielenia mięsa i wyrobu
kiełbas!
• 2 funkcje przetwarzania mięsa/żywności: mielenie mięsa, -100zł
wyrób kiełbas
• Funkcja biegu wstecznego (funkcja reverse)
• Sam decydujesz jak przetworzony jest posiłek,
który spożywasz
Akcesoria w zestawie:
• Moc: 600-800W
• Moc szczytowa silnika: 1800W
• Moc przetwarzania: 0,8kg/min

RATY

106146755

Ostrzałka do noży

GWARANCJA

99,99zł

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

89,99zł

69,99zł

22 512 54 31
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Kuchnia
Delimano Brava

Gotuj i świętuj każdego dnia
Delimano Brava

106155004

Obieraczka 3 w 1

NOWOŚĆ

Dzięki trzem rodzajom ostrzy z łatwością obierzesz
każdy rodzaj warzyw i owoców. Sprawdź, jak szybko
można przygotować pyszną sałatkę.
• Wysokiej jakości ostrza ze stali nierdzewnej
• Wygodny uchwyt dopasowujący się do dłoni
• Idealne do owoców i warzyw o różnej twardości
Trzy rodzaje ostrzy:
• Obrotowe do twardych warzyw (marchewka, ziemniak)
• Ząbkowane do miękkich warzyw i owoców (pomidor,
brzoskwinia, śliwka)
• Ostrze do krojenia w paski (cukinia, marchew)
Dostępna od 07.06

Delimano Brava

-5zł

39,99zł

Best

Utrzymaj bezpieczeństwo żywności i unikaj
mieszania pokarmów i zapachów dzięki deskom
w żywych, jaskrawych kolorach.
• 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

-10zł

34,99zł

110002620

Ręczny młynek 3 w 1

NOWOŚĆ

To doskonałe, niewielkie narzędzie będące
wszechstronnym pomocnikiem kuchennym.

-10zł

Siekaj lub ścieraj warzywa, owoce, ser, czekoladę i orzechy,
migdały na pyszne sałatki, zupy, tacos, pizzę, desery i wiele
innych potraw.
• Urządzenie 3 w 1 – wkładka do szatkowania i 2 wkładki
do ścierania
• Łatwe użytkowanie – wkładasz produkt
do pojemnika i kręcisz korbką
• Wykonane ze stali nierdzewnej i plastiku
Dostępny od 11.06

Delimano Brava

106158698

Zestaw desek do krojenia

99,99zł

Rozmiar: 33x7x21,5 cm

Delimano Brava

89,99zł

106146756

Pokrywki próżniowe 2 szt.

39,99zł

29,99zł

110002623

Zestaw do napojów 5 w 1

NOWOŚĆ

Oszczędź miejsce w kuchni! Jedno urządzenie
– aż 5 praktycznych rozwiązań w kuchni!
• Wyciskarka do cytrusów
• Shaker: do mieszania soków lub dressingów
• Krajalnica spiralna: krojenie produktów w spirale plus
osłona chroniąca palce
• Tarka: łatwe i wydajne ścieranie różnych produktów
• Szczoteczka do czyszczenia drobnych elementów

-10zł

NOWOŚĆ

Zachowaj świeżość potraw i chroń je przed
bakteriami. Szczelnie zamknij i włóż do lodówki
– po prostu nałóż pokrywę, naciśnij środek
i gotowe!
• Szczelne – koniec z plamami po ociekających
pojemnikach i naczyniach w lodówce
• Ochrona przed zapachami – hermetyczne
zamknięcie zabezpiecza przed niepożądanymi
zapachami
• Tworzywo w 100% wolne od BPA
• Bezpiecznie do przechowywania w lodówce
i zamrażarce, używania w kuchence mikrofalowej
czy mycia w zmywarce.

-10zł

Dostępna od 20.06

Dostępny od 19.06
Pojemność: 500 ml

14
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59,99zł

49,99zł

Rozmiar: 25,4x6,25cm, 19x7,5cm

69,99zł

59,99zł

22 512 54 31
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Kuchnia

Gotuj i świętuj każdego dnia

Delimano Brava

Gorąca woda w kilka sekund.

NOWOŚĆ

Delimano

102367595

Przepływowy podgrzewacz wody
1

2

3

4

5

6

7

8

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

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.

Best

-50zł

Zainstaluj podgrzewacz
na zlewie, podłącz i gotowe!

10

1. Łyżka do odcedzania 15,99zł

12,99zł

110003445

2. Łyżka do serwowania 15,99zł

12,99zł

110003444

3. Szpikulec do mięsa 15,99zł
4. Chochla 19,99zł

17,99zł

10,99zł
110003441

5. Łyżka do spaghetti 15,99zł

13,99zł

110003447

6. Łopatka kuchenna 15,99zł

12,99zł

110003443

7. Trzepaczka 15,99zł

12,99zł

9. Tarka 15,99zł

12,99zł

10. Sitko 18 cm 19,99zł
11. Sitko 8 cm 11,99zł

12,99zł

Niezbędny
na działce!

110003448

110003452

14,99zł
9,99zł

Produkty dostępne w sprzedaży od 19.06

www.delimano.pl

9

110003446

8. Tłuczek do ziemniaków 15,99zł

16

110003442

110003449
110003835

9

Z pewnością jest tu niezbędny:
klientów
90% zadowolonych
Kuchnia

Piwnica

Warsztat

Przyczepa

Działka

Moc: 3300 W

199,99zł

149,99zł

22 512 54 31
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Komfortowy wypoczynek

JAK WYBRAĆ MATERAC
bie
idealny dla Cie

NOWY
I UNIKATOWY

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE PODPARCIE

Best

Materac należy dobierać pod kątem wagi ciała
i sylwetki. Im większa waga ciała i krągła sylwetka, tym
twardszy i sztywniejszy powinien być materac.
PIANKA ECOCELL®

WAGA CIAŁA

Zapewniająca idealne wsparcie ciała, najwyższej jakości pianka, która
zachowuje swój pierwotny kształt. Pianka o dużej gęstości jest również
sprężysta, dzięki czemu w znacznym stopniu dopasowuje się do kształtu
ciała. Jej otwarte komórki zapewniają efektywną cyrkulację powietrza.

