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www.facebook.com/tvproducts.sklep

Sklep firmowy
Wilkowice (koło Bielska-Białej)
ul. Parkowa 12
43-365 Wilkowice
Pon - Pt 10:00 - 16:00

DARMOWA DOSTAWASPOSÓB I KOSZTY WYSYŁKI 
Paczki standardowe do 30 kg  
wysyłamy za pobraniem:

1. Pocztą Polską: 22,90 zł  
2. Do paczkomatu Inpost: 17,90 zł
3. Firmą kurierską: 24,90 zł
Koszt wysyłki paczek niestandardowych  
i o wadze powyżej 30 kg zostanie ustalony 
indywidualnie zależnie od gabarytu przesyłki 
podczas rozmowy z konsultantem.

Jeśli nie podano inaczej, baterie nie są częścią sprzedawanych zestawów. Wymiary podawane przy produktach  
to kolejno: długość x szerokość x wysokość.
Zamawiając listownie lub telefonicznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  
TV PRODUCTS Sp. z o. o. w celach marketingowych. Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom trzecim  
w celach innych niż realizacja zamówienia.

KRS 0000145854, VIII Wydz. Gosp. KRS Bielsko-Biała, NIP PL 5532245265, REGON: 072816033,  kap. zakł.: 50 000 zł, BDO: 000003269

Zdjęcia zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy. W sporadycznych przypadkach rzeczywisty wygląd 
produktu może różnić się nieznacznie od przedstawionego w katalogu. Produkty dostępne są do wyczerpania 
zasobów. Jeżeli nie podano inaczej, zabawki prezentowane w katalogu przeznaczone są dla dzieci powyżej 3. roku życia.
W uzasadnionych przypadkach firma TV PRODUCTS Sp z o. o. zastrzega sobie możliwość zmian cen i cech 
produktów oraz kosztów wysyłki. O ewentualnych zmianach klient zostanie poinformowany przed złożeniem 
zamówienia. Oferta zawarta w katalogu nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Kupując wysyłkowo mają Państwo 14 dni na zwrot, jeśli towar nie spełnia Państwa oczekiwań. Formularz 
odstąpienia od umowy, regulamin sklepu, opis procedur gwarancyjnych oraz pełną informację o produktach  
wraz z instrukcjami obsługi znajdą Państwo na www.tvproducts.pl 

Wszystkie najnowsze informacje znajdziesz na stronie  i u naszych konsultantów.

ZAKUPY RATALNE
Jeśli wartość zamawianych przez Ciebie produktów przekracza 100 zł, możesz rozłożyć 
płatność na DOGODNE RATY. Umowę podpiszesz BEZ WYCHODZENIA Z DOMU.  
Zadzwoń - 33 471 17 33 - udzielimy Ci dodatkowych informacji i pomożemy przejść  
przez proces uzyskania kredytu w banku. 

PRODUKT ZA 5 ZŁ 
Jeśli wartość zamawianych przez 
Ciebie produktów przekracza 
200 zł, możesz dobrać  
do zamówienia jeden  
z proponowanych  
produktów  
za 5 zł.

Asortyment dostępny w ofercie PRODUKT ZA 5 ZŁ może ulec zmianie. Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów.

W naszym sklepie  za koszty 
wysyłki, jeśli kupujesz minimum   
i kwota zakupów przekracza 
Zrób większe zakupy i oszczędzaj nie płacąc 
kosztów wysyłki!
* Promocja dotyczy  
przesyłek  
standardowych 
do 30 kg i nie łączy  
się z innymi promocjami.

Infolinia:      
         801 000 801
Tel. kom./SMS:     506 619 819
Pon - Pt 8:00 - 18:00

www.tvproducts.pl

sklep@tvproducts.pl

TV PRODUCTS Sp. z o. o. 
ul. Parkowa 12
43-365 Wilkowice

JAK ZAMAWIAĆ? 
Wybierz jedną z poniższych opcji, by dokonać zamówienia w dogodny dla Ciebie sposób. Na naszej 
stronie www.tvproducts.pl zapisz się na newsletter lub polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco  
z aktualnymi promocjami. 
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PISTOLET PAINTBALL
• zestaw paintballowy dla młodych fanów tego 
sportu • nadaje się zarówno do trenowania 
celności strzałów, jak i do gry z innymi graczami  
• zasięg pistoletu: 20 m • farba jest nietoksyczna  
i łatwo zmywalna • dla dzieci od 8 roku życia
Zestaw zawiera: pistolet, magazynek,  
50 kulek z farbą, okulary ochronne, tarczę
89 zł zam. nr 0141-P

150 kulek   
39 zł  zam. nr 0191-P

49,-

MÓWIĄCE PTASZKI
• praktyczne stojaki na ołówki i długopisy  
• ozdobią biurko • umilą czas nauki  
• powtórzą wszystko, co im powiesz  
i radośnie zatańczą 
Zasilanie: 3 baterie AA 1,5 V

Sikorka
Wysokość: 17 cm
49 zł zam. nr 8811-P

Papużka
Wysokość: 26 cm
49 zł zam. nr 7171-P

Papużki 2w1
• szufladka na drobiazgi  
(pinezki, spinacze)
Wysokość: 19 cm
59 zł zam. nr 4441-P

59,-

SPRYTNY BUDOWNICZY 30w1
• pozwala na wznoszenie budynków z prawdziwych  
cegieł i zaprawy murarskiej • możliwość zbudowania  
30 różnych konstrukcji • każdą budowlę można  
rozmontować, wystarczy tylko zanurzyć ją  
w ciepłej wodzie • rozwija zdolności manualne  
oraz kreatywność dziecka
Zestaw zawiera 500 części: 
cegły (brązowe i białe), dachówki, okna, drzwi,  
elementy ogrodzenia, drzewa, podstawę, trawnik,  
narzędzia budowlane, zaprawę murarską itp.

129 zł zam. nr 6701-P

 

89,-

129,-

49,-

4 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

świat z dziecięcych fantazji



ŚWIECĄCY TOR WYŚCIGOWY MAXI RACE
• 2 m toru, którego elementy można dowolnie 
łączyć, wyginać i skręcać • świeci w ciemności  
• rozwija precyzję i uczy rozróżniania kolorów  
• wciagająca zabawa na wiele godzin
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AA 
99 zł zam. nr 3921-P

99,-

TRZYPOZIOMOWY PARKING DLA AUTEK CAR ZONE
• plastikowy parking do samodzielnego złożenia • dla młodych  
fanów motoryzacji • rozwija fantazję i kreatywność
• zaokrąglone rogi dla bezpiecznego użytkowania  
• dla dzieci od 3. roku życia
Zestaw zawiera: 6 samochodzików, stację benzynową, podnośnik  
do naprawy samochodów, spiralne wjazdy, myjnię samochodową,  
wjazd i wyjazd ze szlabanem
Rozmiar: 57 x 52 x 47 cm
129 zł zam. nr 1351-P NOWOŚĆ

129,-

32×

TELESKOP-LUNETA
• dla małych astronomów • profesjonalne 
obserwatorium w dziecięcym pokoju • wyraźny 
obraz • nauka przez zabawę
Dane techniczne: okulary: H 20 mm (20x) i H 12,5 mm (32x), 
ogniskowa: 380-400 mm, średnica obiektywu:  
40 mm, lunetka celownicza: 5 x 18 mm, kompas  
do prawidłowej orientacji  
na nocnym niebie, stabilny  
aluminiowy statyw 
99 zł zam. nr 4211-P

99,- 900×

MIKROSKOP
• wymarzona zabawka dla małych naukowców • umożliwia 
zgłębianie tajemnic mikrokosmosu • idealny do domu i do szkoły
Zestaw zawiera: mikroskop, lusterko do oświetlania, pęsetę, 6 szkiełek  
na preparaty, 6 szkiełek nakrywkowych, 3 buteleczki, pipetę, filtr koloryzujący, 
naczyńko, próbkę gotowego preparatu 
Dane techniczne: tubus 1-okularowy,  
głowica rewolwerowa na 3 obiektywy,  
powiększenie: 100x, 400x, 900x,  
okular mikroskopu: 10x, soczewki  
obiektywu: 10x, 40x, 90x,  
elektryczny wizjer, oświetlenie:  
2 baterie AA 1,5 V
79 zł zam. nr 4221-P

79,-

5Masz pytania? Zadzwoń: 33 471 17 33



DZIECIĘCY STOLICZEK TOALETKA  
(40 elementów) 
• wspaniała zabawa dla dzieci • idealne na prezent  
• dla małej modnisi • zawiera: lusterko,  
krzesełko, oświetlenie, suszarkę  
do włosów, grzebień, szminkę,  
lakier do paznokci i wiele  
innych akcesoriów  
• efekty dźwiękowe
Wymiary: 60 x 32 x 69 cm
139 zł zam nr 5121-P

139,-
 

ZESTAW PERKUSYJNY ROLL DRUM
• gra jak prawdziwa perkusja • rozwija talent muzyczny  
• funkcja nagrywania i odtwarzania własnych utworów  
• możliwość podpięcia słuchawek
Dane techniczne: 9 utworów demo, 10 rytmów,  
3 style, regulacja głośności i tempa,  
Zasilanie: USB DC 5 V / 1 A lub 2 baterie 1,5 V AA 
159 zł  
zam. nr 9211-P

LALKI BONNIE
• dla każdej dziewczynki, która lubi  
bawić się lalkami, odgrywać sceny  
i przenosić się w bajkowy świat 
Wysokość: 30 cm

29,-

29,-
KLOCKI MARS
• zestawy klocków montażowych • rozwijają wyobraźnię i kreatywność najmłodszych  
• poprzez zabawę uczą podstawowych zasad fizyki oraz mechaniki • w zestawie klucze,  
śrubki, nakrętki • dla dzieci powyżej 6. roku życia

Auto
zam. nr 4021-P

Dźwig
zam. nr 4001-P

49,-

59,-
218 elem.

226 elem.

426 elem.

69,-
Helikopter
zam. nr 4011-P

Księżniczka
Zestaw zawiera: lalkę księżniczkę,  
suknię, 2 gorsety, koronę,  
berło, naszyjnik
29 zł zam. nr 2381-P

Kolory: 

Opiekunka
Zestaw zawiera: dużą lalkę - opiekunkę,  
małą lalkę - dziecko, umywalkę, toaletę-

29 zł zam. nr 2131-P

Kolory: 

169,-

159,-

6 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



INTERAKTYWNY PIESEK NA SMYCZY
• wykonany z delikatnego pluszu • chodzi, wydaje dźwięki 
(szczeka) i macha ogonem • umili zabawę każdemu dziecku  
• sterowany za pomocą smyczy • idealny na prezent
Wymiary: 24 x 12 x 25 cm, długość smyczy ok. 90 cm
Zasilanie: 4 baterie AA 1,5 V 
Materiał: 100% poliester 
Kolor chusty: brązowa lub różowa 

89 zł zam. nr 1891-P

INTERAKTYWNY KONIK NA SMYCZY 
• wykonany z przyjemnego w dotyku pluszu • chodzi, 
wydaje dźwięki (rży) i porusza ogonem • sterowany  
za pomocą smyczy
Wymiary: 30 x 10 x 25 cm, długość smyczy ok. 90 cm
Zasilanie: 4 baterie AA 1,5 V 
Materiał: 100% poliester
89 zł zam. nr 2201-P

89,- 89,-

INTERAKTYWNY SZCZENIAK
• wspaniała zabawka dla dzieci marzących o własnym  
piesku • zachowuje się jak prawdziwy szczeniak  
• 7 funkcji: prosi, wącha, kładzie się, siada, waruje, skomle  
i szczeka • reaguje na głos i dotyk 
Wymiary: 24 x 12 x 21 cm
Zasilanie: 4 baterie AA 1,5 V
89 zł zam. nr 6231-P

89,-

 

 

7Masz pytania? Zadzwoń: 33 471 17 33

INTERAKTYWNY KOTEK
• poprzez zabawę uczy empatii i odpowiedzialności 
za własnego pupila • kotek reaguje na dotyk i dźwięk 
(klaskanie) • 6 funkcji: siada, prosi, porusza łapkami, 
kłania się, przeciąga, miauczy • ten uroczy kotek to świetna 
przytulanka • idealny pomysł na prezent 
Wymiary: 23 x 12 x 22 cm
Zasilanie: 4 baterie AA 1,5 V
89 zł zam. nr 2371-P

89,-



AKUMULATOROWY MOTOREK RALLYE 
• własny napęd • akumulator: 6 V w komplecie z ładowarką • maks. waga dziecka: 
25 kg • jazda do przodu i do tyłu • maks. prędkość: 3 km/h • przednie światło  
• efekty dźwiękowe • kuferek na dziecięce drobiazgi 
Wymiary: 80 x 42 x 55 cm  
Kolory:
249 zł zam. nr 7351-P

AKUMULATOROWY MOTOREK ENDURO
• własny napęd • akumulator: 6 V w komplecie z ładowarką  
• maks. waga dziecka: 25 kg • jazda do przodu • maks. prędkość:  
2 km/h • światło przednie • klakson • sygnał dźwiękowy imitujący 
odgłos odpalania silnika
Wymiary: 102 x 53 x 66 cm
Kolory:  
279 zł zam. nr 9141-P

  
  

  
  

279,-

249,-

KONIK NA BIEGUNACH AMIGO
• pokryty miękkim pluszem • z drewnianymi uchwytami, 
siodełkiem i uprzężą • wydaje dźwięki rżenia i galopu 
Wymiary: 22 x 74 x 62 cm
Maks. obciążenie: 50 kg 
Wysokość siodełka: 42 cm
Zasilanie: 3 baterie AA 1,5 V
149 zł zam. nr 5031-P

149,-

BASEN Z PIŁECZKAMI HELIKOPTER
• bezpieczne miejsce do zabawy dla maluchów
• żywe kolory pobudzają wyobraźnię
• prosty i szybki montaż • dla dzieci  
od 2. roku życia.
Zestaw zawiera: helikopter, 50 kulek  
i łatkę naprawczą
Materiał: gruby winyl (PCV)
Wymiary: 140 x 127 x 89 cm
179 zł zam. nr 9601-P

Polecamy dokupić:  
100 dodatkowych 
kolorowych kulek
59 zł zam. nr 0411-P

179,-

NOWOŚĆ

8 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



Dla dziewczynek
zam. nr 4301-P

Sklep
zam. nr 4501-P

Zwierzątka
zam. nr 4371-P

Helikopter
zam. nr 4491-P

59,-

79,-

89,-

16,-
85 elem.

42 elem.

42 elem.

Koparka
zam. nr 5791-P

16,-

 

Wóz strażacki
zam. nr 0481-P

Śmieciarka
zam. nr 1911-P

69,-

69,-

55 elem.

KLOCKI LOGIS
• świetne połączenie nauki i zabawy • uczą budować i łączyć ze sobą różne elementy • rozwijają  
kreatywność i zdolności manualne oraz twórcze myślenie • dla dzieci powyżej 3. roku życia

57 elem.

48 elem.

69 elem.

ZESTAW KLOCKÓW Z MODUŁEM NAPĘDOWYM SPACE 4W1 RC
• aż 4 modele w 1 do samodzielnego złożenia • rozwija inteligencję i zdolności manualne  
• ze  zdalnie sterowanym modułem napędowym  
• dla dzieci od 6. roku życia.
Zbuduj swój własny pojazd lub robota i steruj nim, by podbić kosmos! 
Zestaw zawiera: 254 elementy w tym pilot i moduł napędowy, z których  
możesz zbudować: pojazd z rakietą, pojazd księżycowy z radarem,  
pojazd badawczy lub robota.
Zasilanie pojazdu: 4 baterie 1,5 V AAA
Zasilanie pilota: 2 baterie 1,5 V AA
229 zł zam. nr 5961-P

254 elem.

229,-

NOWOŚĆ

9Masz pytania? Zadzwoń: 33 471 17 33



FOTO PROJEKTOR AFRYKA + LAMPKA 2w1
• zabawka do wyświetlania obrazków na ścianie lub 
suficie • rozwija wyobraźnię i pomaga w zapamiętywaniu 
nowych nazw zwierząt • może służyć jako zwykła latarka
Zestaw zawiera: projektor, 3 krążki (łącznie 24 obrazki)
Zasilanie: 3 baterie LR44 1,5 V (w zestawie)
Wymiary: długość: 11 cm, Ø: 3 cm
29 zł zam. nr 0131-P

PROJEKTOR DO MALOWANIA
• zabawka do nauki rysowania • rozwija talent plastyczny  
i wyobraźnię • rzutnik wyświetla kolorowe obrazki na kartce,  
a dziecko może je odrysować i pokolorować
Zestaw zawiera: projektor, 6 kolorowych krążków z 48 obrazkami,  
8 kolorowych pisaków, kartki do rysowania
Zasilanie: 3 baterie  AAA 1,5 V
79 zł zam. nr 9321-P

29,- krążki z obrazkami

regulowana  
wysokość

79,-

KREATYWNY ZESTAW DO SZYCIA LUCY
• do samodzielnego uszycia • wystarczy zszyć elementy, 
by stworzyć uroczą poduszkę • dla dzieci od 7. roku życia
Zestaw zawiera: 5 kolorowych  
tkanin, 2 pluszowe tkaniny,  
3 muliny, cekiny, igłę,  
wypełniacz, wykroje,  
filcowe ozdoby
39 zł       zam. nr 1841-P

NOWOŚĆ

39,-

MASTER PAINTER ZESTAW KREATYWNY  
150 ELEMENTÓW
• dla początkujących i zaawansowanych  
artystów • aż 150 elementów  
w praktycznej, drewnianej walizce
• wspaniały prezent dla  
kreatywnych dzieci i dorosłych
Zestaw zawiera: 36 flamastrów,  
24 kredki ołówkowe, 4 pastele olejne,  
24 kredki świecowe, zestaw farb  
akwarelowych,  
pędzel, paletę,  
korektor, tubkę  
kleju, ołówek, linijkę 15 cm,  
gumkę,opakowanie  
spinaczy (20 szt.),  
temperówkę,  
nożyczki,  
minizszywacz  
Wymiary: 38 x 29 cm
89 zł zam. nr 3901-P

89,-

NOWOŚĆ

KOŁO GARNCARSKIE
• do tworzenia unikalnych produktów z gliny • rozwija 
wyobraźnię, koordynację i pracę dłoni • 2 prędkości  
• naczynie można pomalować • dla dzieci od 8. roku życia
Zestaw zawiera: koło z obrotową tacką, 2 łopatki, 800 g gliny, 
paletę malarską, 6 farbek, 2 pędzle, linkę do odcinania, przystawkę 
do zdobienia i formowania
Średnica: 22 cm 
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V LR20
69 zł zam. nr 0401-P

KREATYWNYZESTAW DO WYROBU ŚWIECZEK
• możliwość tworzenia oryginalnych, indywidualnych wzorów  
• dla dzieci od 6. roku życia 
Zestaw zawiera: 3 szklane świeczniki, 5 woreczków z kolorowym woskiem,  
3 knoty, plastikową szpatułkę 
do tworzenia wzorów 
39 zł zam. nr 0431-P

  

69,-

39,-

10 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



PUZZLE 3D MORSKI ŚWIAT
• rozwijają wyobraźnię i zdolności manualne 
• układanka 3D • uczą logicznego myślenia i rozpoznawania  
kształtów • dla dzieci powyżej 3. roku życia
Zestaw zawiera: 235 trójwymiarowych puzzli  
z miękkiej pianki EVA
29 zł zam. nr 2231-P

29,-

MAGNETYCZNY ZESTAW KREATYWNY 3D WESOŁE ZWIERZĘTA
• kreatywny zestaw do tworzenia kolorowych magnesów z gipsu • rozwija wyobraźnię  
i zdolności manualne • magnesy można powiesić na lodówce lub podarować bliskim  
• dla dzieci powyżej 5. roku życia
Zestaw zawiera: proszek gipsowy, plastikową szpachelkę, miskę, 6 farbek,  
taśmę magnetyczną, pędzelek, 12 foremek do odlewów
29 zł zam. nr 3391-P

MAGICZNY TABLET DO RYSOWANIA
• magiczny tablet do zabawy i nauki • dostarczy wielu godzin 
rozrywki • pisz, rysuj, rozwiązuj zagadki logiczne • ledowe 
podświetlenie w 8 kolorach
Zestaw zawiera: podświetlany tablet, 3 dwustronne markery, czarną 
kartę, 15 dwustronnych szablonów, ściereczkę do czyszczenia

Zasilanie: 3 baterie 1,5 V AAA
Wymiary: 25 x 19 cm (powierzchnia do rysowania 19 x 14 cm)
59 zł zam. nr 9091-P

59,-

29,-

TABLICA DO MALOWANIA 3D
• maluj korzystając z gotowych szablonów lub użyj wyobraźni • rozwija kreatywność, 
precyzję i uczy rozróżniania kolorów • po wytarciu tablicy można korzystać z niej 
ponownie • gotowy obrazek wystarczy wsunąć w podświetlaną tablicę i włożyć 
okulary, by cieszyć się efektem 3D • wykonana z przyjaznych środowisku materiałów
Zasilanie: 4 baterie AAA 1,5 V

Zestaw zawiera: przeźroczystą tablicę do malowania o wymiarach  
24,5 x 19 cm, podstawę ze światłem LED, okulary 3D, ściereczkę  
do wycierania tablicy, 9 dwustronnych szablonów,  
4 fluorescencyjne  
mazaki

79 zł  zam nr 8591-P

79,-
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549,-

 Platinium
• nie obciąża stawów i kręgosłupa • monitor  
z funkcją mierzenia pulsu
Wymiary: 95 x 51 x 150 cm 
Maks. obciążenie: 120 kg
Uchwyty o regulowanej wysokości: 135-153 cm
599 zł zam. nr 2121-K  

Klasik
• możliwość regulacji trudności ćwiczeń  
• elektroniczny licznik w zestawie
Wymiary: 105 x 51 x 148 cm 
Maks. obciążenie: 115 kg
549 zł zam. nr 1261-K

599,-

Magnetic
• magnetyczny układ hamulcowy 
• komputer wielofunkcyjny
Wymiary: 120 x 67 x 154 cm 
Maks. obciążenie: 120 kg
999 zł zam. nr 9241-K

TRAMPOLINA DELUXE MINI
• wersja dla dzieci • łączy zabawę  
z ćwiczeniami • poprawia koordynację, 
równowagę i kondycję
• angażuje mięśnie całego ciała
• nie obciąża kręgosłupa ani stawów
Ø: 140 cm
Maks. obciążenie: 35 kg
Siatka ochronna z PE: 120 cm
399 zł zam. nr 1421-P

1199,-

999,-

DZIECIĘCY ROWEREK SPACEROWY
• przeznaczony dla początkujących rowerzystów  
• pomocny w nauce utrzymywania równowagi na rowerze  
• koła 12˝ • hamulec ręczny • regulowana wysokość 
siodełka (39-46 cm) i kierownicy (53-61 cm)   
• maks. waga dziecka: 30 kg
Waga: 4,5 kg
Wymiary: 85 x 54 x 60 cm

Kolory:
129 zł zam. nr 6191-P

129,-

12 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

poczuj w sobie siłę

ORBITREKI
• naturalny ruch eliptyczny • poprawiają kondycję i modelują sylwetkę • angażują do pracy mięśnie w górnych  
i dolnych partiach ciała • skutecznie pomagają spalać kalorie i tkankę tłuszczową • poprawiają przemianę materii

NOWOŚĆ

399,-



Z licznikiem
• wbudowany licznik wyświetla aktualną godzinę, 
czas ćwiczeń, liczbę obrotów oraz przybliżoną ilość 
spalonych kalorii • antypoślizgowa powierzchnia  
• wbudowane magnesy
Zasilanie: 1 bateria 1,5 V LR 44 / A 76 (w zestawie)
Średnica: 28 cm
Maks. obciążenie: 100 kg
59 zł zam. nr 1361-P

59,-
13

Profi 3w1 
• zdejmowane uchwyty  
do wzmacniania mięśni  
górnych partii ciała  
• wykonany z wytrzymałego  
tworzywa sztucznego
Średnica: 48,5 cm 
Maks. obciążenie: 120 kg

99 zł zam. nr 8201-P

TWISTERY
• uniwersalne urządzenia do kształtowania górnych i dolnych partii ciała • regularne ćwiczenia zapewniają efektywne spalanie 
tkanki tłuszczowej • systematyczne korzystanie z twistera to gwarancja wąskiej talii, płaskiego brzucha i szczupłych bioder  
• niewielkie wypustki masują stopy i poprawiają krążenie • ćwiczenie na twisterze wzmacnia mięśnie i kształtuje sylwetkę

99,-

UNIWERSALNY TRENAŻER EXTREME
• wzmacnia mięśnie pleców, brzucha, barków, 
ramion i ud • idealny do użytku  
domowego • 6 poziomów trudności
• gratis: praktyczny pokrowiec
Długość podstawki: 40 cm 
Długość uchwytu: 12 cm

59 zł zam. nr 8661-P

PODWIESZANY PAS TRENINGOWY HOME TRAINER
• podwieszany system do treningu siłowego, wykorzystujący 
ciężar ciała ćwiczącego • rozwija siłę, wytrzymałość, dynamikę  
i równowagę • łatwe dopasowanie poziomu ćwiczeń: dla 
początkujących i zaawansowanych • uniwersalny system 
mocowania, regulowana długość pasów
Maks. obciążenie: 300 kg

129 zł zam. nr 5181-P

59,-

129,-NOWOŚĆ



14 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

PAS WIBRACYJNY GENIUS
• wibracje wyszczuplają i modelują  
najbardziej problematyczne części ciała  
• 5 poziomów intensywności • pomaga 
spalić tkankę tłuszczową oraz cellulit  
• funkcja sauny • sterowanie  
za pomocą panelu  
z wyświetlaczem LCD
Maks. obwód: 140 cm
199 zł zam. nr 4231-P

AB MULTI SHAPER
• bez wysiłku ukształtujesz  
i wzmocnisz mięśnie, ćwicząc  
zaledwie kilka minut dziennie 
• technologia EMS • łączy trening 
mięśni z regenerującym masażem  
• przenośny i bezprzewodowy  
• 6 programów • 10 poziomów 
intensywności
Zestaw zawiera: moduł  
na brzuch z 6 żelowymi  
podkładkami klejącymi,  
2 moduły z 2 żelowymi  
podkładkami klejącymi

Zasilanie: 2 baterie 1,5 V  
AAA/moduł
129 zł zam. nr 5311-P

49,-

39,-
Klapki damskie beżowe
• podwyższona koturna
• miękka wyściółka
Rozmiar: 36-40

39 zł zam. nr 3351-PKlapki damskie kwiaty
• podwyższona koturna
• korkowe
Rozmiar: 36-40

49 zł zam. nr 3401-P

KLAPKI 
• wygodne i przewiewne klapki zapewniają stopom komfort
• regulowane metalowe klamry pozwalają na idealne 
dopasowanie

129,-
199,-

 

PLATFORMA WIBRACYJNA VIBRO FORM
• 3 poziomy intensywności (chodzenie, bieganie, sprint) • 99 prędkości  
• 9 programów ćwiczeń • stymuluje krążenie krwi, rozluźnia napięte  
mięśnie • pomaga spalać kalorie • ćwiczenia na platformie są 3 razy  
bardziej skuteczne niż standardowy trening • odpowiednia zarówno  
dla początkujących jak i entuzjastów fitnessu  
• dla wszystkich grup wiekowych
Wymiary: 66 x 14 x 39 cm
Obszar do ćwiczeń: 61 x 32 cm
Moc: 200 W
Maks. obciążenie: 120 kg

649 zł zam. nr 5131-P

699,-

649,-

podwyższona  
koturna z korka
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109,-

39,-

39,-

Klapki krokodylki
zam. nr 8911-P

Kolor / Rozmiar
              37-42

             37-41

Street Line
zam. nr 6721-P/6731-P

Kolor / Rozmiar 

       36-43 

       36-45

129,-

Trampki
zam. nr 9131-P/9631-P

Kolor / Rozmiar
        36-41
        36-44

BUTY ODCHUDZAJĄCE
• pomogą pozbyć się dodatkowych kilogramów  
i wymodelować sylwetkę podczas zwykłego spaceru  
• balansująca podeszwa butów zaprojektowana została  
w taki sposób, aby zaangażować do pracy jak największą 
liczbę mięśni • zaokrąglony kształt sprawia, że chodzenie  
i bieganie jest znacznie przyjemniejsze, dając efekt podobny 
do stąpania boso po miękkim podłożu

BIELIZNA TERMOAKTYWNA
• zapewnia komfort i swobodę ruchu  
w trakcie wysiłku fizycznego • wykonana z oddychającego materiału hamującego rozwój bakterii (poliamid 60%, poliester 
35%, elastan 5%) • zapobiega przegrzaniu i wyziębieniu • bezszwowa • idealnie przylegająca do ciała

Męskie legginsy
Rozmiar: L
59 zł zam nr 8941-P

Damskie  
legginsy
Rozmiary: S, M, L
59 zł  
zam. nr 8951-P

Damska  
koszulka  
z długim  
rękawem
Rozmiary: S, M, L
59 zł  
zam. nr 8931-P 

Damska  
koszulka  
z krótkim  
rękawem
Rozmiary: S, M, L, 
59 zł  
zam. nr 8991-P