WAGA CIAŁA

MIĘKSZA LUB GRUBSZA

SZUKAJ

warstwa wierzchnia
SYLWETKA

MIĘKSZA LUB GRUBSZA

warstwa wierzchnia

Jeśli śpisz na boku, to twoje biodra i barki będą
mocniej wciskać się w powierzchnię materaca.
Potrzebujesz zatem grubszej lub miększej warstwy
wierzchniej materaca niż osoby śpiące na plecach
i brzuchu, których waga rozkłada się bardziej
równomiernie i na większej powierzchni materaca.
POZYCJA
PODCZAS SNU

MIĘKSZA LUB GRUBSZA

warstwa wierzchnia
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GRADZAN

A

GY

DORMEO
iMEMORY
S+

Warstwa wierzchnia znajduje się między rdzeniem a powłoką materaca.
PIANKA FORMACELL®

Zapewniająca niezrównany komfort snu miększa, oddychająca pianka,
zmniejszająca nacisk ciała i lepszy rozkład wagi śpiącego na powierzchni
materaca.
PIANKA MEMORY I iMEMORY

Zmniejszające nacisk ciała wysokoelastyczne pianki doskonale
dopasowują się do sylwetki śpiącego i poprawiają komfort snu. Pianka
iMemory ma także właściwości termoregulacyjne, zapewniające
optymalną temperaturę podczas snu, a dodatek jonów srebra gwarantuje
ochronę przed rozwojem bakterii i chłonięciem zapachów.

G®

N

N

OL

IN

TECH

R

ING ®

CH

Jakość odpowiadającej za komfort wierzchniej warstwy
materaca jest ważna, ponieważ zapewnia właściwy rozkład
ciężaru ciała na powierzchni materaca i pozwala uniknąć
uciskania. Im większa waga ciała, tym większy nacisk
na powierzchnię materaca. W zależności od masy ciała
będziemy potrzebowali twardszej lub miększej warstwy
wierzchniej zapewniającej równomierny rozkład masy ciała.

NA

TE

ZNAJDŹ WŁAŚCIWY KOMFORT

PR

AS

rdzeń materaca

OCT

TWARDSZY I SZTYWNIEJSZY

D WINNI
AR
N
W

G

SYLWETKA

TECHNOLOGIA OCTASPRING®

Sprężyny wykonane z pianki z pamięcią kształtu
są rewolucyjną innowacją hybrydową. Piankowa
sprężyna posiada osiem wzmocnień, opatentowany
układ otworów wentylacyjnych oraz otwór centralny,
przez który wilgotne powietrze jest odprowadzane
na zewnątrz. Efektem finalnym jest długotrwałe,
niezrównane podparcie ciała, doskonała oddychalność
i wielopłaszczyznowe dopasowanie dla większej wygody.

LO

SZUKAJ

O

rdzeń materaca

A

TWARDSZY I SZTYWNIEJSZY

OGI

A OCTA

SP

Komfort zaprojektowany z myślą o Tobie
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.
• Antybakteryjny, niwelujący rozwój bakterii
i roztoczy kurzu
• Zdejmowany pokrowiec można prać w pralce
• 3 strefy komfortu, z opcją odwracania

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.

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI
Komfortowy sen w każdej sytuacji

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

DWUSTRONNY
RDZEŃ

Nasze ciało zmienia się przez całe życie. Tyjemy, chudniemy, zachodzimy
w ciążę, ulegamy urazom, chorujemy... Materac z dwustronnym rdzeniem
może być idealnym wyborem. Wystarczy odwrócić rdzeń na drugą stronę,
żeby ciało otrzymało inne podparcie, a my bardziej wygodny wypoczynek.

warstwa sprężyn Octapspring®
ułożonych w kształt liter S

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DLA PAR
ODWRACALNY
DWUCZĘŚCIOWY
RDZEŃ

Ze względu na inną wagę ciała, sylwetkę, pozycję, w której śpią czy nawyki,
pary mają zazwyczaj różne wymagania, jeśli chodzi o dobór materaca.
Podwójny rdzeń, którego części można odwracać idealnym rozwiązaniem.

60

warstwa Ecocell® o wyższym stopniu twardości

20 cm

od 1299,00zł
RATY

12 x od 125,23zł

22 512 54 31
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Komfortowy wypoczynek

“Dormeo jest ekspertem w dziedzinie
snu, jest marką z 16-letnim
doświadczeniem na rynkach całego
świata. Dormeo oferuje wysokiej
jakości produkty: materace, materace
nawierzchniowe, poduszki, kołdry,
pościele, drobne akcesoria. Co bardzo
ważne – materace produkujemy. ”

Oferta limitowana

NOWOŚĆ

SUPERBOHATER
zaoszczędź

50%

Agnieszka Wiecha

Bohaterowie to zwykli ludzie.
Ludzie wokół nas, którzy są
odważni i silni, ludzie o moralnym
i silnym charakterze, ludzie którzy
podążają za swoimi marzeniami.
W Dormeo wiemy jak ważny
w życiu jest sen, jesteśmy
ekspertem w dziedzinie snu. Nasza
nowa kolekcja HERO została
zaprojektowana, aby dać Wam
super bohaterski sen i niezwykły
wypoczynek. Ponieważ jeżeli
śpisz jak superbohater, możesz
podbić świat i żyć spełniając swoje
marzenia.

Brand manager
Dormeo

ŚPIJ JAK
SUPERBOHATER!

Nowa kolekcja produktów
Dormeo pomoże Ci spać
jak Superbohater!

Materac nawierzchniowy Dormeo Hero
Materac nawierzchniowy Dormeo HERO odmienił
moje życie. To jest błyskawiczna, bardzo prosta
i szybka poprawa jakości miejsca na którym śpię,
ale przede wszystkim komfortu i regeneracji mojego
ciała. Doceniam to, że śpiąc na tym materacu
wystarczy mi 5-6 godzin dobrej jakości snu, aby
zregenerować mój organizm.
Tak jak wiele mam, chcę się po prostu dobrze
wyspać, by mieć siłę, aktywnie i dobrze
funkcjonować podczas całego dnia. Tylko wtedy
kiedy dobrze się wyśpię, jestem w stanie mieć dobre
samopoczucie i chęć do życia i zabawy z moimi
dziećmi. Potrzebuję dobrze się wyspać być super
mamą dla moich dzieci, żoną i opiekunką psa. Śpij
jak superbohaterka i budź się jak superbohaterka,
tak jak ja!

•
•
•
•
•

Anna Wołek-Kornaś
super mama, aktorka i prezenterka TV,
śpi na materacu nawierzchniowym
Dormeo HERO

Obróbka włókien
Re-Vitalize poprawia
jakość snu, dzięki
czemu obudzisz się odświeżony,
odprężony, zrelaksowany, pełen energii.
Rdzeń wykonany z pianki Ecocell
zapewnia pełne wsparcie dla ciała
i umożliwia skuteczną cyrkulację
powietrza
Clean Effect zapewnia ochronę przed
roztoczami, bakteriami i zapachami
Zdejmowany pokrowiec, można prać
w temp. 40o
Dostępny w wielu rozmiarach
Jest bardzo lekki, zajmuje mało
miejsca. Można go złożyć, łatwo
przetransportować
od 189,99zł

*cena za rozmiar: 80 x 190 cm
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od 379,99zł

1
2
3

1 Strefa głowy – delikatny masaż
2 Strefa bioder – komfortowe wsparcie
3 Strefa stóp – zwiększona oddychalność

22 512 54 31

wysokość

4,5 cm
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NOWOŚĆ
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NOWOŚĆ

jak Superbohater?

2
1

1
•
•
•
•

W prosty sposób

Koc Dormeo Hero

do

złożysz koc

-10zł

w dekoracyjną

Rozwiązanie 3 w 1: koc, poduszka,
narzuta
Lekki i miły w dotyku
Nowoczesne wzornictwo i eleganckie
wykonanie
W 2 wariantach kolorystycznych

poduszkę

Rozmiar: 140x200 cm, 200x200 cm, 220x240 cm
Materiał: Wierzch/spód: 100% poliester
Wypełnienie: 100% poliester, 100 g/m2

od 69,99zł
od 79,99zł

NOWOŚĆ

2

do

-60zł
Kołdra i poduszka
Dormeo Hero
•
•
•
•

do

-60zł

Mikrowłókna Wellsleep® Hero
zapewniają oddychalność i utrzymanie
ciepła
Obróbka włókien Re-Vitalize
Airx System zapewnia suchość
i świeżość
Lekkie i ciepłe

1

Komplet pościeli
Dormeo Hero
2

•
•
•
•

Śpij głębszym, bardziej relaksującym
snem
Dwie kombinacje kolorystyczne
Świeży i schludny wygląd
i przyciągający wzrok wzór w kratkę
Wyjątkowo miękki i jedwabisty
w dotyku

od 299,99zł
Rozmiar: 140x200+50x70; 200x200+2x50x70

22
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RATY

12 x od 31,79zł

od 329,99zł

Rozmiar: 140x200+50x70; 200x200+2x 50x70
Skład materiału: satyna bawełniana

do

-10zł

od 109,99zł
od 119,99zł

22 512 54 31
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Dormeo Renew Eucalyptus

do

7-strefowy materac
nawierzchniowy

-50zł

Best

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

NOWOŚĆ

Dormeo Good Morning/Night

Kołdra i poduszka

-50%

ego

Kolory doskonał
poranka!

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

od 349,99zł

12 x

od 399,99zł

*cena materaca w rozmiarze 80 x 190 cm.

RATY

od 33,71zł

12 x

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

od 38,53zł

od 259,99zł

od 129,99zł

Dormeo Aloe Vera

Dormeo Renew Eucalyptus

do

Materac nawierzchniowy

-50zł

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

Best

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Best

Kołdry i poduszki

do

-20zł

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

3,5 cm

79,99zł

69,99zł

Poduszka klasyczna 50 x 70 cm

89,99zł

6 cm

79,99zł

Kołdra
od 349,99zł

24

RATY 12 x od 33,71zł

www.dormeo.pl

od 299,99zł

12 x

od 28,80zł

od 129,99zł

Kołdra podwójna

od 109,99zł

od 179,99zł

od 169,99zł

Kołdra letnia

od 99,99zł

od 89,99zł

22 512 54 31
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Komfortowy wypoczynek
Dormeo Watercolor

Komplet pościeli

NOWOŚĆ

Odświeżające i pocieszające obrazy mgły
w energetyzujących odcieniach fioletu
i błękitu

lory
Dobierz takie ko
z!
is
jak lub

Dormeo Mix&Match

Poszewka na poduszkę

Komplet pościeli
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

Poszewki wykonane z bawełny satynowej o świeżym.
schludnym wyglądzie i dotyku jedwabiu.
Dodając tę poduszkę do swojej sypialni, z łatwością
wprowadzisz do domu odrobinę komfortu i uroku.
Zestaw 2 szt.

39,99zł

34,99zł

Kolory: żółty, fioletowy, zielony, turkusowy, druga
strona – kremowo-biała
Rozmiary:
Kołdra + poduszki:
140x200 + 50x70; 200x200 + 2x 50x70

Ręcznik

Super elastyczne, z miękkiej, jedwabistej tkaniny,
dopasowane do materacy do wys.30cm.

Niesamowicie przyjemny w dotyku ręcznik świetnie
pochłaniający wilgoć.