Męska  
koszulka  
z krótkim  
rękawem
Rozmiary: M, L, XL
59 zł  
zam. nr 8981-P

69,-

59,-

69,-

59,-
69,-

59,-

69,-

59,-

69,-

59,-



porządki z przyjemnością

199,-

MOP PAROWY 5w1
• najnowocześniejsza metoda 
czyszczenia • para wodna 
skutecznie myje i dezynfekuje 
powierzchnie • wysoka 
temperatura pary usuwa 
groźne dla zdrowia bakterie, 
grzyby, pleśń i roztocza
• bez detergentów • do każdego 
rodzaju podłóg, w tym paneli, 
kafelek, linoleum, wykładzin  
i dywanów • łatwy w obsłudze  
i poręczny • świetnie sprawdzi 
się też jako ręczny oczyszczacz 
parowy do ubrań
Napięcie: 220-240 V
Moc: 1300 W
Pojemność zbiornika: 400 ml
Długość kabla: 4,4 m  
Wysokość: 121 cm
199 zł zam. nr 7821-P

Polecamy dokupić:  
2 ścierki z mikrofibry 
29 zł  zam. nr 7981-P

OCZYSZCZACZ PAROWY
• perfekcyjne czyszczenie parą wodną • wysoka temperatura 
niszczy bakterie, grzyby, pleśń i roztocza • bez chemikaliów  
i żrących detergentów • idealny do sprzątania  
kuchni, łazienki i toalety 
Pojemność zbiornika: 450 ml
Moc: 900 W
129 zł zam. nr 1301-P

Polecamy dokupić:  
dodatkowe końcówki  
do oczyszczacza parowego
29 zł zam. nr 5891-P

129,-

RĘCZNA PAROWNICA DO UBRAŃ STEAM PRO
• do usuwania zagnieceń i odświeżania nawet delikatnych tkanin
• w zestawie szczotka do usuwania pyłków i włosów oraz nakładka  
do formowania kantów • trzystopniowa regulacja przepływu  
pary • lekka, idealna w podróży • 7 dysz z parą
Moc: 1640 W 
Pojemność zbiornika: 300 ml

139 zł zam. nr 7531-P
139,- NOWOŚĆ

OBROTOWA SZCZOTKA ELEKTRYCZNA SPIN MASTER
• czyszczenie łazienki nigdy nie było tak proste • wystarczy  
założyć jedną z 3 końcówek i uruchomić moc obrotową  
szczotki • do każdego typu powierzchni • bezprzewodowa  
• wydajny akumulator • do czyszczenia na mokro 
i na sucho • jedno ładowanie - do 30 minut pracy 
• wyczyści wszystkie trudno dostępne miejsca
Obroty: 300/min
Długość całkowita: 108 cm 
Zasilanie: akumulator NiMH 3,6 V 1300 mAh  
Zestaw zawiera: SPIN MASTER, 3 wymienne  
końcówki, przedłużaną rękojeść, ładowarkę,  
akumulator

119 zł zam. nr 7541-P

  

  

Polecamy dokupić:
dodatkową końcówkę  
do SPIN MASTERA    
29 zł zam. nr 4561-P

129,-

119,-

16 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



MOP PŁASKI EXPRESS + WIADERKO 12 L
• łatwy w obsłudze • szybki i praktyczny system 
wyciskający wodę • nakładka na mop o wysokich 
właściwościach czyszczących • bezdotykowe 
zdejmowanie nakładki • nadaje się do czyszczenia 
wielu rodzajów powierzchni
Zestaw zawiera:    mop EXPRESS 
                                wiaderko na mop EXPRESS
             ścierkę
119 zł          zam. nr 7672-P

Dostępne również oddzielnie:
mop  69 zł zam. nr 7671-P
wiaderko 39 zł  zam. nr 7711-P
ścierki 2 szt. 29 zł zam. nr 7761-P

 

 

 

MOP OBROTOWY 360O PROFI
• z systemem odwirowywania • do wszelkiego rodzaju podłóg z drew-
na, kamienia lub PCV • do czyszczenia na mokro i na sucho • nakładka 
czyszcząca z włókien o wysokiej absorpcji • delikatne materiały chro-
niące podłogi przed zarysowaniem • wygodne odwirowywanie wody 
bez konieczności schylania się i brudzenia rąk • system spinning  
• naciśnięcie na pedał w wiadrze wprawia w ruch obrotowy koszyk  
do odwirowywania • poj. wiadra 8,5 l • 2 ściereczki w zestawie
99 zł zam nr 6421-P

Polecamy dokupić:   
2 okrągłe ściereczki 
19 zł  zam. nr 6411-P

119,-

99,-

MECHANICZNA MIOTŁA SHIROON 
• lekka i poręczna • nadaje się do paneli, wykładzin, linoleum, dywanów  
z krótkim włosiem • nie wymaga zasilania ani wymiany worków na śmieci  
• płaska głowica • metalowa konstrukcja • 3 szczotki okrągłe i 4 gumowe 
szczotki boczne • grzebień do czyszczenia szczotek w zestawie
Wymiary: 28 x 19 x 6,5 cm 
Długość rączki: 107 cm

99 zł  zam. nr 0081-P

99,-

19,-

PROFESJONALNY ZESTAW  
DO CZYSZCZENIA
• zestaw 4 ściereczek  
• do czyszczenia na sucho i mokro bez użycia 
detergentów • uniwersalne zastosowanie (do 
szyb, okien, luster, łazienki, kuchni, mebli, 
samochodu, garażu, warsztatu)
Wymiary: 35 x 45 cm

19 zł zam. nr 3091-P

17



TELESKOPOWY CZYŚCIK DO OKIEN 3w1
• nadaje się do czyszczenia okien, szyb, blatów i innych  
powierzchni gładkich • lekki i praktyczny • teleskopowa rączka  
• wbudowany akumulator • nie pozostawia smug 
3w1: 1) spryskaj        2) rozprowadź         3) osusz 

Zestaw zawiera: szczotkę, końcówkę do wycierania, głowicę do zasysania  
i spryskiwania, gumową ścierkę, ładowarkę, zbiorniczek na brudną wodę  
250 ml, zbiorniczek na środek czyszczący 100 ml, teleskopową przedłużkę 

Zasilanie: 3,7 V bateria  
litowo-jonowa: 1500 mAh
Czas pracy na 1 ładowaniu:  
ok. 20 min 

199 zł       zam. nr 6551-P

39,-

ZESTAW DO CZYSZCZENIA FLEXI 2w1
• do wycierania kurzu i czyszczenia obrazów, sprzętu AGD, 
grzejników, parapetów okiennych, itp. • w zestawie dwie 
ściereczki z mikrofibry • idealny do czyszczenia trudno 
dostępnych miejsc • możliwość  
wyginania nasadki pod każdym  
kątem • teleskopowy uchwyt
39 zł zam. nr 8521-P

MYJKA DO OKIEN 3w1
• szybkie i skuteczne mycie okien • idealnie nadaje się  
do czyszczenia szkła, luster, kabin prysznicowych i innych 
gładkich powierzchni • zbiornik na detergent (250 ml)  
• ściereczka z mikrofibry (możliwość prania w temperaturze 
60°C) • gumowa ściągaczka • szerokość: 24 cm
3w1: 1) spryskaj       2) wyczyść      3) zetrzyj
33 zł zam. nr 3121-P

33,-

19,-

CZYŚCIK DO ŻALUZJI
• specjalnie zaprojektowana szczoteczka do efektywnego 
czyszczenia żaluzji, klimatyzacji, rolet itp. • 2 zestawy 
ściereczek z mikrofibry • ergonomiczny uchwyt • idealny  
do czyszczenia na sucho i mokro  
• najwygodniejszy i najprostszy  
sposób na czyszczenie żaluzji
19 zł zam. nr 3151-P

199,-

 
MINIPRALKI ELEKTRYCZNE
• małe, lekkie i poręczne • idealne  
na działce, w akademiku lub wszędzie 
tam, gdzie nie ma miejsca na pralkę 
automatyczną • ekonomiczne • niskie 
zużycie prądu i wody • możliwość 
ustawienia czasu prania  
i odpowiedniego programu  
• nie niszczą tkanin

Deluxe Premium
• maks. wsad: 1,5 kg prania  
• moc: 135 W • zużycie wody: 9-16 l
Wymiary: 32 x 32 x 46 cm
299 zł zam. nr 5802-P

Kombi Premium 2w1
• pierze i wiruje • maks. wsad: 3 kg 
prania • maks. wsad wirówki: 1,5 kg 
prania • moc: 240 W  
• zużycie wody: 22 l 
Wymiary: 36 x 34 x 55 cm
299 zł zam. nr 7992-P

299,-299,-
Deluxe Kombi 2w1

18 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



TELESKOPOWY CZYŚCIK DO OKIEN 3w1
• nadaje się do czyszczenia okien, szyb, blatów i innych  
powierzchni gładkich • lekki i praktyczny • teleskopowa rączka  
• wbudowany akumulator • nie pozostawia smug 
3w1: 1) spryskaj        2) rozprowadź         3) osusz 

Zestaw zawiera: szczotkę, końcówkę do wycierania, głowicę do zasysania  
i spryskiwania, gumową ścierkę, ładowarkę, zbiorniczek na brudną wodę  
250 ml, zbiorniczek na środek czyszczący 100 ml, teleskopową przedłużkę 

Zasilanie: 3,7 V bateria  
litowo-jonowa: 1500 mAh
Czas pracy na 1 ładowaniu:  
ok. 20 min 

199 zł       zam. nr 6551-P

 HEPA MICRO FILTR

AUTOMATYCZNY ODKURZACZ I6
• odkurzacz robot • bezprzewodowy • czujnik 
wstrząsów, reaguje na barierę magnetyczną  
• wyposażony w obrotowe szczotki boczne  
• cicha praca • wytrzymały
Zasilanie: akumulator Li-lon 14,4 V 2600 mAh
Czas ładowania: 5 h
Czas pracy na jednym ładowaniu: 90-120 min
Wielkość oczyszczonej powierzchni: 120 m²
Poziom hałasu: ≤ 67 dB
Wymiary: 32 x 8 cm

Zestaw zawiera: odkurzacz, 2 szczotki boczne, stację 
ładującą z adapterem, pilot, szczotkę do czyszczenia, 
śrubokręt, 2 filtry hepa, zbiornik na wodę, ściereczkę  
z mikrofibry, 2 m taśmy magnetycznej

799 zł     zam. nr 6001-P

Stojąca
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz  
• rozkładane boki • praktyczne otwory  
na wieszaki • lekka, stabilna konstrukcja
Powierzchnia suszenia: 20 m 
Wymiary: 177 x 57 x 82 cm
Złożona: 58,5 x 95 cm
Maks. obciążenie: 15 kg
99 zł   zam. nr 5201-P  

Zawieszana 
• wygodna do zawieszania na balkonie, 
kaloryferze lub drzwiach • solidna 
konstrukcja (metal, tworzywo sztuczne)  
• regulowane ramiona • oszczędność 
miejsca (możliwość złożenia)  
• 6 metalowych poprzeczek do 
zawieszenia prania (5 poprzeczek + rama)
Powierzchnia suszenia: 3,1 m
Wymiary: 55 x 34 cm 
Maks. obciążenie: 5 kg
29 zł   zam. nr 5491-P  

29,-

99,-

799,-
SUSZARKI NA PRANIE

AKUMULATOROWE ODKURZACZE BEZPRZEWODOWE
• bez kabla ograniczającego ruchy • bez worków i filtrów • przezroczysty 
pojemnik na śmieci • lekkie i poręczne • składana rączka • odkurzają  
we wszystkich kierunkach • do sprzątania pod niskimi meblami

 Paszczak
• 4 obrotowe szczotki • czas pracy: ok. 30 minut  
• wyciągany akumulator i ładowarka w zestawie
Zasilanie: akumulator NiMH 7,2 V
Wymiary: 29 x 14 x 6 cm
149 zł zam. nr 3061-P

 Żarłok
• duża obrotowa szczotka • czas pracy:  
ok. 30 minut • solidna, wytrzymała budowa 
 • wbudowany akumulator i ładowarka w zestawie
Zasilanie: akumulator NiMH 7,2 V
Wymiary: 29 x 21 x 8 cm
179 zł zam. nr 0701-P179,-

 

 

  

 

 149,-

uchwyty na wieszaki

19



GRZEJNIK HALOGENOWY 
• maksymalna wydajność  
i natychmiastowe działanie  
• cicha praca i elegancki wygląd  
• regulacja mocy grzania  
• obrotowa podstawa • wyłącznik 
bezpieczeństwa w razie 
przewrócenia 
Moc maks.: 1200 W,  
3 lampy halogenowe  
(400 W każda)
Napięcie: 230 V 
Waga: 2,1 kg
109 zł zam. nr 0711-P 

TERMOWENTYLATOR
• urządzenie do szybkiego dogrzewania pomieszczeń  
w zimne dni • z funkcją zwykłego wentylatora na czas 
upałów • płynna regulacja temperatury • zabezpieczenie  
przed przegrzaniem • kontrolka  
zasilania • wygodny uchwyt
Moc maks.: 2000 W  
Napięcie: 230 V
Wymiary: 22 x 13,5 x 26,5 cm
69 zł zam. nr 9351-P

ok. 55 cm

 40 cm

Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

49,-

SUSZARKA DO OBUWIA 
• do ogrzewania i suszenia pary butów • 2 osuszające wkładki  
umieszczane wewnątrz obuwia • równomierne i delikatne  
suszenie wszystkich rodzajów butów
Wytwarzana temperatura: 65-85°C 
Długość kabla: 165 cm
Moc: 11-15 W 
Wymiary: 18,5 x 6,5 x 5 cm
49 zł zam. nr 1111-P

69,-

 

°C

dom o jakim marzysz

OGRZEWACZ MINI HEATER
• podłączany bezpośrednio do gniazdka 
elektrycznego • ceramiczny element 
grzewczy • szybka i łatwa instalacja  
• regulacja temperatury (termostat)  
od 15OC do 32OC • timer • wyświetlacz  
LED • 2 prędkości pracy • przydatny  
w garażu, w domu, w pracy itp.  
• dogrzewa aż do 23 m2  
• automatyczny wyłącznik  
• cicha praca
Moc maks.: 400 W  
Napięcie: 230 V
99 zł zam. nr 7831-P

Polecamy dokupić:  
zapasową lampę  
halogenową

14 zł  
zam. nr 3141-P 109,-

99,-
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NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA
• nieszczelne drzwi i okna są głównym powodem utraty ciepła 
w domu, uszczelnienie  
powoduje redukcję  
utraty ciepła  
nawet o 30%
Wymiary:  
długość: 100 cm  
(możliwość przycięcia),  
średnica wałka: 3,3 cm
29 zł  
zam. nr 7321-P

29,-



ELEKTRYCZNY KOC GRZEJĄCY
• zapewnia ciepły sen w chłodne noce • bezpieczny  
(II stopień ochrony) • łatwy w obsłudze • panel sterujący  
z 3-stopniową regulacją temperatury
Moc: 60 W 
Napięcie: 220-240 V
Wymiary: 150 x 80 cm
99 zł zam. nr 3531-P

139,-
  ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ STÓP Z MASAŻEM
• funkcja grzania oraz przyjemnego masażu  
• komfort użytkowania • sterowanie  
za pomocą pilota (2 poziomy  
temperatury oraz masażu)  
• uniwersalny rozmiar • miękka i miła  
w dotyku wyściółka • niweluje uczucie  
napięcia i zmęczenia stóp • idealny  
dla poprawy krążenia oraz relaksu
Materiał: 100% poliester
Wymiary: 29 x 28 x 27 cm
139 zł zam. nr 1931-P

ROZGRZEWAJĄCA KAMIZELKA
• ogrzeje Twoje plecy • idealna na wyprawę w góry,  
na ryby czy wyjazd na narty  
• 2 krążki grzewcze 
Rozmiar: uniwersalny
Wysokość: 64 cm
Szerokość: 60 cm
Zasilanie: 8 baterii 1,5 V AA
99 zł zam. nr 6531-P

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ NA KARK I SZYJĘ
• wspomaga krążenie krwi i rozluźnia mięśnie • funkcja 
automatycznego wyłączenia • pomocny w okresie 
rekonwalescencji • 3-stopniowa regulacja intensywności  
ciepła • idealny na chłodniejsze dni
Moc: 100 W
Materiał: 100% poliester 
129 zł zam. nr 0501-P

99,-

ELEKTRYCZNA MATA GRZEJĄCA SS03
• rozgrzewa napięte mięśnie i bolące stawy
• pomaga przy bólach reumatycznych • łagodzi stres  
i poprawia krążenie • szybkie i równomierne nagrzewanie  
• wykonana z przyjemnego w dotyku pluszu • 6-stopniowa 
regulacja temperatury
Moc: 100 W
Napięcie: 230 V
Wymiary: 40 x 50 cm
99 zł zam. nr 4671-P

99,-
99,-

129,-
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PODUSZKA  
NA SIEDZISKO
• korzystne właściwości 
higieniczne i zdrowotne  
• termoaktywana  
i higroskopijna
• ponadczasowy wygląd  
• łatwa do utrzymania  
w czystości
Wymiary: 95 x 43 cm
Materiał: elastyczna  
dzianina wełniana  
- 100% wełny w runie
Zestaw zawiera: 2 sztuki
129 zł zam. nr AL0151-P

KAMIZELKA WEŁNIANA
• uniwersalny fason: dla pań i panów
• ponadczasowy krój • zapinana  
na zamek błyskawiczny • ciało się  
w niej nie poci • zapewnia  
utrzymanie komfortu cieplnego
Materiał: 100% polskiej wełny
Rozmiary: XS-5XL
129 zł zam. nr AL0171-P

PRZEŚCIERADŁO WEŁNIANE
• podszyte bawełną • praktyczne gumki podtrzymujące  
na brzegach • skład: dzianina 100% wełny
Dostępne rozmiary:
90 x 200 cm  199 zł zam. nr AL0160-P

180 x 200 cm  329 zł zam. nr AL0161-P

220 x 200 cm  399 zł zam. nr AL0162-P

KOMPLETY POŚCIELI WEŁNIANYCH
• naturalna pościel ze 100% wełny • termoaktywna i odprowadzająca wilgoć • zapewnia swobodną cyrkulację powietrza 
• idealna nawet dla bardzo wrażliwych osób • pomaga przy dolegliwościach reumatycznych i nerwobólach
Skład: dzianina 100% wełny
Dostępne zestawy:
140 x 200 - kołdra (135 x 200 cm),  
prześcieradło (140 x 200 cm)  
i poduszka (75 x 45 cm)
180 x 200 - kołdra (175 x 200 cm),  
prześcieradło (180 x 200 cm)  
i 2 poduszki (60 x 45 cm)
220 x 200 - kołdra (215 x 200 cm),  
prześcieradło (220 x 200 cm)  
i 2 poduszki (60 x 45 cm)

Komplet HIT
• zapewnia wysoki komfort snu
Dostępne wzory: Spirala, Owieczki, Gotyk,  
Maki, Jesień, Różyczki, Elegant
Dostępne rozmiary:
140 x 200 cm          399 zł        zam. nr AL01310-P

180 x 200 cm          499 zł        zam. nr AL01311-P

220 x 200 cm          539 zł        zam. nr AL01312-P

Komplet CAMELLO
• z woskowanej dzianiny wełnianej, którą 
wyróżnia niezwykła miękkość i delikatność
Dostępne wzory: Caro, Krople
Dostępne rozmiary:
140 x 200 cm 599 zł zam. nr AL01410-P

180 x 200 cm 699 zł zam. nr AL01411-P

220 x 200 cm 749 zł zam. nr AL01412-P

Komplet ENGLISH TEA
• elegancka pościel z dzianiny o delikatnej strukturze
Dostępne rozmiary:
180 x 200 cm 699 zł zam. nr AL01811-P

220 x 200 cm 749 zł zam. nr AL01812-P

129,-

129,-

od 199,-

od 399,-

NOWOŚĆ

*Zdjęcia poglądowe. Wałek i poduszka podróżna nie są częścią zestawu.

100% wełny
PRODUKT  
POLSKI

KOMUNIKUJE
ČESKY

 KOMUNIKUJE
ČESKY

 

100% wełny

PRODUKT  
POLSKI

KOMUNIKUJE
ČESKY

 KOMUNIKUJE
ČESKY
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KOC PONCZO
• miły w dotyku, polarowy • zapinany  
z przodu na guziki • przytulny i miękki  
• zapewnia pełną swobodę ruchu  
i maksimum wygody
Wymiary: 130 x 170 cm
Kolory:       
59 zł zam. nr 3451-P

59,-

KOC POLAROWY
• ciepły, bardzo przyjemny w dotyku, idealny podczas  
zimnych wieczorów • obszyty dookoła ozdobną  
bawełnianą nicią
Wymiary: 130 x 160 cm 
Materiał: 100% poliester 
Gramatura: 180 g / m²
29 zł zam. nr 0771-P

29,-

POŚCIEL LUKAS
• zapinana na suwak  
• można prać w temperaturze 40°C
Zestaw zawiera: poszwę na kołdrę (140 x 200 cm) 
oraz poszewkę na poduszkę (70 x 90 cm) 
Materiał: 50% bawełna + 50% poliester

69 zł zam. nr 2881-P 

69,-

KOC PIKNIKOWY
• przydatny podczas każdej wycieczki • dwuwarstwowy 
(miły w dotyku polar i wodoszczelna, zapewniająca izolację 
termiczną folia PVC) • złożony ma postać niewielkiej torby
Materiał: polar, PVC
150 x 130 cm   49 zł zam nr 3651-P

150 x 180 cm   59 zł zam nr 6101-P  49,-
129,-

RELAKSUJĄCA PODUSZKA Z PODŁOKIETNIKAMI
• przyjemny, miękki materiał - imitacja skóry  
jagnięcej • pomaga utrzymać prawidłową  
postawę ciała • uwalnia od bólu pleców  
i nóg • zapewnia ciepło i wygodę  
• estetyczne wykonanie  
• dwa elastyczne pasy  
do mocowania
Siedzisko: ok. 40 x 40 cm
Podłokietniki: ok. 35 x 35 cm
Całkowity wymiar:  
ok. 110 x 115 cm
Materiał: poliester

129 zł     zam. nr 3941-P

349,-

MATERAC TOP 
• idealny do wszystkich rodzajów konwencjonalnych materacy
• pianka z pamięcią idealnie dopasowuje się do ciała  
• łagodzi ból pleców, ramion  
i kręgosłupa • pokrowiec zdejmowany  
do prania
Wymiary: 160 x 200 x 3,5 cm
Materiał: 100% pianka z pamięcią,  
pokrowiec: 80% bawełna, 20% poliester
349 zł zam. nr 0681-P

23
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RAMIĘ WYLEWKI 
• do przepływowych podgrzewaczy 
wody: Termo Quick, Wall Termo Quick
59 zł      zam. nr 1241-P

WYLEWKA FLEXI 
• do przepływowych 
podgrzewaczy  
wody:  
Digiterm,  
Wall Digiterm 
Inox Digital  
Dł. całkowita: 50 cm

39 zł          zam. nr 1151-P

REDUKTOR DO PRZEPŁYWOWEGO 
PODGRZEWACZA WODY 
• do przepływowych podgrzewaczy wody: 
Wall Digiterm Flexi, Digiterm, Inox Digital
• do podłączenia węża  
prysznicowego lub innych  
złączek 3/4"
29 zł zam. nr 5141-P

199,-

35
 c

m

39
 c

m

20 cm

28
 c

m
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 c

m

23 cm

7,1 cm

9,8 cm

199,-

59,-
23 cm

PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY
• elektryczne podgrzewacze wody idealnie sprawdzają  
się w kuchni, łazience, garażu oraz w domku letniskowym  
• obrót wylewki o 360º pozwala na korzystanie z baterii  
zarówno przy zlewach jedno, jak i dwukomorowych  
• płynna regulacja temperatury wody (do 60ºC) • wbudowana 
grzałka na bieżąco podgrzewa wodę (w mniej niż 10 sekund)  
• łatwa instalacja
Pobór prądu: 3,2 kW 
Gwint: 1/2"

REGULACE TEPLOTY

TEPLOTA VODY

60°C

OKAMŽITÝ
OHŘEV VODY

°C

SNADNÁ
 INSTALACE 

PERLÁTOR
PRO ÚSPORU VODY 

10s

REGULACE TEPLOTY

TEPLOTA VODY

60°C

OKAMŽITÝ
OHŘEV VODY

°C

SNADNÁ
 INSTALACE 

PERLÁTOR
PRO ÚSPORU VODY 

10s

REGULACE TEPLOTY

TEPLOTA VODY

60°C

OKAMŽITÝ
OHŘEV VODY

°C

SNADNÁ
 INSTALACE 

PERLÁTOR
PRO ÚSPORU VODY 

10s

REGULACE TEPLOTY

TEPLOTA VODY

60°C

OKAMŽITÝ
OHŘEV VODY

°C

SNADNÁ
 INSTALACE 

PERLÁTOR
PRO ÚSPORU VODY 

10s

REGULACE TEPLOTY

TEPLOTA VODY

60°C

OKAMŽITÝ
OHŘEV VODY

°C

SNADNÁ
 INSTALACE 

PERLÁTOR
PRO ÚSPORU VODY 

10s

      

WALL TERMO QUICK
• montaż na ścianie (dopływ  
wody prowadzony ze ściany)
Materiał: stal nierdzewna / plastik
Długość kabla: 110 cm
199 zł zam. nr 1461-P

TERMO QUICK
• dzięki niewielkim rozmiarom  
sprawdzi się w każdym pomieszczeniu
Materiał: plastik
Długość kabla: 110 cm
199 zł zam. nr 1121-P

39,- 29,-
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WYLEWKA 
FLEXI

DIGITERM 
• wyposażony w czytelny  
wyświetlacz LCD pokazujący 
aktualną temperaturę wody
Materiał: stal nierdzewna / plastik
Długość kabla: 110 cm
199 zł zam. nr 8561-P

INOX DIGITAL 
• wyposażony w czytelny  
wyświetlacz LCD pokazujący 
aktualną temperaturę wody
Materiał: stal nierdzewna
Długość kabla: 135 cm
299 zł zam. nr 4461-P

WALL DIGITERM FLEXI 
• wyposażony w czytelny  
wyświetlacz LCD pokazujący  
aktualną temperaturę wody  
• przeznaczony jest do montażu  
na ścianie • wylewka flexi
Materiał: stal nierdzewna / plastik
Długość kabla: 110 cm
199 zł zam. nr 7181-P

329,-

299,-

249,-

199,-

249,-

199,-



Ceramiczny
• wypełniony granulkami  
żelu krzemionkowego  
wielokrotnego użytku 
pochłaniającymi wilgoć  
• ceramiczna obudowa 
• możliwość regeneracji  
osuszacza w kuchence  
mikrofalowej 
Wymiary: 10 x 10 x 12 cm
29 zł zam. nr 8861-P

 Elektryczny
• do pomieszczeń o zbyt dużej wilgotności  
• dioda LED sygnalizująca napełnienie zbiornika  
• automatyczny wyłącznik • zbiornik: 500 ml
Moc: 36 W  
Napięcie: 230 V 
Wymiary: 15 x 13 x 21 cm
189 zł zam. nr 2761-P

OSUSZACZE POWIETRZA
• przywracają optymalny 
poziom wilgotności powietrza  
• chronią przed powstawaniem 
grzybów i pleśni • sprawdzą 
się m.in. w kuchni, łazience, 
spiżarni • proste w obsłudze

189,-

33,-

NAWILŻACZE POWIETRZA NA KALORYFER
• zapewniają odpowiednią wilgotność  
powietrza w pomieszczeniu • dostosowane  
do większości kaloryferów • wystarczy  
umieścić je na kaloryferze i napełnić wodą  
(do wody można dodać olejek  
zapachowy) • w zestawie haczyk  
do zawieszenia
Wymiary: 20 x 5 cm
Pojemność: 250 ml
Ilość w zestawie: 2 sztuki
33 zł zam. nr 1091-P

29,-
NATURALNY 
WOSK49,-

ELEKTRYCZNE ŚWIECZKI WOSKOWE LED
• zestaw 3 sztuk dekoracyjnych świeczek z naturalnego  
wosku • bezpieczne i eleganckie • dioda LED idealnie imituje  
naturalny płomień 
Zasilanie: 3 baterie 1,5 V AAA  
do każdej świeczki
Barwa światła: ciepła żółta
Wysokość: 7,5, 10 i 12,5 cm
Średnica: 7,5 cm
49 zł zam. nr 5021-P

ZNICZ LED 
• alternatywa dla tradycyjnych  
zniczy • bezpieczny  
• odporny na warunki pogodowe 
Zasilanie: 2 baterie LR14 1,5 V 
Wymiary: 7,2 x 12,2 cm
1 szt.  19 zł zam. nr 8711-P
2 szt.  33 zł zam. nr 8712-P 
4 szt.  59 zł zam. nr 8712-P

ŚWIECZKI LED 
• zestaw 2 szt. w jednym kolorze  
• bezpieczniejsze od świec z wosku  
• długa żywotność 
Zasilanie: 2 baterie AA 1,5 V 
Wymiary: 4,6 x 9,7 cm 

Kolory: 
1 zest. 19 zł zam. nr 8701-P
2 zest. 33 zł zam. nr 8702-P
4 zest. 59 zł zam. nr 8703-P

od 14,75/zest.

od 14,75/szt.