Skład materiału:
bawełna satynowa

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

Kolor: kremowo-biały
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od 89,99zł

Dormeo Bubbles

Komplet pościeli
Wprowadź radość do snu dziecka.
Dostępne kolory:
Skład materiału:
zielono-niebieski,
100% bawełna
różowo-fioletowy

od 109,99zł

Prześcieradło

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

Rozmiary: 140x200+50x70; 200x200+2x 50x70
Skład materiału: 60% bawełna, 40% poliester

Kolor: kremowo-biały
Rozmiary: 50x100;
70x140

od 54,99zł

od 25,99zł

Rozmiar:
140x200 cm, 50x70 cm

89,99zł

22 512 54 31
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Dormeo Seat Cushion

106086143

Poduszka do siedzenia

-10zł

Rozsiądź się wygodnie na wyjątkowej
poduszce!
• AirX System umożliwia lepszy przepływ
powietrza przez poszewkę poduszki
• Sprężyny Octaspring® zapewniają
doskonałe podparcie dopasowane do
kształtu ciała z jednej strony do kształtu
ciała, a z drugiej do podłoża
• Pianka Ecocell® zachowuje kształt
niezależnie od siły i długości nacisku, dzięki
temu poduszka ma dużą trwałość
Skład materiału: poliester
Wypełnienie: pianka Ecocell®, sprężyny
Octasping® (16 szt.)
Wymiary: 43 x 40,5 x 5 cm

89,99zł

Możliwość

poduszki

Jej poszewka jest miękka i delikatna w dotyku, dzięki
włóknom, które zostały nasączone wyciągiem z aloesu.

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Poduszka została wykonana z wysokiej jakości materiałów
zawierających mikrowłókna Wellsleep®, które dodają jej
objętości i puszystości, a w dodatku są hipoalergiczne.

219,99zł

Kolory: Szary, fioletowy

Dormeo Coral

Mata łazienkowa

-10zł

Miękkość dla Twoich stóp zaraz po wyjściu
z kąpieli.

129,99zł
64,99zł

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

„Darmowa
dostawa
i zniżki dla całej
rodziny mnie
przekonały!”

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

powyżej 400 zł

• Miękka, ciepła i delikatna w dotyku
• Antypoślizgowa
• Higieniczna dzięki impregnacji Clean Effect®
• Możliwość prania w pralce

 Bezpłatna infolinia 800 803 805
 Priorytetowa obsługa Klienta
 60 dni na zwrot towaru
 Pakiet zniżek członkowskich

www.dormeo.pl

wysokości

Posiada doskonałe właściwości termoregulacyjne, przez
co idealnie sprawdza się w sezonie letnim.

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

To doskonała jakość w wyjątkowej ofercie!
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regulowania

PODUSZKA DORMEO ALOE VERA jest odpowiednia
dla każdego, niezależnie od ulubionej pozycji spania.

Składane krzesło

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

PREZENT*
dla Klubowicza

79,99zł

Dormeo Cozy Fold-A-Chair
•
•
•
•
•

Zdecydowanie więcej,
niż program lojalnościowy!

 Atrakcyjne promocje i oferty specjalne
 Kupony rabatowe nawet do 80 zł

59,99zł

49,99zł

Do Club 5* dołączyłam przy okazji zakupów
w sklepie Mango. Przy zakupie karty od razu
dostałam praktyczny prezent. Od tej pory
zamówiłam jeszcze kilka produktów prosto
z katalogu. Za każdym razem dostałam
zniżkę, a przy większym zamówieniu dostawę
kurierem za darmo!

Krystyna

Klubowiczka Club 5*

*Prezent dla nowych Klubowiczów i przedłużających swoje członkostwo.

www.klub-5.com

bezpłatna infolinia 800 803 805

Dom i Wnętrze
106049037

Kompaktowy ogrzewacz
powietrza

-50zł
EE

Best

FR

Best

R

• Bezprzewodowy – można przenosić między
pomieszczeniami lub zabrać w podróż
• Regulowany termostat od 15 do 32
• Automatyczny wyłącznik
• Timer programowania aż do 12 godz

NOWOŚĆ

EON

F

PRZEDŁUŻONA

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

GWARANCJA

Opinia Klienta
„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

Tornadica

149,99zł

d

Przyjemny chłó
latem!

99,99zł

106165972

Spulchniacz do gleby

-70zł

Bardziej wydajna uprawa ogrodu szybko,
łatwo i skutecznie!
Nie wydawaj pieniędzy na przestarzałe
narzędzia ogrodowe: łopaty, szpadle, motyki
i widły! Tornadica zastąpi Ci je wszystkie!
Jest łatwy w przechowywaniu, lekki i ma
regulowany drążek. Dzięki unikalnym
skręconym końcówkom, narzędzie wchodzi
w ziemię gładko i bez wysiłku.
• Ergonomiczna konstrukcja
• Oszczędza plecy, czas i pieniądze
• Zastosowanie: spulchnianie gleby,
wyrywanie chwastów, napowietrzanie
gleby, przygotowywanie gleby do sadzenia
roślin i kwiatów   

NOWOŚĆ

Arctic Cooler

110001523

Przenośny klimatyzator 3 w 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompaktowe urządzenie 3w1: chłodzi, nawilża, emituje światło
Dyskretna, cicha praca
Kompaktowy i przenośny – można go wziąć wszędzie tam, gdzie chcesz
Możliwość podłączenia do gniazdka bądź portu USB
Do 8h ciągłej pracy
Bezpieczny dla zdrowia i środowiska
3 tryby światła: stały kolor, zmieniające się kolory lub bez koloru
3 stopniowa regulacja chłodzenia zapewnia dostosowanie do indywidualnych potrzeb
Innowacyjna
technologia
chłodząca

Możliwość zmiany koloru
podświetlenia

Wymiary: regulowana wysokość od 85 cm
do 103 cm, szerokość 60 cm
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199,99zł

129,99zł

Zasilanie: 5 V; 1,5-2,0 A
Poziom hałasu: maks. 56,8 dB

169,99zł

22 512 54 31
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110008417

105940579

Przenośny generator pary
z nakładkami

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Prasuje, wygładza, dezynfekuje lepiej
i szybciej niż zwykłe żelazko!