Kielich
Wysokość: 18 cm
Do świec o maks.  
średnicy: 3,5 cm

59 zł  
zam. nr 8301-P

Jin-Jang
2 świeczniki: 10 x 6 cm
Do świec typu: tea-light

39 zł     zam. nr 8321-P

ŚWIECZNIKI SOLNE
• świeczniki z solnego kryształu są efektownym elementem 
wystroju • naturalny jonizator powietrza: neutralizuje 
promieniowanie elektromagnetyczne, poprawia jakość snu, 
nastrój i koncentrację, wpływa pozytywnie na górne drogi 
oddechowe, układ krwionośny i odporność, pomaga przy 
astmie i alergiach, usuwa zapach dymu i kurzu

39,-

59,-
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GOLARKA DO UBRAŃ
• świetnie poradzi sobie  
ze zmechaceniami  
na wszystkich typach  
materiałów • posiada łatwy  
w opróżnianiu,  
przeźroczysty pojemnik  
• ostrza i sitko  
wykonane ze stali   
• ergonomiczny kształt 
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AA 
29 zł zam. nr 2591-P

PRZYBORNIK KRAWIECKI 100 ELEMENTÓW
• do szycia i drobnych poprawek krawieckich • przydatny  
w domu i w podróży • niewielki, łatwy w przechowywaniu  
i transporcie
Wymiary: 16,5 x 20,5 cm (złożony)
Zestaw zawiera: etui, kolorowe nici,  
metalowe szydełko, plastikową  
igłę do haftu, biały ołówek,  
centymetr krawiecki, obcinarkę  
do nici, nożyczki, szkło  
powiększające, nawlekacze,  
naparstek, klipsy, igły, szpilki,  
guziki, agrafki
49 zł zam. nr 9681-P

49,-

29,-

59,-

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

MASZYNA DO SZYCIA FASHION
• wygodna i funkcjonalna • 12 ściegów (w tym proste, elastyczny, 
zygzak) i 2 prędkości szycia • funkcja szycia wstecznego • regulacja 
długości ściegu i naprężenia nici • wbudowany obcinacz do nitek 
i szufladka na akcesoria • wygodne oświetlenie LED • praktyczny 
centymetr na obudowie • ramię ułatwiające szycie rękawów  
i nogawek
Wymiary: 27 x 26 x 12 cm
Zestaw zawiera: maszynę do szycia z pedałem, 2 szpule, 2 szpulki, 
2 igły, nawlekacz do igieł, stopkę do obszywania guzików, zasilacz sieciowy
Zasilanie: 4 baterie 1,5 V AA lub zasilacz sieciowy
249 zł zam. nr 0221-P

249,-

MASZYNA DO SZYCIA FAST STITCH
• praktyczna, wygodna i łatwa w użyciu • dzięki niewielkim wymiarom bardzo poręczna
• idealna do drobne prac krawieckich
Wymiary: 21 x 6,5 x 3,5 cm
Zestaw zawiera: maszynę do szycia, 3 szpulki z nićmi,  
zapasową igłę, trzpień do dużych szpul, nawlekacz
Zasilanie: 4 baterie 1,5 V AA
59 zł zam. nr 4621-P

27



29,-

59,-

WORKI PRÓŻNIOWE VACU BAGS
• idealne do przechowywania ubrań sezonowych, pościeli i koców • oszczędzają miejsce w szafie 
• chronią przed wilgocią, kurzem i roztoczami • powietrze odessiesz zwykłym odkurzaczem 

Na garnitur 
Wymiary: 110 x 70 cm 
29 zł  
zam. nr 4291-P

Klasik 4 szt.
Wymiary: 2 szt.: 110 x 90 cm  
+ 2 szt.: 90 x 55 cm
59 zł zam. nr 1981-P

 Kostka
Wymiary: 90 x 110 x 20 cm 
29 zł zam. nr 7261-P

29,-

SZAFA TEKSTYLNA
• przenośna, składana i praktyczna • niezastąpiona w czasie 
niezapowiedzianej wizyty gości • szybki montaż • stabilna  
konstrukcja • zapinana na zamek • z drążkiem  
na zawieszenie ubrań
Kolory:
Wymiary (szer. x wys. x gł.):  
90 x 160 x 50 cm
Nośność drążka: 10 kg
99 zł zam. nr 4781-K

99,-
49,-

 TEKSTYLNA OTWIERANA PUFA
• podnóżek, siedzisko i schowek w 
jednym • lekka i składana 
Kolory:
Wymiary: 30 x 30 x 30 cm 
Materiał: poliester, MDF
Maks. obciążenie: 80 kg
49 zł zam. nr 4601-P

SKŁADANE KOSZYKI
• rozłożone pomieszczą całe Twoje zakupy • złożone 
zmieszczą się do torebki • maks. obciążenie: 10 kg

Klasik L 
Wymiary: 46 x 28 x 23 cm  
(złoż. 46 x 28 x 5 cm)
Kolory:
49 zł zam. nr 6171-P

Klasik XL
Wymiary: 47 x 27 x 24 cm  
(złoż. 47 x 27 x 5 cm)
Kolory:
59 zł zam. nr 6831-P 49,-

59,-
Klasik XL

Klasik L

ZAWIESZANY POCHŁANIACZ WILGOCI
• skutecznie pochłania wilgoć w mieszkaniu, piwnicy  
czy garażu • ogranicza powstawanie pleśni, grzybów  
oraz usuwa zapach stęchlizny  
• jednorazowego użytku  
• świetnie sprawdzi się również  
w szafach i garderobach
Wymiary: 15 x 28 cm
19 zł zam. nr 3301-P

19,-
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MOBILNY STOJAK NA UBRANIA 
• podwójne wysuwane drążki na wieszaki • dodatkowa  
półka na buty • kółka ułatwiają przemieszczanie stojaka  
• lekka konstrukcja • regulowana wysokość drążków  
(80-153 cm) 
Wymiary: 75 x 153 x 33 cm 
Materiał: chromowana stal nierdzewna, tworzywo sztuczne 
Maks. obciążenie: 2 x 10 kg

79 zł zam. nr 0911-P

OBROTOWY STOJAK NA BUTY 
• pomieści 30 par butów • zajmuje niewiele  
miejsca • zapewnia prawidłową wentylację  
butów i zapobiega ich odkształcaniu się
• 5 regulowanych obrotowych pięter
• szybki montaż, wygodny w użytkowaniu
Wysokość: 155 cm 
Średnica podstawy: 26 cm  
Materiał: metal, tworzywo sztuczne

129 zł zam. nr 0831-P

WIESZAK NA UBRANIA 
• idealny na spodnie, krawaty,  
koszule • zawieszone  
na nim ubrania  
nie pogniotą się, pozostaną  
czyste i gotowe do założenia
• ponadczasowy wygląd
• sprawdzi się w garderobie,  
sypialni, łazience
• obrotowe ramiona
Wysokość: 112 cm 
Materiał: metal, drewno

119 zł zam. nr 0551-P

129,-

119,-

79,-

KOSZULKI WYSOKOŚĆ

SPODNIE

KRAWATY

KOSZULE

19,-
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TELESKOPOWA PÓŁKA NA BUTY 
• świetnie nadaje się do przedpokoju,  
na korytarz, do szafy lub garderoby 
• regulowana szerokość • solidne, 
estetyczne wykonanie • możliwość 
łączenia ze sobą w pionie kilku półek  
• łatwy montaż • lekka konstrukcja
Regulowana szerokość: 59-110 cm
Wysokość: 32 cm
Głębokość: 18 cm
Materiał: chromowana stal nierdzewna,  
tworzywo sztuczne 
49 zł zam. nr 3841-P

49,-



PODKŁADKA ORTOPEDYCZNA BAMBOO
• idealny stopień twardości • odciąża  
kręgosłup • wymusza prawidłową postawę  
ciała • eliminuje dolegliwości bólowe głowy  
i pleców •  praktyczny pokrowiec
Wymiary: 46 x 36 x 7 cm

79 zł        zam. nr 5971-P

Polecamy dokupić:  
poszewkę na podkładkę ortopedyczną Bamboo
24 zł  zam. nr 6221-P

79,-

bamboo fiber
bambusowe 

włókno

PODUSZKA PODWYŻSZAJĄCA BAMBOO
• przynosi ulgę w bólach pleców i szyi  
• idealnie dopasowuje się do kształtu  
ciała • zapinana na zamek poszewka,  
którą można prać w 30º 
Poszewka: 40% włókno bambusowe,  
60% poliester
Wymiary: 45 x 45 x 10 cm

89 zł     zam. nr 9221-P

Polecamy dokupić:  
poszewkę na poduszkę  
podwyższającą  
Bamboo
19 zł   
zam. nr 9231-P

bamboo fiber
bambusowe 

włókno

BAMBOO - PRODUKTY Z WŁÓKNA BAMBUSOWEGO Z PIANKĄ PAMIĘCIOWĄ MEMORY
• wyjątkowo miękkie i przyjemne w dotyku • mają działanie antybakteryjne • hipoalergiczne • zimą grzeją, latem chłodzą  
• pianka z pamięcią dopasowuje się do kształtu ciała i zapamiętuje jego ułożenie

 199,-
WIERZCHNI MATERAC BAMBOO  
• wygodny materac • łagodzi ból pleców
• zapewnia lepsze samopoczucie  
po przebudzeniu
Wysokość: 3,5 cm 
Materiał: 100% pianka z funkcją pamięci

Wymiary: 
80 x 200 cm 199 zł zam. nr 2741-P 
90 x 200 cm 249 zł zam. nr 2821-P 
180 x 200 cm 399 zł zam. nr 4681-P

WAŁEK DO FORMOWANIA  
MEMORY BAMBOO FLEXI
• wielofunkcyjny wałek do podpierania kolan, szyi i innych 
części ciała, któremu możesz nadać dowolny kształt
• giętka sprężyna wewnętrzna, która pozwala uformować 
poduszkę w łuk •  praktyczny pokrowiec
Wymiary: 68 x 10 cm

79 zł        zam. nr 2291-P

Polecamy dokupić:  
poszewkę na wałek  
do formowania Flexi Bamboo
29 zł  zam. nr 2481-P

PODKŁADKA POD NOGI MEMORY BAMBOO 2w1
• do umieszczania pomiędzy kolanami lub kostkami
• zapewnia prawidłowe ułożenie miednicy, zmniejsza nacisk  
na biodra, kolana, kostki i stawy •  praktyczny  
pokrowiec
Wymiary: rozłożona: 55 x 20 x 10 cm 
złożona: 27,5 x 20 x 20 cm

79 zł        zam. nr 0881-P

Polecamy dokupić:  
poszewkę na podkładkę  
pod nogi Bamboo
19 zł  zam. nr 1621-P

89,-

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

79,-79,-

30 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



WAŁEK RELAKSUJĄCY BAMBOO
• równomiernie rozkłada nacisk na plecy • eliminuje problem 
bólu i drętwienia pleców, szyi i ramion •  praktyczna 
torba
Wymiary: 46 x 16 cm 
Materiał: 40% bambus, 60% poliester

79 zł     zam. nr 6071-P

Polecamy dokupić:  
poszewkę na wałek  
relaksujący Bamboo
19 zł  zam. nr 6521-P

dla zdrowia  
kręgosłupa

bamboo fiber
bambusowe 

włókno

79,-

79,-

PODUSZKA ANATOMICZNA BAMBOO
• zapewnia idealną pozycję szyi, głowy, ramion i pleców 
podczas snu i lepsze samopoczucie po przebudzeniu 
• polecana osobom ze schorzeniami kręgosłupa
•  praktyczna torba
Wymiary: 50 x 30 x 10 cm
79 zł  zam. nr 4731-P

39,-

PODUSZKA PODRÓŻNA MEMORY BAMBOO
• wykonana z najwyższej jakości pianki z pamięcią - idealnie 
dopasowuje się do kształtu ciała • podpiera kark i zapewnia 
maksymalny komfort • redukuje bóle pleców, ramion i szyi, 
pomaga w walce z bezsennością • bambusowa poszewka  
jest miła w dotyku, nie wywołuje alergii,  
jest antybakteryjna
Wymiary: 32 x 30 x 10 cm
Materiał: 100% pianka z funkcją pamięci
Poszewka: 40% włókno  
bambusowe, 60% poliester

39 zł          zam. nr 8171-P

Polecamy dokupić:  
poszewkę na poduszkę  
podróżną Bamboo
19 zł  zam. nr 8671-P

99,-

PODGŁÓWEK KLINOWY BAMBOO
• dla komfortowego snu i odpoczynku • utrzymuje górną 
połowę ciała w uniesionej pozycji • odciąża mięśnie szyi, 
ułatwia oddychanie, dzięki czemu zmniejsza chrapanie oraz 
jest pomocny podczas przeziębienia • idealny do czytania  
i oglądania telewizji w łóżku • zapinana na zamek poszewka, 
którą można prać w 30º
Poszewka: 40% włókno bambusowe, 60% poliester
Wymiary: 80 x 40 x 15 cm

99 zł     zam. nr 2021-P

Polecamy dokupić:  
poszewkę na podgłówek klinowy Bamboo
29 zł  zam. nr 2871-P

PODUSZKA NIEPROFILOWANA BAMBOO
• uniwersalna poduszka o wielu zastosowaniach
• wspomaga krążenie krwi, redukuje stres i napięcie mięśni 
•  praktyczny pokrowiec
Wymiary: 60 x 40 x 14 cm

99 zł        zam. nr 7341-P

Polecamy dokupić:  
poszewkę na poduszkę nieprofilowaną Bamboo
24 zł  zam. nr 7391-P

Polecamy  
dokupić:  
poszewkę na poduszkę  
anatomiczną Bamboo
24 zł  zam. nr 4111-P

31

NOWOŚĆ

99,-



AIR BED® SINGLE-HIGH
• wyjątkowo wytrzymały materac o eleganckim 
wyglądzie • z wygodnym zaworem 2w1 do szybkiego 
pompowania i wypompowywania powietrza  
• pokryty przyjemną warstwą weluru
1-osobowy Twin 
Maks. obciążenie: 136 kg  
Wymiary: 191 x 99 x 25 cm
138 zł zam. nr 9881-P 
2-osobowy Queen  
Maks. obciążenie: 273 kg 
Wymiary: 203 x 152 x 25 cm
168 zł zam. nr 9891-P

32 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

AIR BED® KOMFORT 
• wysoki, komfortowy materac z 
powodzeniem zastępujący tradycyjne 
łóżko • winylowy z miękką warstwą 
weluru zapobiegającą ześlizgiwaniu się 
prześcieradła
1-osobowy  
Maks. obciążenie: 227 kg  
Wymiary: 191 x 97 x 46 cm
169 zł zam. nr 2361-P 
2-osobowy  
Maks. obciążenie: 295 kg  
Wymiary: 203 x 152 x 46 cm
239 zł zam. nr 3731-P

 169,-

 99,-
AIR BED® CLASSIC
• wygodny materac o klasycznym wyglądzie • winylowy • z miękką 
welurową warstwą zapobiegającą ześlizgiwaniu się prześcieradła
1-osobowy JR. TWIN 
Maks. obciążenie:  227 kg  
Wymiary: 185 x 76 x 22 cm
99 zł zam. nr 6561-P

2-osobowy QUEEN 
Maks. obciążenie: 295 kg  
Wymiary: 203 x 152 x 22 cm
139 zł zam. nr 0071-P

W zestawie wydajny 
kompresor GRATIS!

W zestawie wydajny 
kompresor GRATIS!

NOWOŚĆ

 138,-

AIR BED® CLASSIC
• wyjątkowo wytrzymały materac wykonany  
w innowacyjnej technologii Dura-Beam 
• pokryty przyjemną warstwą weluru
1-osobowy COT 
Maks. obciążenie: 136 kg  
Wymiary: 191 x 76 x 25 cm
118 zł zam. nr 9831-P

2-osobowy FULL 
Maks. obciążenie: 273 kg  
Wymiary: 191 x 137 x 25 cm
138 zł zam. nr 9851-P

2-osobowy KING 
Maks. obciążenie: 273 kg  
Wymiary: 203 x 183 x 24 cm
168 zł zam. nr 9871-P

 118,-

1-osobowy  TWIN 
Maks. obciążenie: 227 kg  
Wymiary: 188 x 99 x 22 cm
109 zł zam. nr 0041-P

2-osobowy KING 
Maks. obciążenie: 295 kg  
Wymiary: 203 x 183 x 22 cm
149 zł zam. nr 7301-P

1-osobowy TWIN 
Maks. obciążenie: 136 kg  
Wymiary: 191 x 99 x 25 cm
128 zł zam. nr 9841-P

2-osobowy QUEEN 
Maks. obciążenie: 273 kg  
Wymiary: 203 x 152 x 25 cm
148 zł zam. nr 9861-P

NOWOŚĆ

W zestawie wydajny 
kompresor GRATIS!

W zestawie wydajny 
kompresor GRATIS!



 AIR BED® SOFA MULTI 5w1 
• 2-osobowa • rozkładana  
• wielofunkcyjna (sofa do siedzenia, 
materac z oparciem, wysokie łóżko 
1-osobowe, niskie łóżko 2-osobowe, 
łóżko z zagłówkiem) • winylowa  
• łatwa do utrzymania w czystości 
Maks. obciążenie: 295 kg
Wymiary: 188 x 152 x 64 cm
249 zł zam. nr 0111-P

249,-

33

W zestawie wydajny 
kompresor GRATIS!

AIR COUCH MULTI MAX II
• materac, łóżko dwuosobowe i sofa w jednym • 2 otwory  na napoje  
• pokryty miękkim welurem • stelaż I-Beam zapewnia komfort użytkowania 
i wzmacnia konstrukcję
Maks. obciążenie: 295 kg
Wymiary:  200 x 160 x 64 cm

339 zł zam. nr 0391-P

W zestawie wydajny 
kompresor GRATIS!

NOWOŚĆ
548,- W zestawie wydajny 

kompresor GRATIS!

 AIR BED® CORNER SOFA 
• dla 4-5 osób • idealna na 
przyjęcia i rodzinne spotkania
• wysokie oparcie i wygodne 
podłokietniki • praktyczny zawór 
do szybkiego pompowania  
i spuszczania powietrza
• zapewniający stabilność układ 
komór powietrznych • pokryta 
miękkim welurem • pasuje  
do każdego wnętrza
Maks. obciążenie: 400 kg
Wymiary: 257 x 203 x 76 cm
548 zł zam. nr 9991-P

349,-

339,-



34 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

AIR BED® KOMFORT FOAMTOP
z wbudowanym kompresorem
• pokryty welurem, pod którym znajduje się miękka pianka  
z efektem pamięci • w zestawie wygodna torba  
podróżna • materac jest gotowy  
do użytku w mniej niż 5 min 
 • łatwe czyszczenie
Maks. obciążenie: 295 kg  
Wymiary: 203 x 152 x 46 cm
349 zł zam. nr 2041-P

 
    

349,-

AIR BED® PRIME COMFORT
z wbudowanym kompresorem 
• łączy wygodę i nowoczesny wygląd • technologia 
Dura-Beam gwarantuje maksymalną wytrzymałość 
• wysokość zbliżona do wysokości zwykłego łóżka 
zapewnia komfortowy sen • dzięki wbudowanej 
pompce gotowy do pracy w mniej niż 5 min  
• w zestawie wygodna torba podróżna
1-osobowy Twin 
Maks. obciążenie: 136 kg  
Wymiary: 191 x 99 x 51 cm
329 zł zam. nr 9961-P 
2-osobowy Queen  
Maks. obciążenie: 273 kg 
Wymiary: 203 x 152 x 51 cm
399 zł zam. nr 9971-P

 329,-
NOWOŚĆ

AIR BED® PREMAIRE QUEEN
z wbudowanym kompresorem
• luksusowy materac, który z łatwością zastąpi łóżko  
• technologia Fiber-Tech zapewnia wyjątkowy komfort  
snu i wypoczynku • dzięki wbudowanej pompce gotowy  
do pracy w mniej niż 5 min • w zestawie wygodna  
torba podróżna
Maks. obciążenie: 273 kg  
Wymiary: 203 x 152 x 46 cm
399 zł zam. nr 9981-P 399,-

NOWOŚĆ

AIR BED® COMFORT-PLUSH  
z wbudowanym kompresorem
• dzięki wbudowanej pompce gotowy do użytku  
w 5 min • technologia Fiber-Tech zapewnia wyjątkowy 
komfort snu i wypoczynku • pokryty przyjemną warstwą 
weluru
1-osobowy Twin 
Maks. obciążenie: 136 kg  
Wymiary: 191 x 99 x 33 cm
259 zł zam. nr 9921-P 

 259,-
NOWOŚĆ

2-osobowy Queen  
Maks. obciążenie: 273 kg 
Wymiary: 203 x 152 x 33 cm
329 zł zam. nr 9931-P

wbudowany kompresor



FOTEL PIŁKA NOŻNA 
• idealny prezent dla każdego kibica
Maks. obciążenie: 100 kg
Wymiary: 114 x 112 x 71 cm
59 zł zam. nr 2671-P

59,-
FOTEL MEGA LOUNGE
• wygodny, solidny fotel do wypoczynku w domu, ogrodzie  
i na basenie • wygodny uchwyt na kubek • wykonany  
z wytrzymałego tworzywa PCV
Maks. obciążenie: 100 kg  
Wymiary: 173 x 81 x 91 cm
169 zł zam. nr 4311-P

169,-W zestawie wydajny 
kompresor GRATIS!

59,-

KOMPRESOR 
• wydajna, elektryczna pompka do materaców, 
piłek plażowych, pontonów itp. • 3 końcówki 
pasujące do większości zaworów  
• pompuje i spuszcza powietrze 
Napięcie: 230 V 
Długość kabla zasilającego: 1,85 m
59 zł zam. nr 0031-P

KOMPRESOR DUAL
• wydajny • pompowanie i wypuszczanie  
powietrza • 220-240 V / 12 V • możliwość 
podłączenia do zapalniczki  
samochodowej
79 zł zam. nr 0461-P

79,-

POMPKA NOŻNA
• uniwersalna, wydajna • końcówki  
pasujące do większości zaworów
24 zł zam. nr 1231-P

24,-

 59,-

AIR BED® CAMPING 
• lekki i poręczny, idealny na wyjazdy • z wygodną poduszką  
• wykonany ze wzmocnionego PCV
Trip 
Maks. obciążenie: 136 kg  
Wymiary: 184 x 67 x 17 cm
59 zł zam. nr 9751-P 
Travel  
Maks. obciążenie: 136 kg 
Wymiary: 189 x 72 x 20 cm
79 zł zam. nr 9691-P

AIR BED® PILLOW CLASSIC 
• wbudowana poduszka dla maksymalnej wygody
• idealny na wyjazdy i do użytku w domu
• pokryty warstwą przyjemnego w dotyku weluru
1-osobowy Twin 
Maks. obciążenie: 136 kg  
Wymiary: 191 x 99 x 25 cm
138 zł zam. nr 9901-P 
2-osobowy King  
Maks. obciążenie: 273 kg 
Wymiary: 203 x 183 x 25 cm
198 zł zam. nr 9911-P

AIR BED® PILLOW RAISED
z wbudowanym kompresorem 
• wysoki, komfortowy materac z wbudowana poduszką
• bardzo stabilny i trwały, może zastąpić tradycyjne łóżko
• pokryty warstwą przyjemnego w dotyku weluru
1-osobowy Twin 
Maks. obciążenie: 136 kg  
Wymiary: 191 x 99 x 42 cm
199 zł zam. nr 9941-P 
2-osobowy Queen  
Maks. obciążenie: 273 kg 
Wymiary: 203 x 152 x 42 cm
229 zł zam. nr 9951-P

 138,-  199,-

35

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

W zestawie wydajny 
kompresor GRATIS!

 



zimowa wioska

plaża
świeczki

czerwony  
lampion

39,-

biały lampion

POSZEWKA LED NA PODUSZKĘ 
• dekoracyjna, podświetlana  
poszewka wprowadzi do Twojego  
domu przytulną i ciepłą atmosferę  
• diody LED • zapięcie  
na zamek • wygodny włącznik  
i wyłącznik
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AA
Wymiary: 40 x 40 cm
Materiał: 100 % poliester (miękki  
i przyjemny w dotyku)
Gramatura: 180 g/m²
39 zł zam. nr 5331-P

PODUSZKA KLASIK 
• wypełnienie do poszewek dekoracyjnych z diodami LED 
• idealnie sprawdzi się też  
do innych, standardowych  
poszewek
Wymiary: 40 x 40 cm
Materiał: 100% poliester
19 zł zam. nr 5411-P

OZDOBNY LAMPION LED 
• idealna ozdoba do każdego mieszkania  
i świetny pomysł na prezent • dioda LED,  
która idealnie imituje naturalny płomień
• ciepłe, żółte światło • estetyczne wykonanie
• stylizowany na postarzane, białe drewno
• wygodny uchwyt
Materiał: plastik, szkło
Wymiary: ok. 32 x 14 cm
Zasilanie: 3 baterie 1,5 V AAA
Poziom ochrony: IP20
Waga: 600 g
49 zł  
zam. nr 1571-P

49,-

ŚWIECZKI ZAPACHOWE
• przyjemny, intensywny zapach  
• zamknięte w eleganckim szkle  
• zapakowane w ozdobne pudełko,  
idealne na prezent
Szeroki wybór aromatów: cynamon  
i wanilia, świąteczny czas, żurawina i karmel,  
sosnowy las, płatki śniegu, imbirowe pierniczki,  
pieczone jabłuszko, magiczna zima
Średnica: 7 cm  
Wysokość: 7,5 cm
Czas świecenia: 24-26 godz.

14 zł     zam. nr 2111-P

14,-

ŁAŃCUCHY LED 
• ozdobne łańcuchy wyposażone w trwałe i oszczędne  
lampki LED • różne kształty i kolory • do używania wewnątrz i 
na zewnątrz pomieszczeń
Kulki 100 LED 69 zł zam. nr 3631-P

Biały 120 LED 59 zł zam. nr 3681-P

Multicolor 120 LED 69 zł zam. nr 3691-P

Gwiazdy 50 LED 59 zł zam. nr 3621-P

Sople 200 LED 79 zł zam. nr 3701-P

Solarny 50 LED 59 zł zam. nr 5061-P

Solarny 100 LED 79 zł zam. nr 5062-P

od 59,-

19,-
W zestawie  
z poszewką  

16 zł

36 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



MOSKITIERA OKIENNA
• powstrzymuje owady przed wlatywaniem do 
pomieszczenia • montaż na framudze za pomocą 
samoprzylepnych rzepów (dł. taśmy z rzepem: 560 cm)  
• siatka w kolorze białym
Wymiary: 150 x 130 cm
33 zł zam. nr 9581-P

MOSKITIERA NA DRZWI
• powstrzymuje owady przed wlatywaniem do pomieszczenia 
• dwuczęściowa (zapinana na 18 magnesów) • na drzwi  
o szer. 100 cm • montaż na framudze za pomocą 
samoprzylepnych rzepów lub pinezek • siatka w kolorze 
czarnym
Wymiary:  
210 x 100 cm (2 x 50 cm) 
39 zł zam. nr 8851-P

    

 

 

ODSTRASZACZ SZKODNIKÓW
• przeciwko owadom i gryzoniom • działa na komary, 
muchy, pająki, myszy, szczury itp. • całkowicie 
bezpieczny dla ludzi i zwierząt domowych • wystarczy 
podłączyć go do gniazdka  
• nie zakłóca pracy innych  
urządzeń elektrycznych  
• zasięg działania: 230 m²  
w otwartej przestrzeni
1 szt 39 zł zam. nr 3201-P
2 szt 69 zł zam. nr 1191-P

39,-

ELEKTRYCZNA PACKA  
NA OWADY
• idealna do zwalczania much  
i komarów • owady giną porażone 
impulsem elektrycznym  
• higieniczna • bez plam  
na ścianach po rozgniecionych 
owadach
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AA
Długość: 51 cm
Średnica: 23 cm 
39 zł zam. nr 5241-P

SOLARNY ŁAPACZ OWADÓW
• skuteczny w eliminowaniu owadów latających • owady giną porażone 
impulsem elektrycznym • przenośny • łatwa instalacja  
dzięki przyssawkom • zasilany energią słoneczną  
• higieniczny • można użytkować w pomieszczeniach  
i na zewnątrz (gdy nie pada) 
Średnica: 10 cm
39 zł zam. nr 0781-P

33,- 39,-

49,-

39,-

od 34,50/szt.

37



39,-

33,-

CHWYTAK
• przedłużenie Twojej ręki • zasięg: 75 cm  
• pomocny w domu i w biurze • gumowe 
końcówki zapewniające delikatny  
i bezpieczny chwyt • ergonomiczna 
rękojeść • blokada ścisku
33 zł zam. nr 1011-P

OKULARY POWIĘKSZAJĄCE ZOOM
• praktyczne - masz wolne ręce • idealne do czynności wymagających 
precyzji (np. szycia, majsterkowania) • można ich używać także  
z innymi okularami • wytrzymałe, poliwęglanowe szkła • etui gratis

33 g

160

160

LASKA SKŁADANA  
Z LAMPKĄ LED
• ułatwia samodzielne poruszanie 
się • mocna konstrukcja zapewnia  
bezpieczeństwo i komfort 
użytkowania • teleskopowa, 
składana konstrukcja jest  
wygodna w transporcie i 
przechowywaniu • wygodny  
pasek na nadgarstek  
• wbudowana latarka LED i alarm
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AAA
Regulacja wysokości: 85-95 cm
Maks. obciążenie: 115 kg
69  zł zam. nr 3191-P

69,-

NOWOŚĆ

 LUPA Z OŚWIETLENIEM LED
• praktyczna lupa z dwiema soczewkami  
• wszechstronne zastosowanie • przydatna  
dla kolekcjonerów, ogrodników, czytelników  
• 2 wydajne diody LED zasilane  
2 bateriami AA 1,5 V
Powiększenie: duża  
soczewka: 2,5x
mała soczewka: 6x  
Wymiary: duża  
soczewka: Ø 90 mm,  
mała soczewka: Ø 21 mm
29 zł zam. nr 2581-P

29,-

Klasik
39 zł zam. nr 4471-P

Double LED
• z oświetleniem LED
59 zł zam. nr 0231-P

59,-

38 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl
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CHODZIK
• idealny dla osób starszych i tych o ograniczonej sprawności ruchowej • wspiera  
i odciąża nogi podczas chodzenia, rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej • teleskopowo 
regulowana wysokość • gumowe, antypoślizgowe nakładki na nóżki • komfortowe, 
praktyczne piankowe uchwyty • dwufunkcyjny: do chodzenia  
i utrzymywania równowagi podczas stania • składany 
Szerokość poręczy: 50 cm
Głębokość: 28 cm
Regulowana wysokość: 80-98 cm
Wymiary po złożeniu: 80 x 56 x 10 cm
Maks. obciążenie: 100 kg

149 zł zam. nr 7941-P

SIEDZISKO OBROTOWE
• miękkie i wygodne siedzisko, pokryte przyjemnym  
w dotyku materiałem • właściwości antypoślizgowe • uniwersalny 
rozmiar • obrót o 360° (w lewo, jak i w prawo) ułatwia zmianę  
pozycji i wstawanie bez obciążenia stawów • przydatne w wielu  
miejscach: samochodzie, kuchni, biurze 
Maks. obciążenie: 100 kg 
Wymiary: 39 x 5 cm
69 zł zam. nr 1311-P

SCHODEK POMOCNICZY
• idealny dla osób mających problemy z wejściem  
do wysokiej wanny lub brodzika prysznicowego • także 
dla dzieci niedostających do umywalki oraz osób niskiego 
wzrostu niedosięgających do wysoko zawieszonych półek  
• gumowe nóżki • antypoślizgowa  
powierzchnia 
Wymiary: 40 x 23 x 15 cm
Maks. obciążenie: 100 kg
89 zł zam. nr 2501-P

69,-

89,-

 

149,-

29,-

PODKŁADKA ANTYPOŚLIZGOWA
• niezbędne uzupełnienie każdej łazienki • sprawia,  
że korzystanie z łazienki staje się dużo bezpieczniejsze  
• dzięki przyssawkom przytwierdzającym ją do podłoża 
zapewnia doskonałą przyczepność • wykonana  
z przeźroczystego, przepuszczalnego  
materiału (swobodny przepływ wody)
Materiał: 100% PVC
52 x 52 cm (kwadrat)    29 zł zam. nr 1921-P 
68 x 35 cm (owal)     39 zł zam. nr 2891-P

do kabiny prysznicowej do wanny

39,-

TORBA NA ZAKUPY NA KÓŁKACH CARRY
• ułatwia transport ciężkich zakupów • przydatna nie tylko dla seniorów  
• kieszonka na suwak z tyłu torby • praktyczne haczyki - można zawiesić  
ją np. na wózku sklepowym • wodoodporne wykończenie
Wymiary: 98 x 46 x 36 cm
Pojemność: 53 l
Maks. obciążenie: 25 kg

Kolory:
139 zł zam. nr 4961-P

139,-
NOWOŚĆ
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69,-

WODOODPORNY OCHRANIACZ NA MATERAC
• hipoalergiczny • eliminuje roztocza • z przedłużoną żywotnością  
• materiał wodoodporny, przepuszczający powietrze  
• możliwość prania w 60oC
Wymiary: 90 x 200 cm
Materiał: górna warstwa  
100% bawełna naturalna,  
dolna warstwa  
poliuretanowa

69 zł     zam. nr 7201-P 

OPARCIE POD PLECY
• ułatwia karmienie i pielęgnację osób starszych lub chorych  
• idealne do łóżka podczas oglądania telewizji lub czytania  
• wytrzymała, stabilna konstrukcja • 4 regulowane pozycje 
nachylenia • składane • maksymalny komfort i wygoda 
użytkowania
Maks. obciążenie: 120 kg  
Wymiary: 60 x 60 x 51 cm
119 zł zam. nr 5481-P

119,-

NIEPRZEMAKALNA PODKŁADKA NA ŁÓŻKO
• bawełniana, higieniczna podkładka na łóżko  
• nie wywołuje alergii i uczuleń • wielokrotnego użytku  
• możliwość prania w 90oC
Wymiary: 80 x 90 cm 
Materiał: górna warstwa: 100% poliester; 
dolna warstwa: 83% poliester, 17% PVC; 
zakładki: 50% bawełna, 50% poliester
49 zł zam. nr 1821-P

79,-

Klasik
• 3 pozycje nachylenia 
blatu
Maks. obciążenie: 10 kg
Wymiary: blat: 40 x 52 cm  
Regulacja  
wysokości: 51-70 cm
79 zł zam. nr 2911-P

REGULOWANE STOLIKI
• antypoślizgowy blat o podwyższonych brzegach zapobiegający ześlizgiwaniu się przedmiotów • lekkie, przenośne, składane
• mogą służyć jako: stolik na laptopa, blat do rysowania dla dzieci, podpórka do czytania, stolik dla seniora przysuwany  
do łóżka lub fotela, stolik dla osób na wózkach inwalidzkich, stolik do gry w karty, itp.
  Multi 2w1

Maks. obciążenie: 10 kg
Wymiary blatu: 40 x 52 cm

1) Stolik uniwersalny:
• 3 pozycje nachylenia blatu
Regulacja wysokości: 51-70 cm

2) Stolik balkonowy:
• idealny na balkon 
Uchwyt o regulowanej  
długości: 20-28 cm

 99 zł     zam. nr 8391-P

99,-

49,-
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APARATY DO WZMACNIANIA 
DŹWIĘKU
• wyraźnie zwiększają głośność  
i słyszalność dźwięków • dzięki nim 
usłyszysz szept z 30 metrów • teraz 
bez przeszkód obejrzysz swój ulubiony 
program telewizyjny • idealne zarówno 
na prawe jak i lewe ucho • regulacja 
głośności • łatwa obsługa 

199,-

Zasilanie Częstotliwość cena zam. nr

Mini 1 bateria 1,4 V A312 220–5000 Hz 89 zł 1281-P

Klasik 1 bateria 1,5 V LR44 220–5000 Hz 89 zł 1271-P

Profi akumulator (NiMH) 450–3500 Hz 159 zł 5581-P

Vocal Plus akumulator (NiMH) 300–4000 Hz 159 zł 0841-P

Digital akumulator (Li-Ion) 300–5500 Hz 199 zł 1021-P

Magic 2 baterie 1,5 V AAA 300–6000 Hz 149 zł 3421-P

89,-

Kup więcej 
niż 1 sztukę, 
a otrzymasz 

atrakcyjny rabat!

159,-

89,-

69,-

PODKŁADKA DO SIEDZENIA ORTHEO
• idealna pomoc dla osób mających problemy z poruszaniem się, 
starszych, dla pacjentów po zabiegach chirurgicznych itp. • podwyższane 
siedzisko ułatwia wstawanie • można ją stosować na krzesłach, fotelach, 
wózkach inwalidzkich, sofach • pianka PUR dla idealnego komfortu  
• antypoślizgowa warstwa spodnia • zdejmowana poszewka z zamkiem, 
nadająca się do prania 
Wymiary: 45 x 45 x 10 cm
Poszewka: 80% bawełna, 20% poliester,  
prać w 40°C

69 zł zam. nr 3331-P

Polecamy dokupić:  
poszewkę na podkładkę ORTHEO
24 zł  zam. nr 8691-P

DMUCHANA MYJKA DO MYCIA GŁOWY
• pomocna w opiece nad chorymi, w podróży czy dla 
mobilnych fryzjerów • łatwa w użyciu i transporcie
• chroni ramiona i otoczenie przed zmoczeniem
• opróżniana za pomocą wężyka spustowego (105 cm)
Wymiary zewn.: 56 x 18 x 52 cm
Pojemność: 10 l
Materiał:  
wytrzymałe PCV

59 zł     zam. nr 0161-P

Multi 2w1
Maks. obciążenie: 10 kg
Wymiary blatu: 40 x 52 cm

1) Stolik uniwersalny:
• 3 pozycje nachylenia blatu
Regulacja wysokości: 51-70 cm

2) Stolik balkonowy:
• idealny na balkon 
Uchwyt o regulowanej  
długości: 20-28 cm

 99 zł     zam. nr 8391-P

69,-

59,-

149,-
Magic

169,-

159,-

NOWOŚĆ
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REGULOWANY TABORET ŁAZIENKOWY 
• zadbaj o komfort podczas kąpieli • idealny dla osób starszych  
lub ograniczonych ruchowo • solidne podparcie • specjalne otwory 
odprowadzające wodę z siedziska • regulowana wysokość • gumowe, 
antypoślizgowe nóżki • trwała, prosta i wygodna  
konstrukcja
Maks. obciążenie: 120 kg  
Regulowana wysokość: 37-52 cm
Rozmiar siedziska: 30 x 50 cm
Rozstaw nóżek po rozłożeniu: 44 x 49 cm
129 zł  zam. nr 3831-P

SIODEŁKO PRYSZNICOWE
• siedzisko, które ułatwi korzystanie z prysznica  
• składane (zajmuje minimum miejsca) siodełko  
to komfort użytkowania i solidne wykonanie  
• montowane na ścianie (śruby do montażu w zestawie)
Maks. obciążenie: 130 kg  
Wymiary: 32 x 32 cm,  
Grubość siedziska: 2,5 cm
139 zł zam. nr 4771-P

UCHWYT DO WANNY
• prosty montaż bez wiercenia • do większości typów wanien  
(o grubości ścian 7,5-11 cm) • zapewnia łatwiejsze  
i bezpieczniejsze wejście i wyjście z wanny  
• antypoślizgowa rączka
Materiał: metal oraz materiał kompozytowy w kolorze białym 

Maks. obciążenie: 100 kg  
Wymiary: 22 x 52 x 14 cm
129 zł zam. nr 9701-P

44,-

 WIELOFUNKCYJNY UCHWYT ZE WSKAŹNIKIEM
• pomocny przy wychodzeniu z wanny i wstawaniu  
z toalety • mocowany na przyssawkach • montaż  
bez użycia narzędzi na każdej gładkiej powierzchni  
• wskaźnik prawidłowego przymocowania
Kolory:  
44 zł zam. nr 5741-P 

129,-

139,-

129,-
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159,-

  

PODWYŻSZAJĄCA NAKŁADKA NA SEDES
• idealna dla osób niepełnosprawnych, rekonwalescentów,  
seniorów itd. • podwyższa toaletę o 10 cm • łatwa w montażu  
• maksymalny komfort i bezpieczeństwo 
Maks. obciążenie: 135 kg 
Materiał: wysokiej jakości  
tworzywo sztuczne 
Wymiary: 36 x 39 cm

159 zł zam. nr 0941-P 

KRZESŁO ŁAZIENKOWE Z OPARCIEM 
• idealne dla osób starszych lub ograniczonych ruchowo • wygodne 
oparcie oraz uchwyty po bokach • antypoślizgowa powierzchnia 
• solidna, lekka, aluminiowa konstrukcja • specjalne otwory 
odprowadzające wodę 
Maks. obciążenie: 120 kg  
Regulowana wysokość: 42-54 cm
Wymiary siedziska: 40 x 33 cm
Rozstaw nóżek po rozłożeniu:  
45 x 49 cm
199 zł zam. nr 3741-P

KRZESEŁKO DO WANNY
• zapewnia wygodę i bezpieczeństwo • polecane zwłaszcza  
dla seniorów i osób mających problemy z poruszaniem się  
• antypoślizgowa powierzchnia siedziska
Maks. obciążenie: 100 kg  
Wymiary: regulowane, do wanien o wewnętrznej szerokości 50-70 cm  
Siedzisko: 36 x 26 cm
129 zł zam. nr 7551-P

PODPÓRKA DO WSTAWANIA
• praktyczny sprzęt ułatwiający wstawanie z łóżka,  
fotela i toalety • stabilna i wytrzymała konstrukcja  
• z koszyczkiem na gazety
Maks. obciążenie: 100 kg  
Wymiary: 66 x 49 x 68 cm
159 zł zam. nr 4161-P

159,-

129,-

219,-

199,-
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8,7 kg

8,2 kg 7,1 kg

50,5 cm

65 cm 64 cm

82 - 95 cm

81 - 91 cm 82 - 92 cm

136 kg

136 kg 130 kg

WÓZEK INWALIDZKI 
• dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej • składana  
stalowa rama, odchylane boczki • łatwo zmywalna, wygodna  
tapicerka • w zestawie pompka • w sprzedaży dostępne wózki 
o szerokości siedziska: 42, 45, 48 i 51 cm  
• do wyboru - koła lane  
lub pneumatyczne
499 zł     zam. nr RF0011-P

18 kg

125 kg

299,-

369,- 459,-

CHODZIK 4-KOŁOWY TORINO
• idealny na dłuższe spacery i wyjścia do sklepu • wytrzymała,  
stalowa, składana rama • wygodne siedzisko z oparciem  
• torba na zakupy • mocne hamulce
299 zł     zam. nr RF0061-P 

CHODZIK 4-KOŁOWY TRANSPORTOWY OSLO 2w1
• chodzik i wózek transportowy w jednym • mocne hamulce  
i wygodny podnóżek • możliwość przełożenia oparcia  
• wygodne siedzisko i koszyk na drobiazgi • składany
369 zł     zam. nr RF0371-P 

CHODZIK 4-KOŁOWY RIO PREMIUM
• niezwykle elegancki i zwrotny • składany, łatwy w transporcie 
• mocne hamulce • komfortowe siedzisko i pojemna  
torba na zakupy
459 zł     zam. nr RF0381-P 

499,-

40 x 40 x 5,5 cm

130 kg

PODUSZKA DO SIEDZENIA BIOFLOTE
• dla osób długo przebywających w pozycji siedzącej
• zapewnia optymalną stabilność i podparcie
• poprawia komfort siedzenia • pomaga utrzymać  
swobodny przepływ krwi
99 zł zam. nr RF0111-P 99,-

CHODZIK 4-KOŁOWY PALERMO
• praktyczny chodzik o eleganckim wyglądzie
• składany do niewielkich rozmiarów - łatwy w transporcie
• praktyczna torba w zestawie
349 zł     zam. nr RF0211-P 

8,5 kg

66 cm

76 - 95 cm

136 kg

349,-
NOWOŚĆ
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1,55 kg

52 - 62 cm

64 - 74 cm

113 kg

PODPÓRKA DO MUSZLI KLOZETOWEJ
• dla osób potrzebujących wsparcia przy wstawaniu z toalety
• aluminiowa konstrukcja mocowana do zacisków pokrywy 
muszli klozetowej • gumowe, antypoślizgowe stopki
109 zł     zam. nr RF0101-P

109,-

6 kg

41 cm

100 kg

KRZESŁO TOALETOWE Z BALKONIKIEM 3w1
• przenośna toaleta, jeździk i balkonik w jednym • wygodna 
ławeczka do siedzenia • łatwe  
do utrzymania w czystości  
• stabilne i komfortowe
249 zł     zam. nr RF0391-P 

249,-

5 kg

55,5 cm

77,8 - 98 cm

113 kg

BALKONIK 2-KOŁOWY Z SIEDZISKIEM
• doskonały do poruszania się w domu i na zewnątrz
• wygodne siedzisko i 2 duże koła z przodu
• składany i łatwy w transporcie
199 zł     zam. nr RF0251-P 

199,-

78,7 - 88,9 cm

LASKA SKŁADANA
• łatwo ją złożyć i rozłożyć• wykonana  
z anodyzowanego aluminium • antypoślizgowa, 
gumowa nasadka • składana z czterech  
części • regulacja wysokości
49 zł     zam. nr RF0051-P

49,-

BALKONIK 3-FUNKCYJNY
• 3 funkcje: przestawna, krocząca i mobilna (z kółkami) • składany
• antypoślizgowe, gumowe nasadki na wszystkich stopkach
• rączki wykończone miękką pianką • przyciski typu „C-clip” dla 
ułatwienia regulacji wysokości
159 zł     zam. nr RF0171-P 

2,6 kg

57 cm

76 - 96,5 cm

100 kg 159,-

WÓZEK TOALETOWY MARCO
• przenośna toaleta, która może służyć  
również do transportowania chorego  
• możliwość używania bezpośrednio  
nad toaletą i pod prysznicem  
• higieniczny pojemnik na nieczystości
799 zł     zam. nr RF0221-P 

13,5 kg

45,5 - 48 cm

120 kg

799,-

NOWOŚĆ
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ŁAWECZKI NA WANNĘ 
• niezastąpione dla osób mających problem ze wstaniem z wanny • zwiększają wygodę i bezpieczeństwo w trakcie kąpieli
• regulowany system mocowania do wanny • wykonane z mocnego tworzywa PCV

50-60 cm

40-65 cm129,-

109,-

149,-

Klasyczny
119 zł zam. nr RF0071-P

Z oparciem
149 zł zam. nr RF0201-P

Klasyczny
99 zł zam. nr RF0261-P

35 - 45 cm110 kg38 - 56 cm

44 - 49 cm

136 kg

100 kg

OKRĄGŁE TABORETY POD PRYSZNIC 
• doskonale sprawdzą się dla osób potrzebujących stabilnej  
pozycji siedzącej podczas korzystania z prysznica  
• regulowana wysokość • antypoślizgowa powierzchnia  
i gumowe stopki • wysoka jakość

99,- 189,-

TABORETY DO HIGIENY INTYMNEJ 
• pomogą wygodnie zadbać o codzienną higienę • mocna 
aluminiowa podstawa • gumowe, antypoślizgowe stopki • 
łatwe w montażu • praktyczne wycięcie w kształcie litery "U"

119,-

149,-

20 - 26 cm

120 kg

REGULOWANY STOPIEŃ DO WANNY 2w1
• praktyczny schodek lub wygodny taboret • zaprojektowany  
z myślą o osobach mających problemy z wejściem do wanny 
lub do kabiny prysznicowej • sprawdzi się także jako podest 
dla dzieci • wysoka jakość, wielofuncyjność • antypoślizgowa 
powierzchnia i gumowe stopki
99 zł     zam. nr RF0281-P

99,-

Obrotowy 
• wygodne, obrotowe  
siedzisko z blokadą
189 zł zam. nr RF0271-P

KRZESEŁKO POD PRYSZNIC SOPHIA
• mocowane do ściany  
solidne krzesełko
• zwiększa komfort  
i bezpieczeństwo kąpieli
• składane nóżki
169 zł     zam. nr RF0231-P

169,-
49 cm

Chris 
• nowoczesny wygląd • duże 
maksymalne obciążenie
129 zł zam. nr RF0081-P

Olivia  
• z ergonomicznym 
uchwytem i wgłębieniem 
na kosmetyki
109 zł zam. nr RF0301-P

Diana 
• z praktycznym, 
obrotowym siedziskiem
149 zł zam. nr RF0311-P

46-68 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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198 x 86 x 6,5 cm 130 kg

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY BIOFLOTE
• 2 napełniane naprzemiennie sekcje w 12-minutowym 
cyklu doskonale rozprowadzają powietrze • wskaźnik 
ciśnienia pozwala łatwo ustawić odpowiednie ciśnienie 
względem wagi ciała
159 zł zam. nr RF0121-P

159,-

PODKŁADY HIGIENICZNE
• nieprzemakalne i oddychające • wielokrotnego 
użytku • łatwe do utrzymania w czystości  
• dla dzieci i dorosłych • powłoka PCV  
• czyszczenie za pomocą gąbeczki
Kolor:
70 x 100cm 39 zł zam. nr RF0031-P
70 x 140cm 44 zł zam. nr RF0032-P
140 x 100cm 49 zł zam. nr RF0033-P
140 x 200cm 69 zł zam. nr RF0034-P

od 39,-

40-800

63 cm

2,64 kg

75 kg

5,8 x 3,6 x 3,3 cm

2 baterie
typu AAA

zakres pomiaru
70 - 99%

WEZGŁOWIE
• pomocne dla osób przebywających długotrwale w łóżku
• 5-stopniowa regulacja kąta nachylenia • składane, łatwe  
w transporcie • wykonane z nylonu
129 zł     zam. nr RF0161-P

129,-

PULSOKSYMETR
• mały, funkcjonalny, z kolorowym wyświetlaczem typu 
OLED • prosta, intuicyjna obsługa • bezinwazyjny,  
szybki pomiar pulsu i saturacji •  zakres pomiaru  
tętna: 30 - 240 bpm • baterie w zestawie
129 zł zam. nr RF0151-P

129,-

KONCENTRATOR TLENU 
• do podawania chorym powietrza ze zwiększoną ilością 
tlenu • prosty w obsłudze • informuje o niskim poziomie 
tlenu, spadku ciśnienia czy braku zasilania • z inteligentnym 
systemem autodiagnozy i licznikiem godzin pracy
Wymiary: 31,4 x 24,0 x 51,5 cm
Waga: 21,5 kg
Zasilanie: 220 V
Pobór mocy: 350 W
Regulowany przepływ tlenu:  
od 0,5 l/min do 5 l/min
Stężenie tlenu: 93% (+/- 3%)
Poziom hałasu: 36 dB

2299 zł         zam. nr RF0321-P

2299,-
NOWOŚĆ
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BASENY I AKCESORIA

Baseny i akcesoria

1. BASENY OKRĄGŁE 
STELAŻOWE I ROZPOROWE
Rozmiary od 244 x 66 do 549 x 122 cm.

2. FILTRACJE PIASKOWE  
I POMPY Z WKŁADEM 
PAPIEROWYM 
Wydajność od 1 249 l/h  
do 8 327 l/h
Dostępne również 
wkłady, piasek, zeolit  
oraz kule polysphere.

3. PLANDEKI I PODSTAWY 
Pełny wybór rozmiarów i kształtów. 
Dostępne również plandeki solarne  
i podkładki piankowe.

4. OGRZEWACZE SOLARNE 
Dostępne różne modele. 
Możliwość dokupienia dodatkowych 
paneli.

5. ODKURZACZE I ZESTAWY 
DO CZYSZCZENIA 
W ofercie odkurzacze akumulatorowe  
i bateryjne, a także sitka, szczotki 
i zestawy do czyszczenia 
mechanicznego.

6. ZESTAWY CHEMII 
BASENOWEJ, PŁYWAKI  
I TESTERY PH 
W ofercie tabletki chlorowe, środki 
glonobójcze, granulaty pH+ i pH-, 
flokulanty, odmrażacze i inne, a także
testery elektroniczne i zestawy 
pomiarowe.

7. DRABINKI I WANIENKI  
DO PŁUKANIA STÓP
O wysokości od 84 
do 122 cm. Drabinki  
wyposażone  
w wysuwane,  
bezpieczne  
stopnie.

3

6

7

8

12
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Zadzwoń po pełną ofertę:

lub wejdź na:

8. BASENY PROSTOKĄTNE 
STELAŻOWE I BASENY 
BĄBELKOWE
Rozmiary od 239 x 150 x 58  
do 488 x 244 x 122 cm.
Baseny bąbelkowe posiadają 
wbudowaną filtrację. 

9. BASENY DZIECIĘCE 
Szeroki wybór kształtów, kolorów  
i rozmiarów. Dostępne różne  
modele.

10. PONTONY I KAJAKI
Dmuchane, z uchwytami na wiosła.
W sprzedaży również akcesoria.

11. ZABAWKI DO WODY 
W ofercie polo wodne, siatkówka, 
ślizgawki 1-  
i 2-osobowe,  
koła, piłki,  
rękawki  
oraz inne  
dmuchańce.

12. MATERACE
Szeroki wybór materaców  
w ciekawych i szalonych wzorach.

13. PRYSZNICE SOLARNE
Duży wybór pryszniców ogrodowych 
ze zbiornikiem na wodę.

4

1

2

13



zdrowie i uroda w trosce o Twoje piękno

99,-

CIŚNIENIOMIERZE CYFROWE
• z wyświetlaczem LCD • w pełni automatyczne • ze wskaźnikiem 
naładowania baterii

Na przedramię 
• pamięć 99 pomiarów  
• pomiar ciśnienia i tętna 
Zasilanie: 4 baterie 1,5 V AA 
lub zasilacz (w zestawie)
129 zł zam. nr 1851-P 

Na nadgarstek
• pamięć 99 pomiarów  
• zapamiętywanie pomiarów  
3 użytkowników  
• pomiar ciśnienia i tętna
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AAA  
(w zestawie)
99 zł zam. nr 1861-P

139,-

129,-

Na nadgarstek

Na przedramię

50 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

LAMPA INFRA NA PODCZERWIEŃ 
• stymuluje krążenie krwi • przynosi ulgę w bólach mięśni 
i stawów • zalecana w przypadku bólu pleców, przy 
objawach tzw. łokcia tenisisty, bólach i zesztywnieniach 
mięśni • działa relaksująco i odprężająco • znajduje również 
zastosowanie w dermatologii i kosmetyce • regulacja kąta 
nachylenia • łatwa obsługa 
Zasilanie: 230 V
Moc: 100 W
Waga: 0,35 kg 
99 zł zam. nr 1061-P

99,-

29,-

ERGONOMICZNE OPARCIE
• dla zdrowych pleców • uniwersalne zastosowanie  
• pasuje do wszystkich krzeseł i foteli • siatka  
zapewniająca swobodny przepływ powietrza  
za plecami • praktyczne pasy umożliwiające montaż
Materiał: plastik, tkanina 
Wymiary: 41 x 40 cm

29 zł zam. nr 5991-P

PLASTRY PRZECIWBÓLOWE  
10 sztuk
• przynoszą ulgę przy bólach stawów  
i mięśni • idealnie sprawdzają się  
w zapaleniach stawów, bólach pleców,  
szyi, ramion • przyspieszają regenerację  
i przynoszą ulgę po wysiłku fizycznym  
• czas stosowania: maks. 8-10 h
29 zł  zam. nr 0861-P

29,-



TARKA DO STÓP PROFI
• nowoczesne rozwiązanie dla zdrowia i wyglądu Twoich 
stóp • bezpieczne i bezbolesne usuwanie martwego 
naskórka • 4 wymienne głowice obrotowe • wbudowany 
akumulator (czas pracy ok. 30 min.) • łatwe wyjmowanie  
i czyszczenie głowic • 2 stopnie  
ziarnistości wałków
Zasilanie: akumulator NiMH (600 mAh)
89 zł zam. nr 1201-P

Polecamy dokupić: 4 zapasowe wałki

29 zł zam. nr 1202-P

APARATY DO KORYGOWANIA HALUKSÓW
• wspomagają walkę z haluksami • przyczyniają się do 
korygowania kształtu kości i przywracania im naturalnego 
ułożenia • zapobiegają nachodzeniu na siebie koślawych 
palców • pomagają przywrócić naturalny układ stopy
• łagodzą napięcie mięśni i stawów • łatwe i bezpieczne  
w zastosowaniu • uniwersalny rozmiar
Zestaw zawiara: 2 sztuki (na prawą i lewą stopę)
59 zł zam. nr 0181-P

89,-

59,-

MASUJĄCA KĄPIEL PEREŁKOWA DO STÓP
• idealna do kąpieli zmęczonych stóp • pomocna przy 
zwyrodnieniach stawów • 3 wymienne nakładki masujące  
• 2 komplety wałków masujących • regulacja intensywności  
• urządzenie świetnie sprawdzi się  
w salonach kosmetycznych,  
fizjoterapeutycznych oraz w domu
Moc: 420 W
Temp. wody: 25-50 C
Wymiary: 43 x 37 x 19 cm
Długość kabla: 2 m
179 zł zam. nr 1051-P

179,-

299,-

MASAŻER STÓP SHIATSU Z OGRZEWANIEM 
• japoński masaż Shiatsu i przyjemne ogrzewanie • odpręża  
i koi zmęczone stopy • 18 intensywnie pracujących głowic  
i funkcja podczerwieni • automatyczne  
wyłączanie po 15 min.
Zasilanie: 12 V / 3 A
Moc: 36 W
Długość kabla: 2 m
299 zł zam. nr 5421-P

19,-

19,-

Super Soft
• do całorocznego 
użytkowania  
• miękki, lateksowy spód 
poprawia amortyzację stóp 
i zapewnia wygodę
19 zł zam. nr 3211-P

WKŁADKI DO BUTÓW
• idealne dla zmęczonych stóp • nadają się do butów w rozmiarze  
od 34 do 45 • wkładki wystarczy przyciąć nożyczkami

Thermo
• idealne na zimę • dolna 
aluminiowa warstwa zapewnia 
doskonałą barierę izolującą 
• górna warstwa gwarantuje 
wygodę użytkowania • wkładki  
chronią stopę przed utratą 
ciepła
19 zł zam. nr 3221-P

SZCZOTKA DO PEDICURE
• profesjonalna pielęgnacja stóp
• duże ułatwienie dla osób 
starszych i mających problemy 
z poruszaniem • myje, masuje, 
usuwa martwy naskórek
• podeszwa z antypoślizgowymi 
przyssawkami • uniwersalny 
rozmiar (dł. 28 cm, szer. 13 cm)
Kolory:
39 zł zam. nr 8001-P