-10zł

Łączy 4 unikalne zastosowania w 1 produkcie:
• Żelazko parowe
• Odkażacz – dezynfekcja tkanin lub usuwania
nieprzyjemnych zapachów 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

Mop ze
spryskiwaczem

• 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

ŚWIATOWY
BESTSELLER

2 za 1

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Napełnij wodą

99,99zł

Myjka do szyb

106151130

Bez zbędnych papierowych
ręczników i szorowania.

89,99zł

Wyczyść

259,99zł

Spryskaj

129,99zł

106080411

Szybko
i bez smug

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

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

-50%

Elektryczna szczotka
obrotowa

-50%

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.

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA
199,99zł
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99,99zł

199,99zł

99,99zł

22 512 54 31
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Zdrowie, Uroda i Sport
Wellneo Tweeze Premium

Depilator

106103922

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Wystarczająco duży, aby wygodnie mieścił się w ręku,
wystarczająco mały aby zmieścić się w damskiej torebce.
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
106110193
• 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 Futzuki + Insoles

Mata do masażu stóp
•
•
•
•
•

Aktywny i zdrowy tryb życia
Wellneo Extreme Callus Remover

-50%

106125172

Elektryczny pilnik do stóp

Oferta

169,99zł

106170058

84,99zł

-10zł

W zestawie:
• 1 x elektryczny pilnik
• 1 x głowica obrotowa
drobnoziarnista
• 1 x głowica obrotowa
gruboziarnista
• 1 szczoteczka do czyszczenia

Wellneo Flawless

106167351

Podręczny depilator
79,99zł
69,99zł
106109875

-10zł

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

34
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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 (obr./min)
• Natężenie prądu: 0,5-0,6 A

Łagodzi zmęczenie mięśni
Idealna do ćwiczeń korekcyjnych stóp
Pomaga usuwać toksyny z organizmu
Ponad 2800 punktów masażu
Wkładki do butów działają stymulująco na stopę – uniwersalny rozmiar (można dociąć)

Wellneo Spin Spa

PRZEDŁUŻONA

-50%

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

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.
• 18 karatowe złote pokrycie głowicy
• Wbudowana lampka – ułatwia precyzyjne
użycie
• Delikatne działanie, bez bólu i zaczerwień

64,99zł

129,99zł

Usuwa włosy
retnie
delikatnie i dysk

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

NOWOŚĆ

-20zł

Dostępny od 11.06

99,99zł

89,99zł

Bezboleśnie

Hypoalergiczna główka
z 18-karatowego złota

79,99zł

59,99zł

22 512 54 31
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Zdrowie, Uroda i Sport
Gymbit Twist Board

Aktywny i zdrowy tryb życia
Vibroshaper

110000059

Deska do balansowania
Idealny przyrząd od ćwiczeń, pomocny w spalaniu
kalorii i modelowaniu sylwetki. Pomoże Ci zrzucić
zbędne kilogramy i wyrzeźbić łydki, uda, brzuszek,
mięśnie pleców.
• Kompleksowy i efektywny przyrząd do ćwiczeń
modelujących sylwetkę
• 10 w 1 – można wykonywać różne rodzaje ćwiczeń na
jednym przyrządzie  
• Prosta budowa ułatwia przechowywanie
• Lekki i bezproblemowy do przenoszenia
• Max. waga użytkownika: 182 kg

NOWOŚĆ

-50%

106158082

Platforma wibracyjna

RATY
0%

Kompleksowy trening całego ciała

Best

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

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

W zestawie:

Przysiady

Wyprosty
ramienia w tył

Gymbit Ab Trainer

Unoszenie
bioder z klęku

Mostek ze
skrętem

• Platforma wibracyjna
• Taśmy oporowe do
treningu górnej części
ciała
• Pilot
• Przewodnik po
ćwiczeniach
• Przewodnik
dietetyczny
159,99zł

79,99zł

ZŁ

ZŁ

106156720

Przyrząd do ćwiczeń

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

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

-150 zł

1299,99zł
349,99zł
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199,99zł

RATY

12 x

108,33zł

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

Aktywny i zdrowy tryb życia

106153021

1

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

Gymbit 6Abs Shaper

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.

2

Gymbit 6abs

169,99zł
105991968

Stepper do nordic walking 2 w 1
Jedyny w swoim rodzaju - nordic walking w domu. Zintegrowany komputer
i ekran LCD mierzy i wyświetla dokładnie pomiary Twojego treningu: czas,
spalone kalorie, ilość kroków.
• Urządzenie do treningu cardio
• Ćwiczy dolne i górne partie ciała
• Dwa uchwyty naśladujące ruch podczas nordic walkingu
• Ruchy skrętne, dla zwiększenia efektywności ćwiczeń
• Nie obciąża stawów
• Hydrauliczne cylindry zwiększające opór
• Regulacja ruchów i oporu

Rozmiar: 40cm x 42,5cm x 138cm
Waga: 9,5kg
Maksymalne obciążenie: 100kg
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449,99zł

159,99zł

RATY
0%

419,99zł

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

-30zł
NOWOŚĆ

RATY

12 x

37,50zł

3

Gymbit

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

99,99zł

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.

-10zł

-30 zł

1

129,99zł

69,99zł

Gymbit 2in1 Nordic Stepper

106049428

Elektrostymulator mięśni brzucha

2

-10zł

59,99zł

106049429

Żelowe nakładki
do elektrostymulatora
mięśni brzucha

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

39,99zł

29,99zł

-10zł

106049433

Miejscowy elektrostymulator mięśni

PRZEDŁUŻONA

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

Żelowe nakładki 106049431

19,99zł

15,99zł

-10zł

99,99zł

89,99zł

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!

Sandały męskie/ damskie Walkmaxx
Lekkie, jeszcze bardziej elastyczne sandały z ochroną antybakteryjną, wyposażone w oryginalną zaokrągloną
podeszwę.

-50%

Zaokrąglona podeszwa
zmniejsza ucisk stopy
na podłoże.

W butach Walkmaxx nacisk
na stopę jest równomiernie
rozłożony.

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

5 000 000 +
WOLONYCH KLIENTÓ

199,99zł

99,99zł

Równomiernie
rozłożony ciężar ciała
odciąża stawy

Chodzenie w butach Walkmaxx:

Z ADO

Zaokrąglony przód
buta zapewnia łatwe
oddychanie.

Rozmiary:
Damskie: od 36-42
Męskie: od 40-46
Kolory:
Damskie: złoty,
czarno-białe, srebrnozłote, czarne
Męskie: czarne,
brązowe

W

Innowacyjna,
zaokrąglona podeszwa
aktywuje mięśnie
i poprawia kondycję
Uczucie chodzenia
boso jest najzdrowszym
i najwygodniejszym
sposobem chodzenia
Bardzo lekkie

Łatwe do
założenia
Klapki damskie Walkmaxx

Wirginia Szmyt, DJ Wika, nosi obuwie Walkmaxx
Jestem DJ-em, pracuję z ludźmi
młodymi i starszymi, grywam na
dancingach dla seniorów, w Polsce
i za granicą. Dlatego ważne są dla
mnie wygodne buty. Stawiam na
komfort, wygodę ale także na modę.
Bardzo podobają mi się trampki
Walkmaxx, dlatego że są lekkie
i bardzo dobrze wyprofilowane.
Mogę w nich spędzić cały dzień
i nie jestem zmęczona, nie mam
obtartych stóp. Trampki Walkmaxx
wyglądają szpanersko i modnie, one są fantastyczne. Polecam
buty Walkmaxx, ponieważ wygodne buty to dla mnie radość
życia.
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PORÓWNANIE
duży nacisk

Dopasowujące się do stopy i sprzyjające przyjmowaniu zdrowej postawy.

mały nacisk

-40zł
Zwykła płaska
podeszwa

Zaokrąglona
podeszwa
Walkmaxx
Obuwie Walkmaxx zmniejsza
nacisk na stopę.

149,99zł

129,99zł

Rozmiary: 36-42
Kolory: złoty, srebrny, czarny

22 512 54 31
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Obuwie i Rekreacja

Krok do komfortu

Klapki Clogs Walkmaxx

Trampki Walkmaxx

Wygodne, przewiewne chodaki z miękką podeszwą środkową z pianki zapewniającej amortyzację stopy.

-50%

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

Rozmiary: od 36-46
NOWOŚĆ

199,99zł

99,99zł

Baleriny

79,99zł
Mokasyny męskie

Przewiewne i elastyczne, ograniczają uczucie zmęczenia stóp oraz ich
puchnięcie.
Kolory: Złoty, srebrny, czarny, granatowy
199,99zł 129,99zł
Rozmiary: od 36-42

Wyjątkowo komfortowe mokasyny do noszenia przez cały dzień.

-60zł
-30zł
Rozmiary: od: 36-46

179,99zł

Baleriny Elegant Comfort
Modne baleriny o nowoczesnym wyglądzie

149,99zł

Obuwie sportowe damskie i męskie
Zapewniają prawidłowe ułożenie stopy w bucie i usztywnienie kostki.

-60zł
-130zł
Rozmiary: od: 36-46
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259,99zł

129,99zł

Kolory: Złoty, srebrny, czarny
Rozmiary: od 36-42

199,99zł

129,99zł

22 512 54 31
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Moda
Laura Amatti Comfy Slim

Laura Amatti Laura Amatti Sunglasses

Gorset wyszczuplający

Okulary przeciwsłoneczne

Poczuj się komfortowo i pewnie.

-50%

NOWOŚĆ

Modne, praktyczne, ponadczasowe przeciwsłoneczne
okulary o charakterystycznym kształcie kociego oka.
• Elegancki dodatek do każdej stylizacji
• Modny kształt kociego oka
• Staranne wykończenie
• Ochrona przed promieniowaniem UV

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).

129,99zł

64,99zł

-10zł
99,99zł

89,99zł

Laura Amatti Celebrity Cleavage Bra

Biustonosz samonośny

-10zł

3

1

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

ępna
Biżuteria dost
u!
log
ta
tylko w ka
a
an
ow
Oferta limit

2

1. Zestaw
kolczyków –
zestaw 5 kpl.

Praktyczny zestaw
olśniewających kolczyków dla
nowoczesnej kobiety.

59,99zł
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49,99zł

106122861

429,99zł

219,99zł

2. Zestaw
naszyjnik
i bransoletka

3. Zestaw biżuterii
Królewska biżuteria w Twojej
osobistej kolekcji.

Elegancki i olśniewający
zestaw dla każdej pani,
na różnorodne okazje.

106122863

599,99zł

299,99zł

106122877

699,99zł

349,99zł

22 512 54 31
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Dom i Wnętrze
Handy Lux

110001933

Zestaw lampek
bezprzewodowych LED

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Magiczne chwi
dzieciństwa

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.

y
4 bajkowe kolor
!
ie
aw
st
w ze

-50zł

NOWOŚĆ

le

-10zł
PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

NOWOŚĆ

99,99zł

Super Bright Switch

89,99zł

106133059

Bezprzewodowa
lampka LED

Rozjaśnij swój dom za pomocą
lampki Bright Switch!

Magic Tracks Crash

106094138

Świecący tor wyścigowy z przeszkodami

Lampka posiada magnesy i paski
samoprzylepne, dzięki którym
łatwo ją przyczepisz do każdej
powierzchni magnetycznej oraz
płaskiej, jak np. ściany czy ścianki
szafy.

Świecący tor wyścigowy z przeszkodami 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!
149,99zł
99,99zł

-30zł
PRZEDŁUŻONA

Ekskluzywna oferta

Magic
Tracks
most

Magic
Tracks
winda

Magic
Tracks
rozwidlenie

Magic
Tracks
zawrotka

GWARANCJA

W cenie 99,99 zł otrzymujesz dwa zestawy po 2 sztuki.