  

39,-

51



7
koncówek69,-

IRYGATOR DO ZĘBÓW WATER GENIUS
• skutecznie usuwa osad nazębny i resztki  
jedzenia z przestrzeni międzyzębowych  
• idealny do czyszczenia aparatów  
ortodontycznych, koron, mostów i implantów  
• dokładnie oczyści zęby oraz wymasuje  
dziąsła poprawiając ich ukrwienie • łatwy  
w użyciu • dla dzieci i dorosłych • wbudowany  
zbiornik na wodę (50 ml)
Materiał: trwałe i odporne tworzywo sztuczne

Kolory:          
39 zł         zam. nr 8291-P

SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW
• lekka i poręczna, bezprzewodowa szczoteczka do zębów  
• idealna do codziennej higieny jamy ustnej całej rodziny  
w domu i w podróży • innowacyjna soniczna technologia  
• dokładniej niż tradycyjne szczoteczki usuwa osad, bakterie  
i płytkę nazębną • skuteczna, ale delikatna dla szkliwa i zębów 
• 3 tryby czyszczenia (24000 drgań/min., 28000 drgań/min., 
31000 drgań/min.)
Praktyczny stojak i 7 kolorowych końcówek
Zasilanie: 1 bateria 1,5 V AA 

69 zł         zam. nr 1721-P

39,-

Po

PASKI DO WYBIELANIA ZĘBÓW 
28 sztuk
• dla bielszego i jaśniejszego uśmiechu • paski żelowe: 14 szt. 
na górne zęby + 14 szt. na dolne zęby • łatwa aplikacja  
• przyjemny aromat mentolu • efekt pięknych, białych zębów 
• do stosowania przez maks. 30 minut dziennie
49 zł zam. nr 7961-P

49,-

przed po

129,-NOWOŚĆ

AUTOMATYCZNA SZCZOTECZKA  
DO ZĘBÓW SMART
• szczoteczka w kształcie litery U ściśle dopasowuje się  
do linii zębów i dziąseł • 4 tryby czyszczenia (wibracji) 
• wybielające niebieskie światło UV LED • miękkie, 
antybakteryjne silikonowe włosie - łagodne dla zębów  
i dziąseł • czyści zęby z wszelkich bakterii oraz przebarwień
• delikatnie masuje dziąsła oraz usuwa płytkę nazębną
• odpowiednia także dla dzieci oraz osób z aparatem 
ortodontycznym • bardzo łatwa w użyciu, w pełni 
automatyczna
Zestaw zawiera: szczoteczkę, ładowarkę, kabel USB i zasilacz

129 zł         zam. nr 6971-P

Polecamy dokupić:  
zapasowe szczotki  
do szczoteczki smart
24 zł zam. nr 8621-P

52 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



INHALATOR I SAUNA DO TWARZY 2w1
• praktyczne urządzenie, które łączy  
w sobie inhalator i saunę do twarzy • inhalator 
nawilża błony śluzowe i udrażnia nos oraz  
zatoki • sauna  
do twarzy dba o cerę  
i przygotowuje ją  
do dalszych zabiegów  
kosmetycznych  
• możliwość dodawania  
olejków aromatycznych  
i ziół • funkcja  
automatycznego  
wyłączania po opróżnieniu  
zbiornika (50 ml)
Zestaw zawiera: inhalator, 
maskę na twarz, końcówkę  
do inhalacji, dozownik wody

Moc: 100 W
Wymiary: 19,5 x 28 x 17,5 cm

89 zł     zam. nr 5281-P

89,-

ELEKTRYCZNY PĘDZEL KOSMETYCZNY
• szybka i równomierna aplikacja kosmetyku (pudru, podkładu, 
różu itp.) • prosta obsługa • obrotowa głowica 3600  
• antybakteryjne i drobne włókna syntetyczne przyjazne dla 
skóry wrażliwej • zapewnia lepsze pokrycie przy mniejszym 
zużyciu kosmetyku, nie pozostawia smug • w zestawie 
dodatkowy pędzel
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AAA
Wymiary: 15 x 3 cm

79 zł zam. nr 6481-P

PIÓRO KOSMETYCZNE Z TERAPIĄ 
FOTONOWĄ
• odmładza i zapobiega zmarszczkom • sprawia, 
że skóra jest miękka, gładka i lśniąca • pomaga 
rozwiązać problem z trądzikiem • zmniejsza 
zaczerwienienia • wspiera odnawianie się 
naskórka • poprawia krążenie krwi i dostarcza 
skórze niezbędnych składników odżywczych  
• 2 barwy światła: czerwona i niebieska
Zasilanie: 1 bateria 1,5 V AA 
Materiał: tworzywo ABS 
Wymiary: 2,6 x 14,1 cm

69 zł zam. nr 6111-P

przed po

79,- 79,-

69,-

MYDŁO Z SOLI HIMALAJSKIEJ
• regularne stosowanie pomaga uzyskać efekt 
delikatnej i jedwabistej w dotyku skóry • wygładza  
i oczyszcza skórę, tonizuje, napina pobudzając krążenie 
krwi • krystaliczna sól himalajska • do codziennego 
użytku • przywraca skórze witalność i blask
Skład: naturalna, krystaliczna sól himalajska  
(84 naturalne minerały), nie zawiera sztucznych barwników
1 szt. 14,90 zł zam. nr 3721-P
2 szt. 22 zł zam. nr 3722-P

INHALATOR SOLNY
• koi i oczyszcza górne drogi oddechowe • wspomaga 
leczenie chorób układu oddechowego • pomaga przy astmie, 
infekcjach, przeziębieniu, chrapaniu, alergiach oraz problemach 
oddechowych związanych z paleniem
59 zł  zam. nr 1291-P

Dodatkowa sól do inhalatora
• krystalicznie czysta • dostarcza organizmowi niezbędnych 
składników mineralnych • pomaga przywrócić i utrzymać 
energię fizyczną i równowagę między  
środowiskiem kwaśnym i zasadowym  
organizmu • zawiera 84 minerały, w tym  
żelazo, nadające jej piękny różowawy  
odcień • zestaw zawiera  
białą i różową sól,  
w sumie 250 gramów
7 zł  zam. nr 0261-P

Produkt w 100%  
naturalny  

i bezpieczny

59,-

7,-

od 11,-/szt

ELEKTRYCZNY NAWILŻACZ POWIETRZA
• zapewnia odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniu  
• regulacja poziomu nawilżania • oszczędny • cichy 
• automatyczne wyłączanie • posiada specjalny filtr, który 
zapobiega powstawaniu kamienia • 7 kolorów podświetlenia  
• możliwość dodania aromatu • zbiorniczek na wodę: 2,6 l  
• do pomieszczeń o powierzchni do 25 m²
Maks. parowanie:  
280 ml/godz. - działanie do 10 h 
200 ml/godz. - działanie do 14 h 
Wysokość: 29 cm  
Średnica: 18 cm
119 zł zam. nr 3381-P

119,-

53



54 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

239,-

MATA MASUJĄCA Z OGRZEWANIEM SHIATSU MAT
• pozwala pozbyć się stresu i napięcia mięśniowego • pobudza krążenie 
krwi • można ją rozłożyć na sofie, łóżku, fotelu i krześle • regulowana 
intensywność masażu • funkcja ogrzewania • pilot zdalnego sterowania  
• prosty montaż dzięki elastycznym pasom • łatwa w utrzymaniu  
w czystości • 1 strefa ogrzewania  • 3 poziomy ogrzwania• 4 strefy masażu 
(szyja, plecy, biodra i nogi) • 5 trybów masażu (pulsacyjny, oklepywanie, 
falujący, delikatny lub automatyczny)
Zasilanie: 12 V DC/2000 mAh
Moc: 24 W
Jednostki masujące: 10 szt.
Waga: 2,09 kg
Wymiary maty: 175 x 55 cm

249 zł zam. nr 6571-P

MASAŻER Z OGRZEWANIEM
• pomaga pozbyć się zmęczenia i napięcia mięśni • uwalnia 
energię w całym ciele • pobudza krążenie krwi • do stosowania 
nie tylko na karku i plecach, ale także na innych częściach ciała,  
takich jak: łydki, uda, brzuch, ramiona  
• funkcja automatycznego wyłączania  
po 15 minutach • 4 głowice masujące  
• 2 kierunki masażu • funkcja grzania
Zestaw zawiera: masażer,
zasilacz sieciowy, praktyczny  
zasilacz do samochodu i pokrowiec
Wymiary: 110 x 17 x 12 cm
Waga: 2,8 kg
Moc: 25 W
169 zł zam. nr 4571-P

DOMOWY DRENAŻ LIMFATYCZNY
• pobudza do pracy układ krwionośny i limfatyczny  
• zmniejsza obrzęk limfatyczny • wspomaga  
zwalczanie cellulitu • regeneruje zmęczone mięśnie  
• działa profilaktycznie w przypadku ryzyka  
wystąpienia zakrzepicy żylnej
Zestaw zawiera: 2 nakładki masujące w kształcie buta (na łydki  
i stopy), 2 nakładki masujące na uda, jednostkę sterującą,  
kanaliki mocujące, zasilacz AC/DC
Zasilanie: zasilacz sieciowy (w zestawie)  
lub 4 baterie 1,5 V AA  
Moc: 1,8 W
Regulacja  
ciśnienia: 10-40 kPa
239 zł zam. nr 4521-P

169,-349,-

NOWOŚĆ

259,-

249,-

PISTOLET DO MASAŻU RELAX
• bezprzewodowe urządzenie do masażu całego ciała
• łagodzi napięcie i sztywność mięśni • regeneruje 
mięśnie po wysiłku fizycznym • zwiększa zakres ruchu  
i poprawia krążenie krwi w tkankach • pomaga  
w regeneracji blizn, stymuluje przepływ limfy
20 poziomów prędkości (wibracji) 
Zestaw zawiera:  
pistolet,  
6 wymiennych  
końcówek,
praktyczne etui  
i ładowarkę 
349 zł  
zam. nr 9171-P



WIBRATOR FANTASY
• dla urozmaicenia życia seksualnego  
• 9 rodzajów wibracji • cichy, niezawodny  
i stylowy stymulator erogennych części  
ciała • gadżet erotyczny dla kobiet 
i mężczyzn, do zabawy w parze 
i w pojedynkę • płynna regulacja 
intensywności wibracji zapewnia 
niezapomniane doznania
Materiał: bezpieczny, miękki silikon
Długość: 17 cm (23 cm z uchwytem)
Średnica: 4,2 cm
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AAA 

99 zł zam. nr 9201-P

HIT ROKU

LUBRYKANT W ŻELU NATURAL
• na bazie wody, bez perfum, barwników  
i dodatków • delikatny - fizjologiczny  
poziom pH • poprawia jakość życia  
seksualnego
Pojemność: 130 ml

24 zł zam. nr 5291-P 

STYMULATOR LADY MASTER
• rewolucyjny erotyczny gadżet dla kobiet szukających 
niezapomnianych doznań • ułatwia i przyspiesza osiągnięcie 
orgazmu • zapewnia niezapomniane chwile w samotności 
jak i w duecie - świetnie sprawdzi się jako element gry wstępnej
Materiał: miękki silikon 
Zasilanie: akumulator Li-ion 3,7 V/600 mAh  
(zasilacz USB i sieciowy w zestawie) 

169 zł zam. nr 4641-P

DYSKRETNA DOSTAWA:
• podwójne, dyskretne  

opakownie
• przesyłka od TV PRODUCTS
• więcej na www.tvproducts.pl

24,-

 
 

100 %DISKRÉTNÍ DODÁNÍ

100 %DISKRÉTNÍ DODÁNÍ
100%  dyskretna dostawa

100 %
DISKRÉTNÍ DODÁNÍ100 %
DISKRÉTNÍ DODÁNÍ

100%  
dyskretna dostawa

KULKI SECRETBALLS  
DO MASAŻU MIĘŚNI KEGLA
• wspomagają rekonwalescencję po porodzie • stymulują 
strefy erogenne • wzmacniają mięśnie dna miednicy
Materiał: miękki silikon

Duo
Kolory: 
39 zł zam. nr 5761-P

Lady
49 zł zam. nr 5762-P

179,-

169,-

99,-

49,-

39,-

Lady

Duo

NOWOŚĆ

55

DOMOWY DRENAŻ LIMFATYCZNY
• pobudza do pracy układ krwionośny i limfatyczny  
• zmniejsza obrzęk limfatyczny • wspomaga  
zwalczanie cellulitu • regeneruje zmęczone mięśnie  
• działa profilaktycznie w przypadku ryzyka  
wystąpienia zakrzepicy żylnej
Zestaw zawiera: 2 nakładki masujące w kształcie buta (na łydki  
i stopy), 2 nakładki masujące na uda, jednostkę sterującą,  
kanaliki mocujące, zasilacz AC/DC
Zasilanie: zasilacz sieciowy (w zestawie)  
lub 4 baterie 1,5 V AA  
Moc: 1,8 W
Regulacja  
ciśnienia: 10-40 kPa
239 zł zam. nr 4521-P



56 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

59,-

PLASTRY WSPOMAGAJĄCE 
ODCHUDZANIE 30 sztuk
• w 100% naturalne • zmniejszają apetyt  
• przyspieszają spalanie tkanki  
tłuszczowej • działają długotrwale
Kuracja 30-dniowa:  
59 zł zam. nr 3171-P

Klasik 
Kolory: 1 szt.       + 1 szt.
Rozmiary:  
S, M, L, XL, XXL, XXXL
59 zł zam. nr 5771-P

Z głębokim dekoltem
Kolory:  1 szt.      + 1 szt.
Rozmiary:  
S, M, L, XL, XXL, XXXL 
69 zł zam. nr 5781-P

SZORTOPAS WYSZCZUPLAJĄCY  
zestaw 2 sztuk
• modeluje i wyszczupla najbardziej 
problematyczne części ciała (od kolan  
po linię biustu) • jednoczęściowy  
• bez widocznych szwów  
i połączeń • niewidoczny  
pod ubraniem • idealny  
pod sukienkę wieczorową  
lub obcisły kostium
Zestaw zawiera: 2 sztuki

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL 
(1 szt.       + 1 szt.      ),  
XXXXXL (2 szt.       ) 
59 zł zam. nr 2631-P 

Zestaw 2 szt.

Zestaw 2 szt.

Zestaw 2 szt.

HIT

HIT

BODY WYSZCZUPLAJĄCE
zestaw 2 sztuk
• modelują i wyszczuplają całe ciało 
(od kolan do pasa) • podkreślają 
biust • bezszwowe • niewidoczne 
pod ubraniem • z wysokiej jakości 
materiału
Zestaw zawiera: 2 sztuki

59,-

69,-

59,-

MAGICZNY BIUSTONOSZ  
SILIKONOWY Z SATYNĄ
• bez ramiączek i pasków • dobrze  
przylega do ciała • idealny do sukienek  
i bluzek bez pleców • elegancki wygląd  
• powiększa biust o 1 rozmiar  
i poprawia jego kształt
Kolory: 
Rozmiary: A, B, C, D

49 zł zam. nr 2651-P 

49,-



29,-

PLASTRY WSPOMAGAJĄCE OCZYSZCZANIE  
10 sztuk
• zapobiegają gromadzeniu się toksyn w organizmie  
• zawierają naturalne substancje, które aktywują punkty 
akupresury na stopach • zmniejszają ból i zmęczenie  
• łagodzą stres • przyspieszają metabolizm  
• poprawiają krążenie
29 zł zam. nr 1331-P

59,-

ELEKTRONICZNA PĘSETA
z oświetleniem LED
• szybko i skutecznie usuwa włosy wraz z cebulkami  
• do każdego rodzaju skóry • łatwe czyszczenie za pomocą 
dołączonej szczoteczki
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AA  
Zestaw zawiera: pęsetę, szczoteczkę do czyszczenia oraz praktyczne etui

59 zł                  zam. nr 6671-P

99,-DEPILATOR 3w1
• luksusowy system depilacji w domowym zaciszu • depilator, 
pęseta i maszynka do golenia w jednym poręcznym urządzeniu 
• solidna konstrukcja oraz nowoczesna technologia zapewniają 
delikatne i skuteczne usuwanie włosków • pozostawia skórę 
piękną i gładką aż do 4 tygodni • wbudowany akumulator  
• regulowana prędkość pracy (2 poziomy)
Zasilanie: akumulator NiMH (600 mAh)
Zestaw zawiera: 3 wymienne głowice  
(depilator, golarka, pęseta), stojak,  
ładowarkę, szczoteczkę  
do czyszczenia  
Gratis: gąbka do masażu
99 zł zam. nr 1211-P

LAMPA UV DO PAZNOKCI
• profesjonalna, tunelowa lampa UV do utwardzania 
żelu i lakieru • studio paznokci w Twoim domu  
• wysuwana dolna tacka umożliwia łatwy dostęp  
do wnętrza lampy (wygodna przy czyszczeniu  
czy wymianie świetlówek) • prosta obsługa  
• na obudowie włącznik i przycisk timera  
• 4 lampki UV, każda o mocy 9 W
Wymiary: 22,5 x 25 x 10 cm
Napięcie: 220 V, 50 Hz
Timer: 120 s
Moc: 36 W 
109 zł  
zam. nr 0931-P

Polecamy dokupić:  
dodatkową lampkę UV 9 W 
29 zł zam. nr 0932-P

109,-

57



59,-

59,-

79,-

MAGNETOTERAPIA
• idealnie relaksuje i odpręża
nadwyrężone części ciała • stymuluje 
obieg krwi i łagodzi ból • do stosowania 
w domu i na zewnątrz • materiał: 75%  
neopren + 25% poliamid

Pas biodrowy
• przyjemnie rozgrzewa dolną część 
kręgosłupa • chroni i wzmacnia lędźwie  
• 16 wszytych magnesów • maks.  
obwód: 140 cm • zapinany na rzep
79 zł zam. nr 2401-PPas na kark

• przyjemnie ogrzewa całą szyję
• pobudza mięśnie, łagodzi ból i rozluźnia  
• 9 wszytych magnesów • zapinany  
na rzep
59 zł zam. nr 2431-P

Stabilizator na kolano
• pomocny przy rehabilitacji złamań, 
zwichnięć, naciągniętych więzadeł
• elastyczny materiał • 8 wszytych 
magnesów • uniwersalny rozmiar  
(na rzepy)
59 zł zam. nr 2443-P

Opaska na kostkę
• stymuluje przepływ krwi i wzmacnia 
kostkę • pomaga w rehabilitacji  
po zwichnięciach i skręceniach • nie 
uciska stopy • zapinana na wygodny  
i łatwy w obsłudze rzep • 8 wszytych 
magnesów
44 zł zam. nr 7151-P

Maks. obwód: 140 cm

44,-

44,-

PROMOCJA!
Przy zakupie 2 dowolnych 
sztuk opasek, otrzymasz 
rabat 10 zł!

MAGNETYCZNA ORTEZA NA PLECY
• wspiera prawidłową postawę ciała
• łagodzi ból • poprawia krążenie krwi
• naturalne działanie przeciwbólowe  
• 12 wszytych magnesów • całkowicie 
niewidoczna pod ubraniem • odpowiednia  
dla kobiet i mężczyzn
Materiał: 70% neopren + 30% poliamid
Szerokość: 120 cm
Wysokość: 40 cm
79 zł zam. nr 8681-P 89,-

79,-

Opaska na nadgarstek
• pomaga w stanach reumatycznych  
i zwyrodnieniowych nadgarstka  
• uwalnia od napięcia mięśni nadgarstka 
podczas długiego korzystania  
z klawiatury komputera • zapewnia 
wsparcie nadwyrężonych stawów 
sportowców • zapinana na wygodny  
i łatwy w obsłudze rzep  
• 4 wszyte magnesy
44 zł zam. nr 7161-P

na biodra
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HIT

PODKOLANÓWKI UCISKOWE NA ZAMEK 
BŁYSKAWICZNY
• pomagają zmniejszyć obrzęk nóg • łagodzą 
ból w stopach i łydkach • przydatne dla osób 
pracujących w pozycji stojącej, cierpiących na 
żylaki, uskarżających się na odczucie ciężkości nóg 
• skutecznie zwiększają komfort chodzenia  
• anatomiczny kształt • praktyczny zamek 
błyskawiczny • wygodne w noszeniu, niewidoczne 
pod ubraniem • nie powodują ucisku w obrębie 
palców • oddychający, miękki i elastyczny materiał
Kolory:  
Rozmiary: S/M, L/XL lub XXL
S/M 59 zł zam. nr 1441-P
L/XL 59 zł zam. nr 3581-P
XXL 59 zł zam. nr 3591-P
                             

S / M L / XL XXL

długość podkolanówki od pięty 32 cm 40 cm 42 cm

obwód nad kostką 21 cm 22 cm 25 cm

obwód w łydce 38 cm 42 cm 44 cm

obwód w śródstopiu 21 cm 23 cm 27 cm

59,-

HOT & COLD

COM FO R T  TE C H N OLOGY

od 49,-

KOMPRESY TORFOWE
• chłodzący okład i rozgrzewający 
termofor w jednym • torfowy wkład 
zapewnia długotrwałe utrzymanie 
temperatury • pomaga przy wielu 
dolegliwościach (np. ból, opuchlizna, 
skurcze, napięcie mięśni, stłuczenia)  
• z jednej strony pokryty miłym  
w dotyku welurem • wygodne 
mocowanie na rzepy • wielokrotnego 
użytku

Uniwersalny
Wymiary: ok. 28 x 17 cm
59 zł zam. nr 4541-P 

Na plecy
Maks. obwód po rozciągnięciu: ok. 140 cm
69 zł zam. nr 4121-P 

Na kolano/łokieć
Maks. obwód po rozciągnięciu: ok. 48 cm
59 zł zam. nr 4451-P 

Na głowę
Maks. obwód po rozciągnięciu: ok. 67 cm
49 zł zam. nr 4151-P 

59



99,-

MŁYNEK DO WYCISKANIA SOKÓW ŻELIWNY
• ręczny młynek do tradycyjnego wyciskania soków  
z miękkich owoców i warzyw • idealny do malin, 
porzeczek, ostrężyn, truskawek • wyciśnięty sok 
zachowuje wszystkie witaminy i składniki  
mineralne • przykręcany do stołu • na korbkę 
Średnica wsadu: 10 cm 
Wysokość: 30 cm
99  zł zam. nr 5401-P

SOKOWIRÓWKA PROFI
• maksimum soku, minimum odpadów 
• nowoczesne, wydajne urządzenie  
do wyciskania soku z owoców i warzyw  
• eleganckie wzornictwo  
• antypoślizgowe nóżki
Wyposażenie: pojemnik z miarką 1 l, sitko  
ze stali nierdzewnej, uchwyt sitka, pojemnik  
na miąższ, popychacz

Moc: 700 W  
2 prędkości obrotów: 17 000 obr./min  
i 19 200 obr./min 
Poj. zbiornika: 1,6 l
Długość kabla: 150 cm
169 zł zam. nr 2261-P

59,-
79,-

MASZYNKA DO MIELENIA MIĘSA
• tradycyjna maszynka do mielenia mięsa, 
sera, bułki tartej • łatwa w eksploatacji  
• przykręcana do stołu • żeliwna
Wymiary: 28 x 26 x 10 cm
Rozmiar: 8
79 zł   zam. nr 3641-P

MŁYNEK  
DO MIELENIA MAKU
• do mielenia maku  
i wszelkiego rodzaju nasion  
• łatwy w obsłudze  
• solidny • przykręcany  
do stołu
Wymiary: 25 x 19 x 5,5 cm
59 zł zam. nr 5721-P

199,-

169,-
WYPRZEDAŻ
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399,-

ELEKTRYCZNA MASZYNKA 
DO MIĘSA
• mielenie i wyrabianie mięsa 
• wypełnianie kiełbas, wędlin 
• szatkowanie i tarcie
Akcesoria: przystawka do tarcia i szatkowania 
(3 nasadki), nasadka masarska, 3 sitka, taca 
zasypowa, popychacz

Moc: 1600 W

399 zł  zam. nr 5831-P

przystawka  
do tarcia  
i szatkowania

ROBOT KUCHENNY
• idealny do przygotowywania większej ilości ciasta, kremów, bitej 
śmietany itp. • wyrobi aż do 1 kg mąki (1,8 kg gotowego ciasta)  
• 5 poziomów prędkości • przełącznik obrotów z diodą LED  
• ruchome ramię dla łatwej wymiany mieszadeł  
• automatyczne mieszanie po podniesieniu  
ramienia • antypoślizgowe nóżki
Zestaw zawiera: wyjmowaną misę ze stali  
nierdzewnej (pojemność: 4 l), przeźroczystą  
pokrywę z praktycznym otworem 
do dodawania składników, 3 wymienne  
mieszadła: hak (świder) do wyrabiania  
ciasta (gęstego, drożdżowego), płaskie  
mieszadło (do kremów i lekkich ciast),  
trzepaczkę (do ubijania śmietany, białek jaj)

Moc: 600 W
Długość kabla: 1 m (chowany w podstawie)
399 zł zam. nr 0531-P

BLENDER KUCHENNY Z AKCESORIAMI
• błyskawicznie zmiksuje, zmieli, rozetrze, ubije lub pokruszy 
wszystkie składniki • idealny do przygotowywania  
kremowych zup, przecierów i sosów, ubijania śmietany  
oraz przyrządzania koktajli i deserów • ostrza ze stali  
nierdzewnej • niskie i wysokie obroty • funkcja TURBO
Moc: 800 W 
Napięcie: 230 V 
Regulacja prędkości: 11 000-16 500 obr./min

Zestaw zawiera: blender, rozdrabniacz (poj. 0,7 l),  
trzepaczkę, pojemnik do przygotowywania  
potraw (poj. 0,6 l)
159 zł zam. nr 9571-P

159,-

399,-

płynna  
regulacja  
obrotów
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44,-

Dwustronny ręczny 2w1
• do mielenia gruboziarnistego  
pieprzu, soli i przypraw • 2 osobne 
zbiorniczki • ceramiczny mechanizm  
mielący • możliwość regulacji  
grubości mielenia • wykonany  
ze stali nierdzewnej
Wysokość: 18,5 cm
Średnica: 5 cm
44 zł  
zam. nr 9491-P

Elektryczny
• ceramiczny mechanizm mielący  
• do mielenia: soli, pieprzu i przypraw 
• możliwość regulacji grubości  
mielenia • wykonany ze stali  
nierdzewnej • z oświetleniem 
Wysokość: 22 cm
Średnica: 5 cm
Zasilanie: 4 baterie 1,5 V AA

49 zł zam. nr 9481-P 

99,-99,- 149,-

79,-

ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO KAWY
• elegancki, pasuje do wyposażenia każdej  
kuchni • pozwala na bardzo drobne i szybkie  
zmielenie kawy • wysoka jakość materiałów  
• elementy ze stali nierdzewnej
Pojemność: 50 g  
Moc: 200 W
Czas pracy: maks. 1 min.
79 zł zam. nr 2171-P

Brazylia
Wysokość: 21 cm
Średnica: 8,5 cm
Materiał: drewno, metal
99 zł zam. nr 2051-P

Columbia
Wysokość: 21 cm
Średnica: 9,5 cm
Materiał: metal, drewno
99 zł zam. nr 1611-P

Costa Rica
Wysokość: 23,5 cm
Podstawa: 13,5 x 13,5 cm
Materiał: metal, drewno
149 zł zam. nr 0671-P

MŁYNKI DO KAWY
• przyjemność rozkoszowania się świeżo zmieloną kawą • regulacja grubości mielenia • ponadczasowy design • podczas 
ręcznego mielenia kawa uwalnia olejki eteryczne, które sprawiają, że zyskuje ona przyjemny, silny aromat • ceramiczny 
mechanizm mielący • przydatne również do mielenia przypraw i ziół

49,-

MŁYNKI DO PRZYPRAW

WYPRZEDAŻ
WYPRZEDAŻ
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29,-

OTWIERACZ DO KONSERW
• z łatwością otworzysz każdą puszkę lub konserwę  
• solidny i mocny uchwyt • prosty w obsłudze  
• odporny i wytrzymały • posiada praktyczne  
oczko do zawieszenia
Długość: 20 cm 
Materiał: stal nierdzewna

19 zł zam. nr 3181-P

OTWIERACZ DO WINA
• do otwierania win korkowych i butelek • łatwy  
w obsłudze • wysokiej jakości materiał 
Materiał: stal nierdzewna,  
tworzywo sztuczne

29 zł zam. nr 2971-P

1
2

1

2

3

4

ZESTAW 8 ZAMKNIĘĆ EASY LOCK
• nadają się do torebek papierowych i foliowych  
• przydatne do uszczelniania plastikowych torebek 
do zamrażania • w zestawie 8 sztuk klipów  
o 4 różnych długościach • pomagają  
zachować świeżość produktów
Zestaw zawiera: 
2 sztuki o długości: 29 cm 
2 sztuki o długości: 22,5 cm 
2 sztuki o długości: 18,5 cm 
2 sztuki o długości: 12 cm
19 zł zam. nr 3541-P

19,-

39,-

TERMOMETR CYFROWY DO ŻYWNOŚCI 
• gwarantuje łatwy, szybki i dokładny pomiar temperatury  
• sprawdzi się podczas pieczenia, gotowania, grillowania, duszenia, 
smażenia itp. • praktyczne etui w zestawie • czytelny wyświetlacz
Dane techniczne: sonda o dł. 14,5 cm, zasilany baterią 1,5 V L1154  
(w zestawie)
Zakres pomiaru: od -50°C do +300°C
39 zł zam. nr 3771-P