46

www.mango.pl

99,99zł

69,99zł

59,99zł

22 512 54 31
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Zoom Vision

106105753

Okulary powiększające

-10zł

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 są w jednym pudełku

HD Mirror Cam

106011083

Lusterko samochodowe
z wbudowaną kamerą

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

-50%

Rejestruj podróż kamerą samochodową.
Pomóż sobie. Zabezpiecz się i udowodnij
brak winy.

Best

• 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

W
zestawie

Przy zakupie lusterka
samochodowego karta
Prezent
microSD oraz czytnik kart
w prezencie
399,99zł

79,99zł

Stair ’N Go Cart

69,99zł

Polarized HD Sunglasses

106151597

Wózek 3-kołowy

NOWOŚĆ

Poręczny, wytrzymały i lekki wózek,
idealny na każde zakupy. Posiada 6
obracających się mechanizmów kół
wykonanych z  wytrzymałej pianki, które
cicho pracują na każdym podłożu. Jeśli
usuniesz torbę, możesz użyć również do
przenoszenia dużych rzeczy w domu.
• Stabilny
• Poręczny, wytrzymały i lekki
• Łatwy do złożenia

48

www.mango.pl

105996540

Okulary polaryzacyjne HD

NOWOŚĆ

Polaryzacyjne okulary przeciwsłoneczne
z filtrem UV400, które redukują rozbłyski
i odbicia światła, a także skutecznie chronią
oczy, nie zmieniając barw, kontrastu i ostrości
widzenia. Ciesz się nasyconymi kontrastowymi
kolorami bez odbić światła i rozbłysków.
• Nie nosić okularów nocą ani
w pomieszczeniach.

Zakupy
bez wysiłku!

Wymiary: 46 cm x 102 cm x 42 cm
Max. obciążenie: 20 kg

199,99zł

149,99zł

W zestawie
• 2 pary polaryzacyjnych okularów przeciwsłonecznych
(oprawki w kolorze czarnym oraz
• szylkretowym)
• 2 ściereczki do czyszczenia z mikrofibry
• 2 twarde plastikowe futerały

-30zł

129,99zł

99,99zł

22 512 54 31
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Pest Reject Light Zapper

Top Shop Paint Racer

106151478

Lampka LED odstraszająca
owady

2w1

• Bezpieczna dla zdrowia, bez chemikaliów
• Idealna do użycia w pomieszczeniach i w ogrodzie
• Prosta w użyciu i czyszczeniu-Skutecznie chroni
przed owadami
• 2 efekty w 1 – jasne światło LED i ochrona przed
owadami

NOWOŚĆ

-40zł

110008894

NOWOŚĆ

Zestaw do malowania
Praktyczny zestaw do szybkiego
malowania, bez konieczności użycia
wiadra i ryzyka rozbryzgów farby. Wlej
farbę do pojemnika na rolkę z mikrofibry
za pomocą miarki, zamknij pojemnik
i jesteś gotowy do malowania! Dzięki Paint
Racer dbasz o swoje plecy, ponieważ
minimalizuje liczbę zginania.

Best

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Moc: 10W
Rozmiar: 17cm, ø9cm

Pest Repeller

129,99zł

105932872

89,99zł

Malowanie bez
bałaganu

PRZEDŁUŻONA

Odstraszacz insektów i gryzoni

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

NOWOŚĆ

-10zł

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
Materiał: wodoodporny (izolacyjny)
Wymiary: 152 cm x 10 cm

www.mango.pl

W
AN

99,99zł

89,99zł

W zestawie
• Wygodny zbiornik na farbę w wałku
• Wałek podstawowy i mały do malowania przy
krawędziach
• Narzędzie do malowania w kątach
• Pojemnik ułatwiający napełnianie zbiornika farbą

N

A

DO

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!

FA
RB

106156120

Taśma uszczelniająca

50
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Flex Tape

Ę

99,99zł

Y P OJ E M

NI K

149,99zł

22 512 54 31
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Sofa Saver

Platinum 20 sekund

110007990

Narzuta ochronna na kanapę

Zestaw do usuwania rys z lakieru

Ochroni nową sofę czy fotel, a starej,
zniszczonej nada nowego blasku!
• Można prać w pralce
• Proste zakładanie – pasek z tyłu narzuty
• Dwukolorowa – łatwo zmienisz wystrój
• Dodatkowe ochraniacze na boki
Rozmiary:
Na kanapę 2-os.: 115cm x 177cm
Na kanapę 3-os.: 170cm x 177cm
Na fotel: 57cm x 177cm

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.
W zestawie:

Kolory:
szaro–czarna
kremowo–brązowa

Turbo Tiger

Szczotka

106114136

99,99zł

2-os 149,99zł

119,99zł

3-os 169,99zł

139,99zł

drążek obrotowy
o 360°

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

2 za 1

fotel 129,99zł

•
•
•
•
•

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

Ac Pur Koi

Odkurzacz
w zestawie!

-30zł

przed po

179,99zł

149,99zł

110001869

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

W zestawie:

PRZEDŁUŻONA

Włosie
szczotek
wychodzące
poza korpus

GWARANCJA

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

od 26,99zł

129,99zł

Sani Sticks

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

AC Clean Effekt

106140005

Patyczki do udrażniania rur

NOWOŚĆ

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

-40zł

110001871

Zestaw gąbek i ściereczek
•
•
•
•
•

NOWOŚĆ

Usuwają ponad 99% bakterii
Zapewniają higieniczną czystość
Czyszczą tylko za pomocą wody
Nie rysują powierzchni
10 lat gwarancji

W zestawie:
• ściereczki: 8 szt. - 35x35 cm
• dwustronne gąbki: 4 szt.
– 13x10x2,5 cm
Dostępny od 07.06
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89,99zł