19,-

63

129,-
TERMOMISA ZESTAW 2 L + 4 L
• do przenoszenia i przechowywania gorących oraz 
zimnych dań • dzięki szczelnym pokrywom utrzymują 
temperaturę aż do 6 h • składane uchwyty pozwalają 
włożyć jedną misę w drugą • można myć w zmywarce
Materiał: tworzywo sztuczne, stal nierdzewna,  
izolacja z pianki poliuretanowej

Naczynie 4 l: Ø 27 cm
Naczynie 2 l: Ø 21 cm

129 zł zam. nr 4651-P 



39,-

MASZYNKA DO CIASTEK 24w1
• praska do przygotowywania ciast, ciasteczek, dekorowania, napełniania  
rurek kremem • z powodzeniem zastąpi rękaw cukierniczy podczas formowania 
i zdobienia ciast, ciasteczek, tortów itp. • prosta obsługa za pomocą tłoka, 
regulowane dozowanie ciasta przy pomocy małej przekładni • wykonana  
z wysokiej jakości stali nierdzewnej i wytrzymałego plastiku  
• 20 wymiennych nakładek do przygotowywania różnych ciastek  
• 4 różne nakładki do dekorowania
Wskazówka: By upiec ciasteczka najlepiej skorzystać  
z nieprzywierającej podkładki lub papieru do pieczenia.
39 zł zam. nr 4741-P

SUSZARKA DO GRZYBÓW I OWOCÓW
• idealna do suszenia owoców, warzyw, grzybów i ziół • regulacja 
temperatury od 35°C do 70°C • suszone produkty zachowują witaminy 
i wartości odżywcze • zapewnia równomierne suszenie • produkty 
zachowują naturalne aromaty oraz kolory • 7 poziomów
Moc: 250 W
Wymiary jednej tacki:  
31 x 25 cm
179 zł zam. nr 3231-P

MASZYNKA DO MAKARONU Z NASADKAMI
• do samodzielnego robienia świeżego, domowego makaronu • regulacja 
szerokości wałkowania i krojenia ciasta (w instrukcji przepis na ciasto)  
• nadaje się do przygotowania ciasta na: makaron, pierogi, kluski  
czy faworki • 7 stopni regulacji grubości wałkowanego ciasta • wykonana  
ze stali nierdzewnej • możliwość przymocowania do blatu stołu
Zestaw zawiera:  
1) podwójną nasadkę do przygotowania makaronu do zupy (1 mm) oraz tasiemek (6 mm)
2) podwójną nasadkę do przygotowania spaghetti oraz szerokiego fettuccine (45 mm)
3) nasadkę do przygotowania ravioli z nadzieniem (3 mm)

Wymiary: 19,5 x 12,5 x 12,5 cm
Szerokość ciasta: 14 cm
Wysokość: 12,5 cm
149 zł zam. nr 2151-P

MASZYNKA DO MAKARONU KLASIK
• maszynka ułatwi przygotowanie pysznego, domowego makaronu  
• masywna konstrukcja ze stali nierdzewnej • wałkuje i kroi ciasto 
• regulacja szerokości cięcia makaronu (od 2 do 6,5 mm) • 7 stopni 
regulacji grubości wałkowanego ciasta • przykręcana do stołu
Wymiary: 20 x 17,5 x 15 cm
Szerokość ciasta: 14 cm
99 zł zam. nr 1771-P

ciasto

ravioli

makaron

spaghetti

fettuccine

szeroki  
makaron

159,-

149,-

179,-

99,-
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99,-

59,-

CZAJNIKI ELEKTRYCZNE
• wyposażone w sitko filtrujące 
i podświetlenie LED • elegancki 
wygląd • dno ze stali nierdzewnej  
• wskaźnik poziomu wody  
• możliwość schowania kabla w 
podstawie • praktyczny przycisk 
otwierania pokrywy  
• automatyczne wyłączanie

Szklany
Pojemność: 1,7 l  
Długość kabla: 67 cm 
Moc: 2200 W
89 zł zam. nr 3661-P

Nierdzewny
Pojemność: 1,7 l  
Długość kabla: 75 cm 
Moc: 2200 W
99 zł zam. nr 3671-P

Easy
Pojemność: 0,8 l  
Długość kabla: 75 cm 
Moc: 2200 W
59 zł zam. nr 4511-P

KUCHENKA INDUKCYJNA SAFE TOUCH
• wysoka wydajność, oszczędność czasu i energii • czytelny wyświetlacz  
z panelem sterującym • ochrona przed przegrzaniem • natychmiastowe 
działanie • bezpieczna w użytkowaniu • automatyczna detekcja wielkości 
garnka • płyta ceramiczna odporna na działanie wysokich  
temperatur • funkcja alarmu (urządzenie weryfikuje przydatność 
pozostawionego na kuchence garnka) • funkcja „Voltage”  
pokazująca m.in. wartość zużytej energii • funkcja  
wentylatora, który może pracować w trakcie  
gotowania, jak i w trakcie czuwania
Napięcie: 230 V
Moc: 200-1800 W
Temperatura: 80°-270°C
Minutnik: 1-240 minut
Wymiary: 37 x 29 cm

199 zł  zam. nr 3031-P
199,-

69,-

PODKŁADKA INDUKCYJNA
• przystosowuje pod indukcję naczynia 
ceramiczne, aluminiowe, szklane i miedziane  
• idealne uzupełnienie kuchenki indukcyjnej
Wymiary: Ø 23 cm

69 zł zam. nr 6381-P 

 
  

  
 

 

99,-

89,-

WYPRZEDAŻ
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OBIERACZKA MULTI 3w1
• praktyczna, poręczna obieraczka do warzyw 
i owoców • niezastąpiona w każdej kuchni  
• wielofunkcyjna • obrotowa głowica  
• 3 różne ostrza do wyboru • krojenie, 
obieranie, skrobanie, tarcie • bezpieczna  
i łatwa w obsłudze
Kolory: 
33 zł zam. nr 6951-P

99,-

TARKA 5w1
• ręczna tarka do warzyw, owoców, twardych serów i orzechów  
• wykonana z nierdzewnych metali • łatwy montaż, obsługa  
i konserwacja • mocowanie do blatu (maks. 3 cm) za pomocą śruby
W zestawie 5 wymiennych wkładów:
- do tarcia na grubo warzyw, owoców i surowych ziemniaków
- do przecierania warzyw i owoców
- do szatkowania warzyw i owoców
- do bułki tartej i twardych serów
- do tarcia na drobno orzechów,  
czekolad, warzyw i owoców

Otwór wsadu: 6 x 5 cm
Wysokość od blatu: 20 cm

99 zł     zam. nr 8081-P

33,-

 

WIELOFUNKCYJNA KRAJALNICA 5w1
• szybkie i sprawne przygotowywanie potraw  
• szatkuje równomiernie przy minimalnym wysiłku  
• wykonana z najwyższej jakości tworzywa sztucznego  
• ostrza ze stali nierdzewnej • wygodny pojemnik  
z antypoślizgowym spodem
Zestaw zawiera: pojemnik, nakładkę ochronną,  
szatkownicę, 5 nasadek: plasterki 1,5 mm oraz 2,5 mm,  
słupki 2 mm oraz 3 mm, falowane plasterki
59 zł zam. nr 5271-P

69,-

59,-
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MASZYNKA DO OBIERANIA ZIEMNIAKÓW
• obiera ziemniaki niezależnie od ich kształtu i wielkości  
• pozwala na zaoszczędzenie czasu i zachowanie czystych, 
zadbanych dłoni • nadaje się również do obierania innych 
warzyw korzeniowych • łatwa do utrzymania w czystości  
- wystarczy opłukać elementy pod bieżącą wodą  
• pomieści 1 kg ziemniaków • czas obierania: 2 minuty 
• GRATIS: wirówka do sałaty
Moc: 85 W  
Napięcie: 230 V
Wymiary: Ø 26 cm
Wysokość: 26 cm
159,90 zł          zam. nr 2621-P

+

dzbanek 1 l

SUPER CHOPPER
• wielofunkcyjny robot, który posieka, zmieli, rozbije  
i zmiksuje pietruszkę, czosnek, cebulę, zioła, surowe  
i gotowane mięso, szynkę, jaja, orzechy, migdały, sery  
i biszkopty • doskonały do przyrządzania koktajli, 
majonezu, sosów i dań dla niemowląt 
Moc: 700 W
Napięcie: 230 V 
Pojemność misy: 400 ml  (200 g produktu)
Pojemność dzbanka do koktajli: 1 l (wysokość: 28 cm)
149 zł zam. nr 1781-P

149,-

NIERDZEWNA V-KRAJALNICA PROFI
• wielofunkcyjna tarka do warzyw i owoców
• idealny do przygotowywania m.in. sałatek czy frytek
• wygodny, chroniący przed skaleczeniem uchwyt
• wygodna podpórka z antypoślizgowa nasadką
Zestaw zawiera: kapelusz ochronny z uchwytem do artykułów 
spożywczych, listwę prowadzącą, stojak  
do przechowywania noży, 5 płyt krojących  
(do krojenia na: cienkie, średnie  
lub grube plasterki, wąskie  
lub grube paski/ frytki) 
Wymiary: 45 x 13,5 x 6,5 cm
79 zł zam. nr 5251-P

79,-

MIKSER NUTRIMAX PRO
• do przygotowywania smacznych, bogatych w witaminy i minerały napojów, koktajli i zup
zaawansowana technologia ekstrakcji wydobywa wszelkie składniki  
odżywcze - nawet te ukryte w nasionach, liściach i pędach  
• praktyczne pokrywki pozwalają  
zabrać przygotowane napoje  
w podróż lub przechować w lodówce
Moc: 600 W
Obroty: 20 000 obr./min
179 zł zam. nr 6961-P

2 STALOWE  
OSTRZA

BOGATE WYPOSAŻENIE  
GRATIS!

2 niskie pojemniki (0,3 l), 
wysoki pojemnik (0,6 l), 
nakrętka z uchwytem,  

2 wieczka, 2 nierdzewne ostrza.

199,-

179,-

159,90
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WOLNOWAR
• do gotowania, zapiekania i duszenia potraw • idealnie 
nadaje się do przygotowywania zup, potrawek, bigosu, 
klopsików, gulaszu, zrazów i innych potraw • przygotowane 
w nim potrawy są soczyste i wyraziste w smaku, dzięki 
czemu nie ma potrzeby stosowania szkodliwych dla 
organizmu dodatków soli i tłuszczu • elektryczny garnek z 
wyjmowanym, 3,5 l kamionkowym naczyniem, które można 
użyć w piekarniku • możliwość wyboru jednego z 3 trybów 
pracy:
LOW – wolne gotowanie (6-8 h)
HIGH – szybsze gotowanie (3-5 h)
WARM – podtrzymywanie ciepła 
Zetaw zawiera: wolnowar, szklaną pokrywkę, przepisy i porady 
dotyczące przygotowywania posiłków

Pojemność: 3,5 l
Wymiary: 32 x 25 x 22,5 cm
Moc: 200 W
129 zł  
zam. nr 0491-P

JAJOWAR 3w1
1) gotowanie jajek na miękko i na twardo
2) przygotowywanie omletów i warzyw na parze 
3) przygotowywanie jajek sadzonych bez użycia tłuszczu
• oszczędza wodę, energię i czas • gotuje do 7 jajek na raz  
• łatwy w obsłudze • automatyczne wyłączanie• proste 
czyszczenie
Zestaw zawiera: jajowar, 3 wkłady (na jajka gotowane, na jajka  
sadzone, na omlety i warzywa), miarkę ze szpikulcem,  
przeźroczystą pokrywę 
Moc: 360 W

69 zł zam. nr 8031-P

3 1vv

69,-

129,-

RYŻOWAR
• nadaje się do przygotowywania  
wszystkich rodzajów ryżu i kaszy  
• automatyczne wyłączanie po ugotowaniu  
• funkcja utrzymania ciepła do 6 godzin  
• praktyczne uchwyty po obu stronach  
• szklana pokrywa z otworem  
do odprowadzania nadmiaru pary  
• antypoślizgowe nóżki • łatwe czyszczenie 
(wyjmowane naczynie z powłoką non-stick)
Pojemność: 0,6 l - 450 g suchego ryżu, 1 l - 700 g 
suchego ryżu
Długość kabla: 1,2 m
Moc: 350 W (funkcja podtrzymywania ciepła 40 W)
Gratis dodatkowe akcesoria: łyżka do ryżu,  
praktyczny kubek z miarką
0,6 l 79 zł zam. nr 7001-P
1 l 89 zł zam. nr 1941-P

  

 79,-
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339,-

299,-

249,-

cyrkulacja  
gorącego powietrza

mniej tłuszczu łatwa  
obsługa

smażenie gorącym  
powietrzem

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Klasik 2,6 l
Wymiary: 26 x 21 x 28 cm 
Pojemność: 2,6 l
Moc: 1300 W
249 zł zam. nr 7861-P

Digital 3,5 l
Wymiary: 30 x 37 x 35 cm 
Pojemność: 3,5 l
Moc: 1500 W
339 zł zam. nr 9501-P

Digital 2,6 l
Wymiary: 26 x 21 x 28 cm 
Pojemność: 2,6 l
Moc: 1300 W
299 zł zam. nr 9251-P

FRYTKOWNICE NA GORĄCE POWIETRZE
• alternatywa dla tradycyjnego smażenia - ulubione potrawy bez  
szkodliwego tłuszczu • zdrowsze, szybsze i smaczniejsze posiłki
• do przygotowywania wielu różnych potraw • dzięki nieprzywierającej  
powierzchni łatwe do czyszczenia • wyjmowany kosz do smażenia
• timer 1-30 min., termostat 80-200°C, szybkie nagrzewanie

69



PATELNIE I GARNKI STONITE
• idealne do gotowania, pieczenia, smażenia i duszenia - zdrowe i smaczne posiłki z niewielkim 
dodatkiem tłuszczu • ergonomiczny uchwyt • do wszystkich rodzajów kuchenek • odporne  
na wysoką temperaturę i odkształcenia • wewnętrzna warstwa o strukturze matowego 
kamienia naturalnego • nieprzywierająca powierzchnia Stonite • można myć w zmywarce
Gratis: szklana pokrywa

Patelnia ze standardową rączką 
ø 24 cm   69 zł zam. nr 5851-P 
ø 28 cm   79 zł zam. nr 5861-P

szklana  
pokrywa  
GRATIS!

 69,-  
 

 
 

    

PATELNIE CERAMICZNE 
• idealne do zdrowego i smacznego duszenia i smażenia 
przy minimalnej ilości tłuszczu • można ich używać na 
wszystkich rodzajach kuchenek: gazowych, elektrycznych, 
indukcyjnych oraz ceramicznych • biała, ceramiczna 
powłoka jest bardzo trwała i odporna na zarysowania  
• wytrzymują temperaturę do 450°C  • powierzchnia 
wykonana w technologii non-stick chroni potrawy przed 
przypaleniem • budowa patelni ceramicznych DeGusto 
umożliwia równomierne rozprowadzenie ciepła 
na całej powierzchni  79,-
ø 24 cm 79 zł zam. nr 7771-P 
ø 28 cm 89 zł zam. nr 7781-P 
ø 32 cm 99 zł zam. nr 7791-P

szklana  
pokrywa  
GRATIS!

Garnek 
Ø: 24 cm
Pojemność: 3,5 l
89 zł zam. nr 1431-P

Rondel
Ø: 16 cm
Pojemność: 1 l
59 zł zam. nr 1141-P

59,-

Patelnia ze zdejmowaną rączką 
ø 24 cm  79 zł zam. nr 6631-P 
ø 28 cm   89 zł zam. nr 6461-P 
ø 30 cm Wok 99 zł zam. nr 6451-P

99,-

89,-
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169,-

MULTI GRILL 5w1 ZE STALI NIERDZEWNEJ
• uniwersalny pomocnik do przygotowywania urozmaiconych 
posiłków • 5 par wymiennych wkładów, dzięki którym  
przygotujesz tosty, gofry, naleśniki, minikanapki oraz  
grillowane mięso • wkłady zostały wyposażone  
w nieprzywierającą, teflonową powłokę • wskaźnik temperatury 
(dioda LED) • łatwe czyszczenie i wymiana wkładów
Moc: 800 W
169 zł zam. nr 7221-P

 

ELEKTRYCZNY GRILL STOŁOWY SMOKELESS
• zdrowe i szybkie grillowanie w domowym zaciszu  
• bez tłuszczu i dymu • do przygotowywania mięs, ryb, warzy 
w itp. • dzięki nieprzywierającej powierzchni i wyjmowanej 
podkładce na tłuszcz łatwy do utrzymania w czystości • duża 
powierzchnia grillowania • płynna 5-stopniowa regulacja  
temperatury (100-220oC)
Moc: 1000 W
Powierzchnia grillowania: 30 x 28 cm

169 zł  zam. nr 1731-P

169,-

249,-

GRILL KONTAKTOWY DOUBLE
• elektryczny grill, idealny do grillowania mięs i warzyw, opiekania potraw i robienia tostów • eleganckie wykończenie  
ze stali nierdzewnej • wyjmowane, dwustronne płyty grillujące (ryflowana i gładka) • nieprzywierająca, łatwa do utrzymania  
w czystości powierzchnia • wyjmowana miska na tłuszcz
Moc: 1800 W
Powierzchnia grillowania: 28 x 18 cm
4 ustawienia termostatu: Off, Low, Medium, High
249 zł zam. nr 2751-P

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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299,-

MULTICOOKER DEGUSTO 8w1
• 8 funkcji w jednym uniwersalnym urządzeniu kuchennym • nieprzywierające, dno  
• szybsze, smaczniejsze gotowanie • multicooker grilluje, piecze, smaży, dusi, gotuje na parze  
i w wodzie, a także działa jako frytkownica i fondue • w zestawie znajdują się: kosz z wygodnym 
uchwytem do frytek, kratka do gotowania na parze, ruszt do grillowania, widelce do fondue  
(6 szt.) oraz szklana pokrywa • regulacja temperatury (80°C - 240°C) i czasu pracy (0-120 min.)
Pojemność: 5 l (dla 6 osób)
Wymiary wewnętrzne misy: 27 x 27 cm
Moc: 1 500 W
Długość kabla zasilającego: 106 cm
Zasilanie: 220-240 V
299 zł zam. nr 4201-P   

   

KUCHENNA WAGA CYFROWA
• czytelny wyświetlacz LCD • powierzchnia ze szkła 
hartowanego • maks. obciążenie: 5 kg (dokładność  
do 1 g) • funkcja tarowania • automatyczne wyłączanie 
po 2 min • wskaźnik baterii i przeciążenia  
• jednostki miary: g, kg, lb, oz
Zasilanie: 1 bateria  
CR2032 (w zestawie)

49 zł zam. nr 0121-P

49,-

49,-

NACZYNIE ŻAROODPORNE Z POKRYWĄ
• nadaje się do pieczenia oraz zapiekania ziemniaków, 
makaronu lub warzyw • wykonane z twardego szkła 
borokrzemowego odpornego na uszkodzenia mechaniczne  
i obróbkę w wysokiej temperaturze • wykonane  
z przezroczystego szkła co pozwala na kontrolowanie 
procesu pieczenia czy gotowania • higieniczne i łatwe 
do utrzymania w czystości • nadaje się do piekarników 
elektrycznych, parowych i gazowych • można użytkować  
w temperaturze od -10ºC do +300ºC  
• możliwość mycia  
w zmywarce
Wymiary: 35 x 21 x 14 cm
Pojemność: 3,5 l 
49 zł zam. nr 7011-P

wolne gotowanie
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24,-

TEFLONOWA FOLIA DO PIECZENIA
• rewolucyjna, wielorazowa folia do pieczenia, smażenia 
i grillowania bez dodatku tłuszczu • do piekarnika, na 
grilla i do kuchenki mikrofalowej • wykonana z teflonu 
(PTFE) • odporna na wysokie temperatury (do 260ºC)  
• powłoka antyadhezyjna sprawia, że potrawy nie 
przywierają i zachowują wszystkie witaminy i pełnię 
smaku • dwustronna • nie nasiąka wodą ani olejem
Wymiary: 40 x 33 cm
24 zł zam. nr 3081-P

29,-

SILIKONOWA PODKŁADKA DO PIECZENIA
• ułatwia przygotowywanie zdrowych i smacznych potraw  
• do użytku w piekarnikach, kuchenkach mikrofalowych 
i lodówkach • specjalne wypustki zapewniają cyrkulację 
powietrza oraz ograniczają ilość tłuszczu  
w potrawach • podkładka wytrzymuje  
duże różnice temperatur od -40°C  
do 230°C • wykonana z wysokiej jakości  
silikonu • nie pochłania zapachów  
• prosta w użyciu • łatwe czyszczenie  
i wygodne przechowywanie
Wymiary: 40 x 28 x 1 cm

29 zł zam. nr 0951-P

PŁYTA SOLNA
• wykonana z krystalicznej soli himalajskiej o właściwościach 
antybakteryjnych • z płyty solnej można korzystać w domu, na tarasie 
czy w ogrodzie • do użytku w piekarniku, na kuchence gazowej oraz 
na grillu • po nagrzaniu płyta długi czas utrzymuje równomierną 
temperaturę, przez co potrawy są soczyste i idealnie upieczone  
• po schłodzeniu w lodówce można podawać na niej wędliny, sery  
oraz inne zimne przekąski
Wymiary: 30 x 20 x 5 cm
89 zł zam. nr 0251-P

UCHWYT DO PŁYTY SOLNEJ
• wykonana z metalu taca do wygodnego 
przenoszenia płyty solnej
Wymiary: 30 x 20 x 5 cm

49 zł zam. nr 8491-P

wyprodukowano  
w UE

89,- 49,-
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 24,-

 29,-

NOŻE CERAMICZNE
• ceramiczne ostrza niewymagające ostrzenia • 5x twardsze niż stal • nie wchodzą w interakcję z produktami spożywczymi  
• nie niszczą witamin i enzymów w krojonych warzywach i owocach

Lime Green
• spiek ceramiczny oparty  
na tlenku cyrkonu • białe ostrze
Uniwersalny  29 zł     zam. nr 2801-P  
Gourmet         49 zł     zam. nr 2701-P

 49,-

NOŻE PROFESJONALNE
• ostrza ze stali nierdzewnej • korpus z tworzywa sztucznego

Rzeźniczy
Długość ostrza: 22,5 cm
Długość całego noża: 37 cm
59 zł  zam. nr 9001-P

Szefa kuchni
Długość ostrza: 20 cm
Długość całego noża: 33 cm
69 zł  zam. nr 9821-P

Kuchenny
Długość ostrza: 17,5 cm
Długość całego noża: 31 cm
49 zł  zam. nr 9021-P

Uniwersalny
Długość ostrza: 15 cm
Długość całego noża: 29 cm
49 zł  zam. nr 9011-P

Do wykrawania
Długość ostrza: 12,5 cm
Długość całego noża: 25,5 cm
49 zł  zam. nr 9811-P

wyprodukowano  
w UE

Orange
• spiek ceramiczny oparty  
na tlenku cyrkonu • białe ostrze
Uniwersalny        24 zł     zam. nr 3551-P 
Gourmet               39 zł     zam. nr 3571-P

ZESTAW NOŻYC KUCHENNYCH 
• zestaw 3 nożyczek kuchennych przydatnych  
w każdym domu • antypoślizgowe, ergonomiczne 
uchwyty • wysokiej jakości ząbkowane ostrza  
ze stali nierdzewnej dla łatwego cięcia
• można myć w zmywarce
Zestaw zawiera: nożyce do drobiu (24 cm), nożyczki do 
ziół (19 cm), uniwersalne nożyce kuchenne z dziadkiem do 
orzechów (21 cm)
69 zł zam. nr 4411-P

69,-
NOWOŚĆ
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KOSZYK SZEFA KUCHNI
• wielofunkcyjny koszyk ułatwiający pracę w kuchni • wiele zastosowań 
w jednym urządzeniu: gotowanie, smażenie, frytowanie, gotowanie na 
parze, gotowanie jajek, makaronu, blanszowanie, odcedzanie, mycie, 
osuszanie, płukanie, przechowywanie • bezpieczny  
i łatwy w użyciu • możliwość mycia w zmywarce 
Wymiary: Ø 23 cm, wysokość: 11 cm

39 zł  zam. nr 7311-P 

39,-

Lime Green
• spiek ceramiczny oparty  
na tlenku cyrkonu • białe ostrze
Uniwersalny  29 zł     zam. nr 2801-P  
Gourmet         49 zł     zam. nr 2701-P

FOREMKI DO LODÓW
• zdrowe domowe lody prosto z Twojej zamrażarki 
• 6 kubeczków do przygotowywania lodów, 
sorbetów, mrożonych przecierów owocowych itp.  
• z wygodnym stojakiem do przechowywania  
• można je myć w zmywarce
Wymiary: 11 x 10 x 13 cm
Pojemność: 6 x 50 ml
Materiał: 100% PP

Kolory:
12 zł zam. nr 0211-P 12,-

39,-

KUBEK DO NAPOJÓW Z KRUSZONYM LODEM
• wewnętrzną część, w której znajduje się płyn  
chłodzący umieszcza się na kilka godzin  
w zamrażarce • po wyjęciu dodajemy  
odpowiednie składniki, zamykamy,  
wstrząsamy, ściskamy kilkakrotnie  
i mamy gotowe świeże, zdrowe lody, 
sorbety, mrożony sok lub kawę
Kolory:
39 zł zam. nr 0341-P

39,-

UNIWERSALNA OSTRZAŁKA DO NOŻY
• do noży, scyzoryków, nożyczek  
• 3-stopniowy mechanizm ostrzenia:  
diamentowy, wolframowy i ceramiczny
Kolory: 
39 zł zam. nr 8791-P
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SILIKONOWE AKCESORIA KUCHENNE
• elastyczny materiał ułatwia przechowywanie • łatwe do utrzymania w czystości • odporne na niskie i wysokie temperatury 
(od -40°C do 230°C) • nieprzywierające • niezmieniające smaku potraw

STOLNICA
• bardziej higieniczna od tradycyjnej, drewnianej deski • łatwa w myciu i przechowywaniu • antypoślizgowa  
• zwijana • doskonała do przygotowywania pierogów, wycinania  
ciasteczek czy formowania ciasta • wyposażona  
jest w specjalną miarkę średnicy i wielkości ciasta
Wymiary: 50 x 40 cm
39 zł zam. nr 7361-P 

39,-

WAŁEK
• silikonowa powierzchnia, do której nie przywiera  
ciasto (nie wymaga obsypywania mąką) • ergonomiczne 
rączki wykonane z plastiku z oczkiem do zawieszenia  
• możliwość mycia w zmywarce
Długość wałka: 24 cm 
Długość całkowita: 46 cm
Średnica: 6 cm
39 zł zam. nr 9191-P

PĘDZELEK 
• do rozprowadzania marynaty i tłuszczu, lukrowania  
i nanoszenia polewy • wygodna plastikowa rączka  
z oczkiem do zawieszenia
Wymiary: 23 x 4 cm
12 zł zam. nr 1641-P

ŁOPATKA
• do dokładnego zbierania mas, sosów  
i ciasta, wyrównywania polewy  
i nadzienia • wygodna, plastikowa rączka  
z oczkiem do zawieszenia
Wymiary: 25 x 5 cm 
9,90 zł zam. nr 2421-P

12,-

FORMA NA BABKĘ 
• do wszelkiego rodzaju babek piaskowych, 
drożdżowych i biszkoptowych • łatwa w czyszczeniu  
i w przechowywaniu • po zwinięciu zawsze wraca  
do pierwotnego kształtu
Średnica: 21 cm 
Wysokość: 10 cm
39 zł zam. nr 1651-P

SKŁADANY DURSZLAK
• niezbędny element wyposażenia 
każdej kuchni • wygodny  
w przechowywaniu  
- po złożeniu zajmuje  
mało miejsca • łatwy  
w czyszczeniu
Średnica: 19,5 cm
Wysokość: 11 cm  
(po złożeniu: 3 cm)

29 zł zam. nr 2451-P 

29,-

39,-

39,-9,90

ŁYŻKI KUCHENNE
• nie rysują powierzchni garnków i patelni • odporne  
na wysokie i niskie temperatury • łatwe do utrzymania 
w czystości - można myć w zmywarce
Ścięta
Długość: 32 cm
24 zł zam. nr 9541-P

Owalna
Długość: 32 cm
24 zł zam. nr 1001-P

24,-
24,-

Ścięta

Owalna

Durszlak

NOWOŚĆ
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39,-

39,-

POKRYWKA
• sprawdzi się jako pokrywka na 
garnek, patelnię, jako durszlak 
lub wkład do gotowania na parze  
• nie pochłania zapachów i nie 
nagrzewa się • odporna zarówno  
na niskie, jak i wysokie 
temperatury
Średnica: 28 cm
39 zł zam. nr 4841-P

19,-

ZAPARZACZ 
• idealny do zaparzania herbat, ziół  
i do wygotowywania przypraw i zieleniny  
• szybki i prosty w użyciu • możliwość  
mycia w zmywarce 
Materiał: silikon + stal nierdzewna
Średnica: 5 cm
Wysokość: 16 cm
19 zł zam. nr 1081-P

WKŁAD DO GOTOWANIA NA PARZE
• do przygotowania potraw na parze, np. warzyw, 
pierogów, klusek • miękki • łatwy w użyciu • dopasowuje 
się do garnka • praktyczny uchwyt
Średnica: 22 cm
Wysokość: 10,5 cm

39 zł zam. nr 2841-P 

FORMA NA TARTĘ
• do przygotowywania ciast, tart, kołaczy • bez 
smarowania tłuszczem i oprószania mąką 
• wygodna, nieprzywierająca
Średnica: 29 cm
Wysokość: 3,5 cm
39 zł zam. nr 2601-P

12,-

CHWYTAK
• praktyczna silikonowa rękawica do chwytania  
nagrzanych form, blach i naczyń • z pętelką  
do zawieszenia • zabawny design - w kształcie  
paszczy krokodyla • oryginalny pomysł na prezent
Wymiary: 10 x 8 x 7 cm 

1 szt. 12 zł zam. nr 4661-P

39,-

39,-
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pilot

 

8

panel sterowania

zbiornik na wodę

od 449,-

Deluxe
• 2 funkcje: chłodzenie i jonizacja 
powietrza
449 zł        zam. nr 2281-P

Deluxe z funkcją grzania
• 3 funkcje: chłodzenie, jonizacja 
powietrza i grzanie
499 zł        zam. nr 2551-P

PRZENOŚNE KLIMATYZATORY
• wydajne • niewielkie, sprawdzą się również w mniejszych 
mieszkaniach • estetyczna obudowa • łatwy montaż  
• czytelny panel sterowania, wyświetlacz LED • zdalne 
sterowanie za pomocą pilota • kółka ułatwiające 
przemieszczanie • w zestawie 2 pojemniki na lód i filtr 
przeciwpyłowy • 3 prędkości przepływu powietrza  
• ręczna (750) i automatyczna (900) regulacja kąta 
nawiewu • automatyczne wyłączanie: 2-8 h
Moc: 1200-2000 W
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwości: 50 HZ
Poziom hałasu: < 65 dB
Wymiary: 29 x 67 x 30 cm
Maks. prędkość powietrza: 500 m³/h
Pojemność zbiornika na wodę: 5 l

OCZYSZCZACZ POWIETRZA IONIC AIR
• innowacyjna technologia Oxygen Plus, która zamienia smog  
w czysty tlen • pozytywnie wpływa na organizm • idealny  
dla alergików • skuteczność oczyszczenia powietrza do 96%  
• 3 poziomy mocy • cicha praca • nie wymaga użycia filtrów  
• łatwa obsługa • lekki i przenośny • energooszczędny  
• elegancki wygląd
Wymiary: 72 x 15 x 22 cm
Maks. moc: 12 W
Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz
Poziom hałasu: 28 dB
Powierzchnia pomieszczenia: do 50 m²
Waga: 3,1 kg
Ilość oczyszczanego powietrza: do 55 m³/h
Wytwarzanie ozonu: 0,05 ppm
599 zł zam. nr 4701-P

WENTYLATOR STOJĄCY 
• regulacja kąta nachylenia • automatyczny obrót o 90º
• 3 prędkości obrotu łopatek  
• stabilna antypoślizgowa  
podstawa krzyżowa
• ochrona przed  
przegrzaniem
Regulowana  
wysokość: 100-125 cm
Długość kabla: 170 cm
Moc: 45 W
Napięcie: 220-240 V
Średnica wentylatora  
z siatką: 43 cm
Waga: 2,5 kg
139 zł zam. nr 3491-P

 

zabija wirusy, grzyby,
bakterie itp.

skutecznie 
oczyszcza powietrze

usuwa nieprzyjemne 
zapachy

649,-

599,-

159,-

139,-

włączanie  
i wyłączanie  

rotacji
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WYKRYWACZE METALU
• dla prawdziwych poszukiwaczy skarbów
• wykryją monety, biżuterię, złote  
i srebrne przedmioty, metalowe elementy
• z profesjonalną wodoodporną cewką 

Profi
• profesjonalna wodoodporna cewka wyszukująca
• w pełni automatyczny • z dodatkowymi  
funkcjami i wyposażeniem
• automatyczne strojenie • podpórka  
przedramienia • miernik analogowy  
wskazujący prawdopodobny rodzaj  
znalezionego metalu
Zasilanie: 2 baterie 9 V (w zestawie) 

289 zł zam nr 4751-P

289,-

SŁUCHAWKI
• słuchawki stereo pozwalają identyfikować 
nawet nieznaczne zmiany sygnału • tłumią 
rozpraszające dźwięki z otoczenia
Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz
Impedancja znamionowa: 32 om
Poziom akustyczny: ok. 110 dB
59 zł zam nr 1801-P

59,-

Gold 
• teleskopowy drążek - regulacja wysokości 60 - 90 cm
• komfortowy podłokietnik oraz wyjmowana łopatka
• precyzyjna regulacja czułości • przycisk  
PINPOINT do dokładnego ustalania  
pozycji znaleziska • wodoodporna cewka
• sygnalizacja dźwiękowa i optyczna
Zasilanie: 2 baterie 9 V (w zestawie) 

299 zł zam nr 0891-P

STERYLIZATOR UV QUICK CLEAN BOX
• doskonale czyści i dezynfekuje telefony komórkowe (do 6,5"), maseczki, portfele, klucze  
i inne drobne przedmioty • przy pomocy promieni UV niszczy do 99% bakterii i wirusów
• funkcja aromaterapii - perfumowanie wysterylizowanych produktów olejkami eterycznymi
• sygnalizacja procesu dezynfekcji niebieskimi diodami  
LED i dźwiękiem
Zasilanie: złącze USB lub zasilacz (w zestawie)
Długość fali: 253,7 nm
Moc: 9W
Wymiary wewn.:  
180 x 100 x 20 mm
Wymiary: zewn.:  
227 x 125 x 50 mm
99 zł zam. nr 0011-P

299,-
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

99,-

OCZYSZCZACZ POWIETRZA IONIC AIR
• innowacyjna technologia Oxygen Plus, która zamienia smog  
w czysty tlen • pozytywnie wpływa na organizm • idealny  
dla alergików • skuteczność oczyszczenia powietrza do 96%  
• 3 poziomy mocy • cicha praca • nie wymaga użycia filtrów  
• łatwa obsługa • lekki i przenośny • energooszczędny  
• elegancki wygląd
Wymiary: 72 x 15 x 22 cm
Maks. moc: 12 W
Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz
Poziom hałasu: 28 dB
Powierzchnia pomieszczenia: do 50 m²
Waga: 3,1 kg
Ilość oczyszczanego powietrza: do 55 m³/h
Wytwarzanie ozonu: 0,05 ppm
599 zł zam. nr 4701-P
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LAMPKA LED 
NA BIURKO 
• regulacja natężenia światła  
• obrotowa podstawa • gniazdo  
USB do ładowania telefonów, tabletów itp. 
• elastyczne ramię, dzięki któremu można 
dopasować strumień światła do swoich potrzeb  
• 4 barwy światła: ciepła, neutralna, biała, chłodna 
(3000-6000 K) • nowoczesne wzornictwo  
• sterowanie dotykowe
Wejście USB: 5 V/ 800 mAh
Zasilacz: 12 V/ 1 A (w zestawie)
Moc maks.: 10 W
Strumień światła: 700 lm
Wymiary podstawki: 19 x 12 cm

Spektrum barw:
119 zł zam. nr 5671-P

 LAMPKI FLEXI BULB  
4 sztuki
• dodatkowe źródło światła bez potrzeby podłączania do sieci 
elektrycznej (bezprzewodowe) • 3 diody LED • łatwy montaż 
za pomocą pasków samoprzylepnych  
• nietłukące • bezpieczne w użytkowaniu  
• przydatne w każdym pomieszczeniu:  
pokoju, garażu, na tarasie czy  
balkonie, a także w szafie
Zasilanie: 3 baterie 1,5 V AAA
29 zł zam. nr 1561-P

29,-
  

Klasik 10 W
Wymiary: 11,5 x 3,5 x 10,6 cm

39 zł        zam. nr 7441-P

Klasik 20 W
Wymiary: 15 x 3,5 x 12,7 cm 
49 zł        zam. nr 7471-P

Z detektorem ruchu 10 W
Wymiary: 12,5 x 3,5 x 15,0 cm

69 zł        zam. nr 6351-P

Z detektorem ruchu 20 W
Wymiary: 15,0 x 3,5 x 15,5 cm

79 zł        zam. nr 6371-P

ENERGOOSZCZĘDNE REFLEKTORY LED
• idealne do oświetlenia domu, ogrodu, parkingu czy banerów 
reklamowych • do użytku na zewnątrz i wewnątrz
• super płaskie • przedłużona żywotność 
Strumień świetlny: 800 / 1600 lm
Materiał: stop aluminium
Długość kabla: 15 cm

 69,-

 39,-

Klasik

  

barwa  
światła

kąt  
świecenia

500 

stopień 
ochrony

OŚWIETLENIE LED Z CZUJNIKIEM RUCHU  
DO TOALETY
• nocne oświetlenie toalety • czujnik ruchu • automatyczny 
wyłącznik po upływie minuty po zakończeniu wykrywania 
ruchu • łatwy montaż • wydajna dioda LED, która emituje  
8 kolorów • idealne rozwiązanie  
w toaletach, z których korzystają dzieci
Zasilanie: 3 baterie 1,5 V AAA
39 zł zam. nr 5931-P

detektor ruchu

39,-

129,-

119,-

NOWOŚĆ
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zasięg

moc

m500 

W10

1200 mAh

plastikowe 
pudełko

boczny reflektor

59,-

LATARKA AKUMULATOROWA W PUDEŁKU
• 3 tryby pracy: światło pełne, światło średnie oraz światło  
minimalne • tryb szybkiego migania • tryb SOS • możliwość  
ładowania akumulatora bezpośrednio z sieci elektrycznej  
• antypoślizgowa powierzchnia • uchwyt rowerowy  
• praktyczna zawieszka • metalowa • wodoodporna
Światło LED o mocy: 800 lumenów (10 W)
Zasięg: do 500 m
Średnica głowicy: 40 mm
Akumulator: Li-Ion 3,7 V / 1200 mAh
Czas ładowania akumulatora: 5 h
Czas pracy: do 120 h

59 zł zam. nr 2611-P

BEZPRZEWODOWA TAŚMA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
• dwie listwy LED do oświetlenia wnęk, szaf, klatek schodowych itp.
• łatwy montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej • możliwość 
zamontowania także pod kątem prostym • automatyczne włączanie  
i wyłączanie • wbudowany timer (1 lub 5 min.)
Długość: 2 listwy po 30 cm 
Strumień świetlny: 150 lm
Zasilanie: 3 baterie AA 1,5 V

49 zł        zam. nr 3761-P 

kąt ułożenia listwy

90°

12 LED

2 warianty instalacji: 1) w linii 
         2) pod kątem do 90o

Klasik 10 W
Wymiary: 11,5 x 3,5 x 10,6 cm

39 zł        zam. nr 7441-P

Klasik 20 W
Wymiary: 15 x 3,5 x 12,7 cm 
49 zł        zam. nr 7471-P

zasięg do 50 m

AKUMULATOROWA LATARKA CZOŁOWA
• lekka konstrukcja • regulowany pasek mocujący • aluminiowa  
obudowa • regulowany kąt nachylenia reflektora • zasięg  
działania do 50 m • światło LED 3 W, 140 lumenów
Zasilanie: 3 baterie 1,5 V AAA lub wbudowany akumulator  
Li-ion 3,7 V 4800 mAh
Tryby świecenia: jasny, oszczędny, migający
Żywotność: 50000 h
79 zł zam. nr 8801-P

79,-

49,-

AKUMULATOROWA LATARKA LED
• 19 diod LED • 3 tryby świecenia: pełne, oszczędne  
i migające • hermetyczna obudowa • czerwone światło 
nocne • ruchoma podstawka - uchwyt • możliwość 
ładowania z gniazdka zapalniczki samochodowej
Zestaw zawiera: latarkę, zasilacz sieciowy, adapter 
samochodowy, pasek
Przedni reflektor: 19 diod LED, 3 tryby świecenia:  
7 diod, 19 diod, światło migające 19 diod
Tylny reflektor: 4 czerwone diody LED, światło migające
Wbudowany akumulator: 4 V, 4000 mAh 
Zasięg: 10-15 m
Czas ładowania: od 8 do 12 h
Czas pracy: 8 h
Wymiary: 22,5 x 13,5 x 18 cm
89 zł  zam. nr 0051-P 89,-

moc wodoodporna ładowana

500 

tylny reflektor

81



MUZYCZNE CENTRUM 5w1
• gramofon do odtwarzania płyt winylowych, radio  
AM/FM, odtwarzacz CD, odtwarzacz kaset  
• wejście AUX • stylizowane na stare radio 
tranzystorowe • drewniana obudowa 
Wymiary: 45 x 33 x 21 cm  
Moc: 19 W  
Napięcie: AC 230 V~50 Hz
499 zł zam. nr 5431-P

GRAMOFON RETRO
• piękny, stylowy, wielofunkcyjny gramofon  
• gniazdo USB i SD • odtwarzacz płyt 
gramofonowych oraz CD/MP3  
• radio AM/FM • zdalne sterowanie  
• drewniana obudowa • automatyczny 
wyłącznik
Prędkość: 33 , 45, 78 obr./min
Moc: 18 W
Wyjście: 2 W + 2 W
Wymiary: 38 x 38 x 22 cm
Wysokość z tubą: 80 cm 
999 zł zam. nr 7951-P

pilot

AUX
zdalne  

sterowanie
wejście 
audio

331/3/45/78

AM/FM

999,-

499,-

AUX
wejście 
audio

331/3/45/78

AM/FM
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PATENT

SŁUCHAWKI ANTYRADIACYJNE 3,5 mm
• minimalizują ryzyko kontaktu ze szkodliwymi  
i niebezpiecznymi falami elektromagnetycznymi, 
które pojawiają się podczas korzystania z telefonu 
komórkowego • regulacja głośności • obsługa telefonu 
• mikrofon • 2 rozmiary nakładek silikonowych
Długość kabla: 1,7 m 
Impedancja: 16 Ω 
Zakres częstotliwości: 20-20000 Hz 
Czułość: 122 ± dB  
Złącze: jack 3,5 mm
99 zł zam. nr 3341-P

KOMFORTOWE - BEZ BÓLU GŁOWY  
I UCZUCIA ZMĘCZENIA

99,-

PRZENOŚNE MINI RADIO
• małe wymiary i niewielka waga • wysoka jakość dźwięku  
• łatwe i precyzyjne strojenie • wygodna regulacja głośności 
• pasek do przenoszenia • teleskopowa antena 
Wymiary: 13 x 9 x 6 cm
Waga: ok. 300 g
4 zakresy częstotliwości: FM, MW, SW1, SW2
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V D (LR20) lub adapter DC 3 V  
(brak w zestawie)
49 zł zam. nr 8971-P 49,-

STATYW FLEXI
• elastyczny ministatyw do telefonów komórkowych, aparatów 
kompaktowych lub małych kamer • idealny dla podróżujących 
• giętkie, przegubowe nóżki, dzięki którym można przyczepić 
statyw do gałęzi czy słupa • płytka szybkiego montażu, 
pozwalająca na szybką  
i łatwą wymianę sprzętu • głowica kulkowa
Maks. obciążenie: 300 g
Wymiary: 25,5 x 5,2 x 3,3 cm
Gwint: 1/4” (6,4 mm)
Waga: 64,3 g
29 zł zam. nr 7111-P

składany

29,-

 39,-

KARTA PAMIĘCI MIKRO SD 
z adapterem
• niezbędna do aparatów 
fotograficznych, kamer cyfrowych  
i innych urządzeń elektronicznych  
• może służyć do przenoszenia  
i przechowywania danych 
16 GB (klasa 10)  39 zł       zam. nr 5091-P 
32 GB (klasa 10) 49 zł        zam. nr 0741-P
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119,-
CyfrowyProfi

Cyfrowy Profi
• nowoczesny wygląd • niebieskie podświetlenie 
wyświetlacza LCD • solidna obudowa  
• sygnalizacja dźwiękowa • automatyczne 
wyłączanie się • 6 ustników w komplecie
Zasilanie: 3 baterie 1,5 V AAA
119 zł zam. nr 9381-P

Cyfrowy
• dokładny czujnik • wyświetlacz LCD • sygnalizacja 
dźwiękowa • wskaźnik stanu baterii • szybki i dokładny 
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AAA
49 zł zam. nr 2921-P

ALKOTESTERY
• do orientacyjnych pomiarów zawartości alkoholu  
• czytelny wyświetlacz LCD • szybki pomiar

49,-

79,-

Profi

Expert

MIERNIKI CYFROWE
• niezbędne narzędzie pracy każdego elektryka • intuicyjna 
obsługa, duża funkcjonalność • posiadają amperomierz, 
woltomierz i omomierz

Expert 
• podnoszony, duży, czytelny wyświetlacz • możliwość 
ustawienia pod kątem (chowana nóżka) • funkcja 
zapamiętywania ostatniego pomiaru • 32-funkcyjne 
pokrętło • pomiar hFE tranzystorów • pomiar pojemności 
kondensatorów • pomiar rezystancji • tester tranzystorów  
i diod • pomiar temperatury • pomiar częstotliwości  
• pomiar napięcia stałego (DC: 0-1000 V) i przemiennego 
(AC: 0-750 V) • opór elektryczny: 0-200 MΏ • prąd stały: 
0-20 A • częstotliwość: 0-200 kHz • gumowa ochronna 
obudowa
Wymiary: 9 x 3 x 19 cm
Wyświetlacz LCD: 6 x 3 cm
Waga: 310 g
Zasilanie: 1 bateria 9 V (w zestawie)
79 zł zam. nr 1871-P

Profi
• idealne narzędzie pracy dla majsterkowiczów, 
mechaników i elektromechaników • napięcie  
DC: 0-1000 V • napięcie AC: 0-750 V  
• opór elektryczny: 0-2 MΏ • prąd stały: 0-10 A
Wymiary: 6,8 x 2,2 x 12, 5 cm
Wyświetlacz LCD: 4,6 x 1,4 cm
Waga: 140 g
Zasilanie: 1 bateria 9 V (w zestawie)
49 zł zam. nr 1831-P

sterowana 
za pomocą 
pilota do 
telewizora

TV

OSZCZĘDZACZ ENERGII ENERGY SAVER
• zmniejsza zużycie prądu nawet o 25% • pełni rolę 
stabilizatora napięcia i reguluje przesunięcie fazowe  
prądu • wystarczy podłączyć go do gniazdka  
• przedłuża żywotność urządzeń elektrycznych 
Wymiary: 13 x 7 cm 
39 zł zam. nr 8831-P 

39,-
LISTWA ZASILAJĄCA Z PODCZERWIENIĄ
• obniża pobór prądu przez sprzęty elektryczne 
• automatycznie wyłącza urządzenia pobierające 
prąd w trybie czuwania • chroni przed przepięciami  
• kompatybilna z pilotem (ON/OFF) 
Długość kabla: 1,5 m
Maks. obciążenie: 3500 W / 10 A
Min. i maks. wydajność kluczowych  
gniazd: 25-3500 W 
Tryb ciągły: 0,35 W
69 zł zam. nr 8821-P 69,-

59,-

49,-
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DREWNIANE BUDZIKI CYFROWE
• efekt wyświetlania w drewnie • wyposażone w wyświetlacz LED 
pokazujący czas w systemie 12 i 24 godzinnym • 3 alarmy • tryb 
oszczędzania energii • możliwość wyświetlania czasu, daty  
oraz temperatury • tryb oszczędzania energii - wyświetlacz wygasza 
się po 30 sekundach od aktywacji
Zasilanie: zasilacz DC 5 V lub kabel USB  
(opcjonalnie: 3 baterie 1,5 V AAA),  
1 bateria CR2025 podtrzymująca pamięć

Materiał: MDF i PVC

Kostka
Wymiary: 15 x 4 x 7 cm

89 zł zam. nr 7121-P

Trójkąt
Wymiary: 15 x 7 x 7 cm

99 zł zam. nr 7131-P

59,-

Trójkąt

zegar budzik temperatura

°C
°F

BUDZIK ZE STACJĄ METEO DFC
• pomiar temperatury oraz wilgotności powietrza wewnątrz 
pomieszczenia • zegar, budzik i kalendarz • podświetlany 
kolorowy wyświetlacz LED • aktualna godzina może być 
wyświetlana na ścianie lub suficie za pomocą lasera  
• pamięć wartości maks./min.• graficzny wykres temperatury 
z ostatnich 12 h • nowoczesny, uniwersalny wygląd
Wymiary: 13 x 9 x 4 cm
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AA
89 zł zam. nr 0201-P

BUDZIK NOCNE NIEBO 
• wyświetla kolorową projekcję 
gwieździstego nieba • dźwięki pobudki  
(np. szum morskich fal lub muzyka 
klasyczna) • wyświetla godzinę, datę  
i aktualną temperaturę 
Zasilanie: 3 baterie 1,5 V AAA

59 zł zam. nr 6791-P 

synchronizacja 
radiowa

99,-

synchronizacja 
radiowa

STACJA POGODOWA MASTER
• pomiar temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia 
atmosferycznego • nowoczesny wygląd i duży wyświetlacz 
z kolorowymi ikonami • zegar, alarm i kalendarz • informacja 
o aktualnej fazie księżyca • prognoza pogody: słonecznie, 
przejaśnienia, pochmurno, deszczowo, burzowo
• czujniki temp. dokonujące pomiaru wewnątrz 
pomieszczenia i na zewnątrz budynku
Wymiary: 16 x 3 x 13,6 cm
Zasilanie: stacja pogodowa 3 baterie 1,5 V AAA,
czujnik zewnętrzny 2 baterie 1,5 V AAA
129 zł zam. nr 2081-P

129,-

zewnętrzny 
czujnik

89,-
Kostka

99,-

89,-
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LATARKA  /  PARALIZATOR

Orthell 
• mały rozmiar • powoduje porażenie, wstrząs i chwilową utratę orientacji
Napięcie maks.: 1000 kV
Akumulator: Li-Ion 3,7 V/1500 mAh
Czas ładowania: 2,5-3 h
Wymiary: długość 19,6 cm, średnica 3,6 cm
Waga: 232 g
Zestaw zawiera: paralizator  
z latarką, ładowarkę, instrukcję

69 zł  zam. nr 5681-P

PARALIZATORY Z LATARKĄ
• doskonałe narzędzia do samoobrony • dla większego poczucia bezpieczeństwa  
• zapewniają skuteczną obronę w przypadku ataku • wszystkie modele wyposażone  
są w wbudowaną latarkę LED
Uwaga! Produkt tylko dla osób pełnoletnich. Przechowywać z dala od dzieci.

DLA NIEGO

DLA KAŻDEGODLA NIEJ

69,-

Angela
• mały rozmiar sprawia, że pasuje 
do każdej kobiecej torebki • posiada 
niepozorny wygląd flakonika na perfumy
Napięcie maks.: 500 kV
Akumulator: Li-ion 3,7 V/250 mAh 
Czas ładowania: 2-4 h
Wymiary: 12,5 x 2,3 cm
Waga: 60 g
Zestaw zawiera: paralizator  
z latarką, ładowarkę,  
instrukcję

Kolory:
59 zł   

zam. nr 7931-P

+18

Kieszonkowy Inferno
• niewielki rozmiar i waga • można  
przypiąć go do kluczy jako brelok  
• poręczny - zdołasz sięgnąć po niego  
w każdej chwili
Napięcie maks.: 100 kV
Akumulator: Li-Ion 200 mAh
Czas ładowania: ok. 3 h
Wymiary: 8,9 x 3,2 x 1,7 cm
Waga: 52 g
Zestaw zawiera: paralizator, instrukcję, brelok  
i kabel USB do ładowania

59 zł zam. nr 8481-P

59,-

399,-

syrenaczujniki RFIDpiloty czujnik okno/drzwi czujnik ruchu PIR

BEZPRZEWODOWY ALARM GSM Z WI-FI
• idealny do zabezpieczania gospodarstw domowych, 
domów jednorodzinnych i domków letniskowych
• menu, komunikaty, instrukcje w języku polskim
• pracuje z Wi-Fi/GSM/3G/GPRS • panel sterujący 
wyposażony w zapasową baterię i syrenę wewnętrzną
• ochrona przed sabotażem i celowym uszkodzeniem 
czujników i alarmu • możliwość podłączenia 
dodatkowych akcesoriów bezprzewodowych (innych 
czujników) • wysyłanie powiadomień aż do 5 osób
• wyświetlacz TFT 2,4”
Zestaw zawiera: panel sterujący, 2 czujki RFID w formie breloka, 
2 piloty, syrenę, bezprzewodowy czujnik otwarcia okna/drzwi, 
czujnik ruchu PIR, zasilacz
Zasilanie: adapter 220-240 V AC/DC 5 V (micro USB)
Wyjście syreny: maks. 500 mA, 100 dB
Typ sieci GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Standard Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
Akumulator litowy wielokrotnego ładowania: 3,7 V/1000 mAh

399 zł zam. nr 5941-P

Polecamy dokupić:  
Dodatkowe akcesoria do alarmu.
Zapytaj konsultanta o dostępne akcesoria.