49,99zł

71,99zł

22 512 54 31
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Food Hugger

Jelly Sweet Maker

110008475

Silikonowe nakładki na żywność

NOWOŚĆ

Dzięki nakładkom Twoje owoce i warzywa zachowają świeżość
na dłużej. Włóż niezużyte połówki owoców i warzyw, chroniąc
odsłoniętą część przed wyschnięciem. Świetnie również jako
pokrywki słoików, otwartych puszek i innych małych pojemników.
• Food Hugger – 5 nakładek w tym nakładka Mini Hugger
• Avocado Huggers – na awokado dostępne w dwóch rozmiarach
• Wykonane z silikonu
• Wolny od bpa i ftalanów
• Nadają się do używania w kuchence mikrofalowej i zamrażarce

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

W zestawie:
• 5 nakładek
• W tym nakładka Mini Hugger

Avocado Huggers

79,99zł

110008478

Silikonowe nakładki na awokado

NOWOŚĆ

Zachowaj walory odżywcze
i smakowe awokado na dłużej. Wciśnij
w nakładkę, dociśnij, aż zetknie się
z silikonowym spodem nakładki, aby
owoc mógł zachować soczystość.
• Dostępne w dwóch rozmiarach
• Wykonane z silikonu
• Wolny od bpa i ftalanów
• Nadają się do używania
w kuchence mikrofalowej
i zamrażarce

Enrico M-Line Food Processor

NOWOŚĆ

• Idealne do delikatnych powierzchni
• Wykonane z elastycznego materiału
• Proste czyszczenie pod bieżącą
wodą lub w misce
• Brud i tłuszcz nie przywiera do
gąbki zapewniając higienę

W zestawie:
• 3 szt.
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110008208

Wielofunkcyjny robot kuchenny

110009421

Zestaw silikonowych gąbek

Dzień Dziecka
każdego dnia!

99,99zł

59,99zł

Cleanmaxx

110008672

Maszyna do żelków

59,99zł

NOWOŚĆ

Przygotuj pyszne mrożone
desery, soki,
shake’i, warzywa i sałatki
owocowe.

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

Różne ostrza umożliwiają szybkie
i lekkie, cięcie oraz ścieranie;
dodatkowo funkcje krojenia
na grube i cienkie plastry oraz
końcówki do cięcia julienne
i ścierania owoców zapewniają
przyjemność spożywania owoców
i warzyw w różnych formach.
• Kompaktowy
• Łatwy w obsłudze
• Wiele zastosowań
• Kolorowe końcówki ułatwiające
dobór odpowiedniego ostrza

Moc: 220-240 V
Przewód zasilający: 1,2 m

249,99zł

22 512 54 31
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Lav Glass Food Containers

Zestaw szklanych
pojemników LAV

Active Posture

110001927

W zestawie:
pojemnik 375 ml + pokrywka
pojemnik 720 ml + pokrywka
pojemnik 1150 ml + pokrywka
szklane miseczki + 4 pokrywki x 250 ml –
gratis!

-10zł

Maksymalna szerokość w pasie:
do 95 cm

79,99zł

Cook it Lifestyle

Urządzenie do zapiekania

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

99,99zł

Miracle Bamboo Cushion

89,99zł

110008481

Poduszka do siedzenia

NOWOŚĆ

Poduszka pokryta wiskozą
z bambusa, która ma właściwości
chłodzące i zapewnia wysoki
komfort w użytkowaniu. Pomoże
złagodzić bóle kręgosłupa,
drętwienie, zmęczenie, dyskomfort
i inne dolegliwości wynikające z wad
postawy.
• Ułatwia utrzymanie prawidłowej
postawy
• Pomaga uśmierzyć dokuczliwe
bóle pleców
• Idealna w domu, aucie czy
podczas długich godzin
wędkowania

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

110001868

PRZEDŁUŻONA

GWARANCJA

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

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

•
•
•
•

110000041

Kamizelka korygująca postawę

-10zł

110007921

Wymiary: 74 x 38 x 30 cm

Moc: 700W
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179,99zł

Skład materiału - pokrycie
siedzenia: 60% poliester, 40%
wiskoza bambusowa; pianka
wewnętrzna: 100% poliuretan

99,99zł

89,99zł

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!
NOWY

Tychy
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

Gemini Park Tychy

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

Szczecin

WKRÓTCE!

Galeria Handlowa Turzyn

Al. Bohaterów Warszawy 42

Gdynia

ul. Świętojańska 13 A

Gliwice

Wrocław

Marki

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

Bielany Wrocławskie

Warszawa

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

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

Centrum Handlowe Forum

Bytom

Centrum Handlowe Agora

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

Arkady Wrocławskie

Park Handlowy Auchan
Bielany

Centrum Handlowe M1

Centrum Handlowe Wola Park

Poznań

Elbląg

Opole

Warszawa

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

ul. Płk Dąbka 152
( 55 396 25 32

e-mail: elblag.ogrody@mango.pl

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

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

Czeladź

Sosnowiec

Gdańsk

Warszawa

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

M1 Centrum Handlowe

M1 Centrum Handlowe

Katowice

Centrum Handlowe 3 Stawy

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

Katowice

Dom Handlowy Supersam

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

Centrum Handlowe Ogrody

Centrum Handlowe Plejada

Kraków

Centrum Handlowe Czyżyny

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

Kraków

Galeria Bronowice

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

Centrum Handlowe Karolinka Galeria Handlowa Bemowo

Galeria Przymorze

(przy stacji Metra Kabaty)

ul. Obrońców Wybrzeża 1
Al. Ken 20a
( 58 710 12 26
( 22 258 05 07
e-mail: gdansk.przymorze@mango.pl e-mail: warszawa.ken@mango.pl

Bydgoszcz

Galeria Pomorska

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

Łódź

Centrum Handlowe Pasaż
Łódzki

Warszawa

Galeria Handlowa
pod Rondem 40-latka

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

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

59

MALOWANIE BEZ
BAŁAGANU

DO
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Więcej informacji na stronie 51
dzwoń pod numer

22 512 54 31

odwiedź stronę internetową:

www.mango.pl

3 proste sposoby na zakupy
Odkryj coś nowego!

N
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+ AKCESORIA

149,99zł

odwiedź

Sklepy

(adresy str. 59)