59,-

NOWOŚĆ
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FOTOPUŁAPKA PROFIGUARD LCD
• do uwieczniania zwierząt na łonie przyrody, a także  
do ochrony mienia • zintegrowana klawiatura dotykowa  
i wyświetlacz LCD • przedni i dwa boczne czujniki  
podczerwieni • natychmiastowe zapisywanie wszystkich  
nagrań na karcie pamięci Micro SD do 32 GB  
• prosta i niezawodna obsługa
Zestaw zawiera: kamerę, pasek montażowy, kabel USB

Wyświetlacz: 2,0" TFT
Tryby pracy: foto/video/foto i video
Rozdzielczość video: 1080 P/720 P/VGA 
Rozdzielczość zdjęć: 16 MP/12 MP/8 MP
Rozmiar: 13,5 x 9 x 7,6 cm
Zasilanie: 4 baterie 1,5 V AA 
/8 baterii 1,5 V AA 

339 zł zam. nr 1491-P

MINI KAMERA HD POCKET SPY
• niewielka i dyskretna • do nagrywania w dzień i w nocy • aktywowana ruchem 
(zasięg 5 m) • mocna metalowa obudowa • wbudowany mikrofon • rotacyjny 
uchwyt 360º • obsługuje karty pamięci Micro SD do 32 GB
Zestaw zawiera: mini kamerę, kabel USB i AV, uchwyt do kamery
Czas pracy: ok. 50 min.
Kąt widzenia: 120º
Zasilanie: wytrzymała bateria litowo-jonowa 200 mAh
Wymiary: 2,3 x 2,3 x 2,3 cm
Waga: 15 g
Zapis wideo: 1080 P, 30 FPS
Typ plików wideo: AVI
Typ plików graficznych: JPG
99 zł zam. nr 4691-P 

ALARM BEZPRZEWODOWY Z PILOTEM
• można go zamontować w domu, garażu, ogrodzie, itd.  
• kąt wykrywania: 110O • głośność: 105 dB • zasięg czujnika 
ruchu: maks. 6 m • zasięg pilota: 10 m • aktywacja  
i dezaktywacja za pomocą pilota
Zasilanie: 4 baterie 1,5 V AA lub zasilacz 6 V/200 mA (brak w zestawie) 
pilot 3 baterie AG13 (w zestawie)

Zestaw zawiera: uchwyt z ruchomą głowicą, alarm, 2 piloty

49 zł zam. nr 6691-P

49,-

Zewnętrzna
Waga: 240 g
Wymiary: 17,1 x 13 x 8,2 cm
49 zł zam. nr 6901-P

ATRAPY KAMER BEZPIECZEŃSTWA
• realistyczny wygląd zniechęca potencjalnych złodziei  
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz • migająca dioda  
LED • prosta instalacja (montaż do ściany za pomocą  
śrub dołączonych w zestawie) • regulowany kąt nachylenia 
kamery
Temperatura pracy: od -10 do +40ºC
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AA

Kopułkowa
Waga: 250 g
Wymiary: 23,5 x 11,5 x 11,5 cm
49 zł zam. nr 6891-P

49,-
49,-

339,-

149,-

99,-

NOWOŚĆ
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 2,40

BATERIE
Baterie NiMH  AAA 2 szt.  26,90 zł zam. nr 4901-P 

   AA 2 szt.         34 zł zam. nr 4891-P

Bat. alkaliczne  AAA 4 szt.   9,90 zł zam. nr 4881-P 
          1 szt.    2,40 zł zam. nr 4861-P 
   AA  4 szt.   9,90 zł  zam. nr 4871-P 

1 szt.    2,40 zł zam. nr 4851-P

GP 476A 6V (4LR44)    12,90 zł zam. nr 5531-P 
GP 23AE 12V      6,90 zł zam. nr 5551-P 
GP 9V       6,90 zł zam. nr 5541-P 
GP A76 - 5 szt.     12,90 zł zam. nr 5511-P 
GP ZA312 - 6 szt.     26,90 zł zam. nr 5521-P
GP C-R14 - 1 szt.       4,90 zł zam. nr 7081-P 
GP LR20 - 2 szt.     26,90 zł zam. nr 7091-P 
GP CR2032 - 1 szt.       6,90 zł zam. nr 4951-P

ŁADOWARKA  
DO AKUMULATORKÓW 
• do ładowania 2 sztuk  
akumulatorków AA lub AAA
39 zł zam. nr 4911-P 

39,-
*wygląd ładowarki może różnić się  
od przedstawionego na zdjęciu

ELEKTRYCZNA NABIJARKA DO PAPIEROSÓW
• regulacja gęstości tytoniu i prędkości nabijania
• bieg wsteczny
Zestaw zawiera: nabijarkę, zasilacz sieciowy, wycior  
do czyszczenia, zapasową sprężynę
Wymiary: 27 x 7 x 8 cm
Moc: 45 W
Kolory: 
149 zł zam. nr 5731-P

149,-

1-5
bieg  

wsteczny
regulacja 
szybkości 
nabijania

regulacja  
gęstości 
tytoniu 129,-

EMOS

DETEKTOR TLENKU WĘGLA 
• wykrywa tlenek węgla (CO) w pomieszczeniach  
• sygnalizacja optyczna i dźwiękowa • niewielki i łatwy 
w montażu • długa żywotność: 10 lat • sygnalizacja 
rozładowania baterii • sygnalizacja dźwiękowa: > 85 dB  
w odległości 1 m • dopuszczalna wilgotność podczas 
pracy: 30-95% • stopień ochrony: IP20
Wymiary: 12 x 8 x 3,7 cm
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AA (w zestawie)

129 zł zam. nr 6801-P

NOWOŚĆ
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69,-

 KRZESEŁKO KEMPINGOWE
• wygodne, szerokie podłokietniki
• kieszeń na kubek lub butelkę  
• pokrowiec na krzesło • składane
Wysokość: 89 cm  
Wymiary siedziska: 45 x 45 cm,
Maks. obciążenie: 100 kg

Kolory:
69 zł zam. nr 5951-P

 SKŁADANY TABORET
• niezbędny sprzęt dla każdego  
wędkarza • lekki i przenośny 
• wygodny i bezpieczny • trójnożny
Wymiary: 32 x 32 x 42 cm
Maks. obciążenie: 100 kg 
Materiał: stal, tworzywo  
sztuczne, poliester

Kolory:
29 zł     zam. nr 6281-P

...czas na ryby

 WĘDKA FRS-01
• dla leworęcznych i praworęcznych 
• nawijak CS-3000 • bardzo wygodna,
teleskopowa • do połowów ryb 
słodkowodnych • 6 łożysk kulkowych 
• posiada pokrowiec ochronny
Długość wędki po rozłożeniu: 2,7 m
Długość wędki złożonej: 73 cm
Ilość sekcji: 5
Pojemność szpuli (mm/m):  
0,25/245; 0,3/170; 0,35/125 

119 zł zam. nr 6241-P

 AKCESORIA WĘDKARSKIE
• doskonałe uzupełnienie skrzynki 
każdego wędkarza • idealne na start  
w łowieniu słodkowodnych ryb
Zestaw zawiera 39 elementów:  
10 małych haczyków,
10 dużych haczyków,
10 ciężarków,
błystkę,
2 spławiki,
5 karabińczyków obrotowych,
pudełko plastikowe

17 zł zam. nr 6261-P

 ŻYŁKA WĘDKARSKA
• do wszystkich technik 
połowów • duża odporność na 
przetarcia • niska rozciągliwość
Długość: 500 m
Średnica: 0,25 mm
Wytrzymałość: 6,8 kg

17 zł zam. nr 6271-P

17,-

17,-

29,-

129,-

119,-



WEŁNIANE LEGOWISKO DLA ZWIERZĄT
• naturalne legowisko dla zwierząt • grubo wypełnione kulką  
silikonową • lekkie, przenośne, łatwe do czyszczenia • podwyższone 
krawędzie • polskiej wełna, najwyższa jakość
Materiał: 100% wełny  
i wypełnienie  
z silikonowych kulek

Dostępne rozmiary:
45 x 45 cm   
139 zł zam. nr AL0121-P

70 x 90 cm   
199 zł zam. nr AL0122-P

dla pupila radosne zwierzaki

49,-

SAMOCHODOWA MATA DLA PSA 
• ochroni tylną kanapę przed brudnymi łapami  
i sierścią psa • wodoodporny materiał (nylon)  
• możliwość prania w pralce • mocowana do 
zagłówków • z nacięciami na pasy bezpieczeństwa
Wymiary: 142 x 142 cm
49 zł zam. nr 0581-P

49,-

SAMOCHODOWY KOJEC DLA PSA
• ogranicza pupilowi dostęp do przedniej części samochodu podczas 
podróży • zabezpiecza przed nieoczekiwanymi i niebezpiecznymi 
sytuacjami • w centralnej części kojca znajduje się przeźroczysta 
siatka • odporny na zarysowania • wygodne pasy do mocowania  
• łatwy montaż • przydatne kieszenie na smakołyki, zabawki, smycze 
i inne potrzebne akcesoria
Wymiary: wys.: 71 cm, szer. na górze: 61 cm, szer. na dole: 42 cm

Materiał: 100% poliester + laminowane PVC
49 zł zam. nr 3291-P

składany

49,-

SMYCZ AUTOMATYCZNA 
• nadaje się dla psów oraz innych zwierząt domowych 
• linka płynnie wysuwa się i automatycznie wraca na 
swoje miejsce • przycisk blokujący wysuwanie się 
smyczy • obudowa z tworzywa sztucznego  
• chromowany karabińczyk • uchwyt pokryty gumą  
• dla zwierząt o wadze do 15 kg
Długość: 3 m
49 zł zam. nr 0981-P

 139,-

NOWOŚĆ
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PSIE TOALETY
• idealne do szkolenia szczeniaków • pozwolą zachować  
mieszkanie w czystości • łatwe w czyszczeniu • 3-warstwowe

Mała 47 x 34 x 5,5 cm 
69 zł zam. nr 8771-P

 Duża 50 x 75 x 3 cm 
99 zł         zam. nr 8781-P  

69,-
1)  miękka, sztuczna, 

antybakteryjna trawa 
niepochłaniająca 
zapachów  

2) siatka 

3) zbiorniczek

99,-

159,-NOWOŚĆ

BASEN DLA PSÓW  
• basen dla zwierząt na letnie upały • sprawdzi się także 
jako kojec • ścianki z wytrzymałego PCV • wzmocnione 
dno z powłoką antypoślizgową • zawór spustowy
Rozmiar: 120 x 30 cm
159 zł zam. nr 9081-P

91
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... a máte hotovo
SMARTLINE

Kup w zestawie,  
a otrzymasz  

do 20 zł rabatu*

NARZĘDZIA AKUMULATOROWE

199,-119,-

399,-

69,-

narzędzia, które inspirują
SMARTLINEGARDEN

AKUMULATOROWE  
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
• dwustronne noże • obrotowa rękojeść (180 stopni)  
dla prawo i leworęcznych • blokada przypadkowego włączenia
Zestaw zawiera: nożyce, osłonę listwy, tarczę ochronną
Napięcie: maks. 20 V
Długość listwy tnącej: 540 mm
Rozstaw ząbków: 18 mm
Maks. średnica obcinanych gałęzi: 18 mm
Prędkość bez obciążenia: 1200 cykli/min
279 zł zam. nr 0421-P

AKUMULATOROWA  
PIŁA TELESKOPOWA
• długi teleskopowy drążek  
• automatyczne smarowanie  
łańcucha • cicha praca
Napięcie: maks. 20 V,
Prędkość łańcucha: 4,2 m/s
Długość teleskopu: 2,2 – 3 m
Długość prowadnicy: ok. 20 cm
Szerokość cięcia: 18 cm
Pojemność zbiornika  
na olej: ok. 63 ml
399 zł zam. nr 0561-P

AKUMULATOROWA PILARKA TARCZOWA
• do cięcia desek, tworzyw sztucznych, płyt gipsowo-
kartonowych i profili aluminiowych • szybkie ustawianie  
kąta, głębokości cięcia lub ogranicznika równoległego
• wbudowane oświetlenie LED
Zestaw zawiera: pilarkę, brzeszczot 165 mm 24 zęby, klucz  
do dokręcania, ogranicznik równoległy, dyszę do usuwania pyłu
Prędkość obrotowa: 3700 obr./min
Rozmiar brzeszczotu: 165 mm                
Maks. głębokość cięcia: 0°-56 mm / 45°-40 mm / 50°-36 mm
Maks. kąt cięcia: 50°
279 zł zam. nr 1171-P

Polecamy dokupić: brzeszczot do drewna 165 x 20 x 2,2 mm  
36 zębów
39 zł zam. nr 2782-P

ŁADOWARKA  
DO AKUMULATORÓW 20 V
• wejście: 220-240 V / 50-60 Hz / 0,2 A
Czas ładowania:
Akumulator 2 Ah: ok. 1 h
Akumulator 4 Ah: ok. 2 h
69 zł zam. nr 8841-P

AKUMULATOR 2 Ah
Typ: Li-ion
Napięcie: 20 V
Pojemność: 2 Ah
Wskaźnik poziomu  
naładowania
Waga: 378 g
119 zł  
zam. nr 6081-P

AKUMULATOR 4 Ah
Typ: Li-ion
Napięcie: 20 V
Pojemność: 4 Ah
Wskaźnik poziomu  
naładowania
Waga: 610 g
199 zł  
zam. nr 7881-P

*Przykłady zestawów z rabatem:
Narzędzie + akumulator = rabat 10 zł
Narzędzie + akumulator + ładowarka = rabat 20 zł

NOWOŚĆ

1 akumulator  
do wszystkich 

narzędzi

279,-

279,-
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229,-

239,-

259,-

349,-
PIŁA AKUMULATOROWA
• bez kabla ograniczającego ruchy • osłona 
zabezpieczająca przed podrzutem • blokada 
włącznika 
Akumulator: 18 V / 2 000 mAh  
Ładowarka: 230 V
Czas ładowania: 70 min 
Dł. ostrza: 23,5 cm 
Dł. prowadnicy: 30 cm
349 zł zam. nr 3951-P

erieNabíjecí bat
NiMH 2 000 mAh
Nabíjecí

18 V

WIERTARKA AKUMULATOROWA
• wbudowane robocze oświetlenie LED
• wyłącznik z funkcją szybkiego 
zatrzymania • praktyczny zaczep  
na pasek
2 prędkości: 0-350 / 0-1100 obr./min
Maks. moment obrotowy: 30 Nm  
(przy twardych materiałach)
10 mm bezkluczykowy uchwyt wiertarski
Średnica wiertła: stal: Ø 10 mm,  
drewno: Ø 30 mm
159 zł zam. nr 0241-P

AKUMULATOROWA  
WIERTARKA UDAROWA
• do wiercenia w metalu, twardym  
drewnie i betonie • możliwość przełączania  
z wiercenia zwykłego na wiercenie udarowe  
• opcja szybkiego zatrzymania i blokady momentu 
obrotowego • wbudowane oświetlenie LED i praktyczny 
zaczep na pasek
2 prędkości: 0-400 / 0-1400 obr./min
Ilość udarów na minutę: 0-6400/0-22400
Maks. moment obrotowy: 45 Nm (przy twardych materiałach)
Maks. średnica wiercenia: metal: Ø 13 mm, drewno:  
Ø 32 mm, beton: Ø 12 mm                                                                                                                                              
Zestaw zawiera: wiertarkę, walizkę transportową,  
6 bitów wiertarskich, 6 wierteł, uchwyt do bitów
259 zł zam. nr 0791-P

159,-

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA
• do szlifowania spawów, metali, ostrzenia  
narzędzi itp. • płynny rozruch 
Zestaw zawiera: szlifierkę, pokrywę ochronną  
z systemem szybkiego przestawiania i uchwyt
Prędkość obrotowa: 8500 obr./min      
Średnica tarczy: 115 mm (brak w zestawie)
229 zł zam. nr 0961-P

PODKASZARKA AKUMULATOROWA
• do wszystkich miejsc, które są niedostępne  
dla zwykłych kosiarek • wygodne koła  
podporowe • listwa dystansująca dla  
precyzyjnego podcinania • szpula z żyłką  
1,6 mm w zestawie
Drążek teleskopowy: 82-112 cm
Ruchoma głowica: 0-90°
Napięcie: maks. 20 V
Prędkość obrotowa: 8000 obr./min.
239 zł zam. nr 3961-P

AKUMULATOROWA PILARKA TARCZOWA
• do cięcia desek, tworzyw sztucznych, płyt gipsowo-
kartonowych i profili aluminiowych • szybkie ustawianie  
kąta, głębokości cięcia lub ogranicznika równoległego
• wbudowane oświetlenie LED
Zestaw zawiera: pilarkę, brzeszczot 165 mm 24 zęby, klucz  
do dokręcania, ogranicznik równoległy, dyszę do usuwania pyłu
Prędkość obrotowa: 3700 obr./min
Rozmiar brzeszczotu: 165 mm                
Maks. głębokość cięcia: 0°-56 mm / 45°-40 mm / 50°-36 mm
Maks. kąt cięcia: 50°
279 zł zam. nr 1171-P

Polecamy dokupić: brzeszczot do drewna 165 x 20 x 2,2 mm  
36 zębów
39 zł zam. nr 2782-P



Polecamy dokupić: 
grot krzyżowy do łuparki.
49 zł zam. nr 6331-P 49,-

Profi 3x1
Materiał: metal
Maks. obciążenie: 150 kg 
Wymiary: 39 x 100,5 cm

149 zł zam. nr 6621-P

Profi 2x1
Materiał: metal
Maks. obciążenie: 150 kg 
Wymiary: 39 x 77 cm

99 zł zam. nr 6611-P

Profi 4x1
Materiał: metal
Maks. obciążenie: 150 kg 
Wymiary: 39 x 127 cm

159 zł zam. nr 5661-P

149,-

DRABINKI SKŁADANE
• uniwersalne składane schodki • stabilna i wytrzymała konstrukcja • do użytku domowego 
• lekkie • jednostronne • antypoślizgowe stopnie i nóżki

99,-
159,-

94 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

ŁUPARKA DO DREWNA
• łatwe i szybkie przygotowanie drewna • dzięki łuparce bez wysiłku 
zapewnisz sobie potrzebny zapas drewna • już nie musisz rąbać 
drewna ręcznie, łuparka wykona całą pracę za Ciebie  
• elektryczne zasilanie
Moc: 1500 W  
Siła nacisku: 4 t  
Maks. długość drewna: 37 cm  
Maks. średnica  
drewna: 25 cm  
Ciśnienie  
hydrauliczne:  
16 MPa
Wymiary:  
78 x 27 x 51 cm  
Waga: 42 kg

769 zł  
zam. nr 4361-P

69,-

ZESTAW KLINÓW DO DREWNA 
• do rozłupywania dużych drewnianych klocków  
• klin rozszczepia drewno na 4 części  
• wykonany ze stali 
Waga: 0,9 kg/szt. 
Ø: 9 cm
Wysokość: 16 cm 
Zestaw zawiera: 2 sztuki
69 zł zam. nr 5161-P

769,-

STOJAK DO CIĘCIA DREWNA Z UCHWYTEM DO PIŁY 
ŁAŃCUCHOWEJ
• praktyczny stojak z uchwytem do piły łańcuchowej • bezpieczeństwo  
i komfort pracy: piła w uchwycie jest zabezpieczona osłoną  
• odpowiedni zarówno dla osób prawo- jak i leworęcznych 
Maks. obciążenie: 100 kg
Wymiary: 88 x 71 x 86 cm, złożony: 88 x 15,5 x 97 cm

269 zł  
zam. nr 9721-P

269,- NOWOŚĆ



WÓZEK NA DREWNO 2w1 
• idealny do transportu drewna • dzięki felgom  
z oponami nadaje się niemal do każdego terenu  
• może służyć jako pojemnik na drewno  
• solidna stalowa rama
Wymiary: 42 x 45 x 110 cm
Maks. obciążenie: 60 kg
Felga z oponą: 20,3 x 4,5 cm
Materiał: stalowe rurki (ø 2,2 cm)
Minimalna długość drewna: 30 cm
Waga: 5 kg
139 zł zam. nr 5001-P

139,-

109,-

  

95

SKŁADANY WÓZEK
• ułatwia przewożenie i składowanie 
towarów • lekka, metalowa, kompaktowa 
konstrukcja • posiada teleskopowy  
uchwyt oraz blokadę • możliwość   
złożenia
Wymiary: 74–100 x 43,5 x 41 cm 
Złożony: 74 x 43,5 x 6 cm 
Średnica kół: 14,5 cm 
Waga: 4,6 kg

129 zł zam. nr 5171-P

SKŁADANY STOJAK DO CIĘCIA DREWNA ORANGE
• lekka, metalowa konstrukcja • możliwość demontażu
• maksymalny komfort i bezpieczeństwo • antypoślizgowa 
powierzchnia • poprzeczka zabezpieczająca
• regulowana wysokość • uniwersalne zastosowanie
Wymiary: 99,5 x 63,5-90 x 44-60 cm 
Wymiary po złożeniu: 99,5 x 12,5 x 6 cm
Waga: 7,2 kg
109 zł zam. nr 5151-P

80 kg

129,-

150 kg

119,-

STOJAK DO CIĘCIA DREWNA GOLD
• do drewna o maksymalnej wadze 150 kg  
i średnicy 22 cm • stabilny i odporny  
na warunki atmosferyczne • składany
Wymiary: 85 x 79 x 80 cm
119 zł zam. nr 3311-P

  

  



69,- 

99,-

PODKASZARKA STRUNOWA
• idealna do koszenia w trudno  
dostępnych miejscach • nadaje  
się do nierównych i stromych  
powierzchni
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Moc: 350 W
Zalecana średnica żyłki: 1,2 mm
Poziom wibracji: 4 m/s
99 zł zam. nr 3861-P

 
 

350 W

NOŻYCE AKUMULATOROWE 2w1
• 2w1: nożyce i trymer • idealne do przycinania brzegów trawnika czy pielęgnacji 
krzewów • dwie łatwo wymienialne końcówki • wskaźnik poziomu naładowania 
baterii • wyłącznik bezpieczeństwa • zasilacz do ładowania baterii (w zestawie)
Dł. końcówki do krzewów: 15 cm
Szer. końcówki do trawy: 9 cm
Czas ładowania: 4-5 h
Czas pracy: ok. 30 min

149 zł zam. nr 2641-P

149,-

Baterie Li-lon

7,2 V / 1 500 mAh

  

7,2 V/ 1 500 mAh

610 g / 700 g5,8 kg
Váha

od 429,-

KOSY SPALINOWE
• do koszenia trawy wokół drzew, wzdłuż murków i płotów  
• do podcinania krzaków i gałęzi • paliwo: mieszanka benzyny  
i oleju • średnica krążka tnącego: 23 cm • głowica żyłkowa

Profi 750
• moc: 750 W  
• pojemność: 25,4 cm³
429 zł zam. nr 3851-K

Profi 1800
• moc: 1800 W • pojemność: 51,7 cm³ 
599 zł zam. nr 6181-K

450 mm
Záběr

7 500 ot/min
Max. otáčky 6 500 ot/min

Max. otáčky

7,8 kg
Váha

51,7 cm3
Obsah motoru

450 mm
Záběr

5,8 kg7,8 kg
Váha

Polecamy dokupić:
 Tarcza do 

kosy spalinowej 
(Ø 255 mm, 80 zębów)
49 zł zam. nr 3852-P

 Żyłka do kosy 15 m 
19 zł zam. nr 3853-P

96 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

PALNIK DO WYPALANIA  CHWASTÓW
• trwale niszczy chwasty • sprawdzi się też jako rozpalacz 
do grilla czy odmrażacz do chodników • łatwy w obsłudze 
i bezpieczny • przyjazny dla środowiska - nie wymaga 
stosowania środków chemicznych 
Paliwo: propan-butan, butla KP02002 (brak w zestawie)
Temperatura pracy: 1300°C
Wymiary: 80 x 9 x 4 cm
Waga: 465 g (bez butli gazowej)

69 zł zam. nr 5371-P

 



PISTOLET DO MALOWANIA
• idealny do malowania ścian, boazerii, mebli, elewacji i karoserii 
samochodowych • profesjonalny efekt w krótkim czasie  
(15 m² w 10 min) • regulacja strumienia farby • moc: 650 W  
• napięcie: 230 V • wydajność: 380 ml/min • zbiornik na farbę: 800 ml
Zestaw zawiera: pistolet, lepkościomierz, igłę do czyszczenia i pasek na ramię
179 zł zam. nr 6431-P

99,-

ZESTAW DO MALOWANIA PROFI
3 proste kroki: nalej - zamknij - maluj
• odmień wygląd swojego mieszkania bez wysiłku
• praktyczny niekapiący wałek z dużym pojemnikem 
na farbę • szybkie, czyste i profesjonalne malowanie 
niemal każdej powierzchni • składana rączka ułatwi 
malowanie sufitów • do farb akrylowych i lateksowych
Zestaw zawiera: duży wałek (900 ml, szer.: 16 cm), mniejszy 
wałek do krawędzi (300 ml, szer.: 6 cm), szpachelkę do 
narożników, przedłużany uchwyt (71 cm), dozownik farby  
i tackę ociekową

99 zł zam. nr 2031-P

69,-

NIEKAPIĄCY WAŁEK MALARSKI 
• z wewnętrznym zbiornikiem na farbę: 0,8 l • jedno napełnienie  
wystarcza na pomalowanie 25 m² powierzchni • malowanie bez  
zamaczania wałka w farbie • bez ryzyka pochlapania ubrania  
• rączka o długości: 98 cm • szerokość wałka: 16 cm 
Zestaw zawiera: wałek (800 ml, szer.: 16 cm), składaną rączkę ułatwiająca malowanie  
sufitu i dozownik farby
69 zł zam. nr 3021-P

KOSY SPALINOWE
• do koszenia trawy wokół drzew, wzdłuż murków i płotów  
• do podcinania krzaków i gałęzi • paliwo: mieszanka benzyny  
i oleju • średnica krążka tnącego: 23 cm • głowica żyłkowa

199,-

179,-

narzędzie  
do krawędzi

narzędzie  
do narożników

97



WALIZKA Z NARZĘDZIAMI  
• idealna dla profesjonalistów i majsterkowiczów 
• zestaw zapakowany w walizce • 46 elementów
Zestaw zawiera 46 elementów: śrubokręt płaski, śrubokręt 
krzyżakowy, klucz nastawny do 18 mm, szczypce do przewodów, 
młotek, uchwyt do bitów, zestaw montażowy: kołki, śruby, gwoździe, 
bity, Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, Hex: 3, 4, 5, 6,  śrubokręt 
płaski: 3, 4, 5, 6, śrubokręt krzyżakowy: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 
nożyczki, klucze imbusowe: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, miarka: 3,5 m, 
precyzyjny wkrętak do wkrętów z rowkiem i wgłębieniem krzyżowym.

Wymiary walizki: 34 x 25 x 7 cm

119 zł zam. nr 6401-P 119,-

69,-

UNIWERSALNY KLUCZ NASADKOWY
• zastępuje nasadki sześciokątne w zakresie  
od 7 do 19 mm • sprawdzi się przy montażu  
w trudno dostępnych miejscach i przy 
nietypowych kształtach śrub (haczyki, oczka, 
motylki) • uniwersalny i praktyczny
Materiał: stal chromowo-wanadowa
Rozmiar głowicy: 7-19 mm
Maks. moment obrotowy: 150 Nm

69 zł zam. nr 5501-P 

KLUCZ OCZKOWY 48w1
• wszystkie potrzebne klucze w jednym, 
praktycznym narzędziu • szybka i łatwa zmiana 
rozmiaru • sprawdzi się w samochodzie, na 
działce, w czasie rowerowej wyprawy • obrotowa 
głowica pozwala na pracę nawet w trudno 
dostępnych miejscach
Pasuje do śrub: dwunastokątnych, sześciokątnych, 
czterokątnych, torx z pierścieniem, wielowypustowych 
Do śrob o wymiarach: 8 mm, 10 mm, 11 mm,  
13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm
Działa pod kątem: 45°, 60°, 90°

69 zł zam. nr 5011-P 

 ZESTAW KLUCZY UNIWERSALNYCH 
• 2 sztuki w zestawie: 28,5 cm i 21 cm • wygodne  
w użyciu, poręczne - dzięki gumowemu pokryciu rączki 
nie ślizgają się w dłoni • automatycznie dostosowują się 
do wielkości śrub i nakrętek o rozmiarze od 9 do 32 mm  
• 3-miejscowe zazębianie
39 zł zam. nr 1161-P 39,-

360°
69,-

LASEROWY MIERNIK ODLEGŁOŚCI
• praktyczne urządzenie do pomiaru odległości oraz obliczania powierzchni • obudowa  
z wytrzymałego plastiku, gumowe przyciski i czytelny wyświetlacz • automatyczne 
wyłączanie 
Typ lasera: 630-670 nm
Dokładność pomiaru: ~ 1,5 mm
Wymiary: 120 x 48 x 27 mm
Zasilanie: 2 baterie 1,5 V AAA
Waga: 120 g
Klasa lasera: 2
129 zł     zam. nr 8271-P m

129,-

Zapisywanie pomiarów

98 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



99

UCHWYT SAMOCHODOWY NA TELEFON
• pasuje do większości modeli telefonów komórkowych  
i nawigacji • wygodna instalacja na szybie, desce 
rozdzielczej lub kratce nawiewu  
• wytrzymała konstrukcja wykonana  
z tworzywa sztucznego • regulacja  
szerokości • łatwy w użyciu  
• możliwość obrotu o 360°
Wymiary: 10 x 6 cm
Średnica przyssawki: 7,3 cm
Średnica podkładki na deskę  
rozdzielczą: 8,3 cm
Długość ramienia z przyssawką: 19 cm
Maks. szerokość telefonu: 10,5 cm
29 zł zam. nr 0361-P

29,-

Masz pytania? Zadzwoń: 33 471 17 33

UCHWYT SAMOCHODOWY  
NA TABLET
• kompatybilny z większością tabletów  
z wyświetlaczem 7 - 11" • montowany  
na zagłówku • możliwość ustawienia  
uchwytu w pionie i poziomie  
• regulowana wysokość zaczepu  
• obrotowa głowica • solidna  
konstrukcja wykonana  
z tworzywa sztucznego
49 zł zam. nr 0661-P 49,-

KAMERA SAMOCHODOWA
• przydatna w każdej podróży (rejestruje trasę oraz ewentualne 
zdarzenia drogowe) • nagrywa obraz i dźwięk • 2,5 calowy 
wyświetlacz (możliwość oglądania filmu na telewizorze)  
z możliwością obrotu o 270o • maks. rozdzielczość nagrywania: 
SXGA 1280 x 960, VGA 640 x 480,  
QVGA 320 x 240 • akumulator ładowany  
przez gniazdko zapalniczki • możliwość  
nagrywania również nocą (IR LED) 
Zestaw zawiera: kamerę, przyssawkę do szyby,  
kabel mini USB, ładowarkę 
Zasilanie: bateria Li-Ion 3,7 V/1020 mAh
Uwaga: kamera do działania potrzebuje  
kartę SDHC / MMC do 32 GB
139 zł zam. nr 4761-P

139,-

KOMUNIKUJE
ČESKY

 KOMUNIKUJE
ČESKY

 

KOMUNIKUJE
ČESKY

 KOMUNIKUJE
ČESKY

 

1920 x 1080p
 

 

LUSTERKO SAMOCHODOWE Z KAMERĄ HD 1080P
• zestaw dwóch kamer samochodowych:  
przedniej montowanej na lusterku i tylnej  
wyposażonej w czujnik cofania • niezbędna  
do monitorowania drogi przed i za  
samochodem • działa zarówno w dzień,  
jak i w nocy • umożliwia nagrywanie  
filmów, zdjęć i dźwięków • pomaga ustalić  
sprawców zdarzeń drogowych • nagrywanie 
uruchamia się automatycznie po wykryciu  
ruchu w zasięgu kamery • zasilanie za pomocą  
ładowarki podłączanej do gniazda zapalniczki  
(w zestawie) lub ze złączem miniUSB (brak w zestawie) 
Wyświetlacz: LCD 4,3"
Złącze zasilania: DC 5 V 500 mA, wtyczka miniUSB
Obiektyw: szerokokątny o dużej rozdzielczości
Rozdzielczość video: FHD 1080P, HD720P
Tryb aparatu fotograficznego: 
12M / 10M / 8M / 5M / 2M / 1.3M / VGA
Uwaga: lusterko samochodowe z kamerą do działania  
potrzebuje karty microSD do 32 GB
Akumulator: Li-Pol 500 mAh

Zestaw zawiera: przednią kamerę z lusterkiem, tylną kamerę,  
gumowe paski mocujące, ładowarkę podłączaną do gniazda  
zapalniczki, zestaw do instalacji tylnej kamery

199 zł zam. nr 8281-P

199,-

5000 mAh

w podróży może być przyjemnie



100 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

MATA DO AUTA Z FUNKCJĄ OGRZEWANIA  
I MASAŻU 
• przyjemny masaż wibracyjny na Twoim 
fotelu lub krześle • niezbędna podczas długich 
samochodowych podróży • idealna do samochodu, 
a także biura czy domu • 2 programy masażu  
• taśma do wygodnego mocowania • praktyczna 
kieszeń na drobiazgi
Zasilanie: zasilacz 12 V (w zestawie) lub zasilacz sieciowy 
230 V (brak w zestawie)
Wymiary: 109 x 48 cm
Materiał: 100% poliester
Moc maks.: 12 W
149 zł zam. nr 0441-P

49,-

SAMOCHODOWA MATA MASUJĄCA Z MAGNESAMI
•  redukuje stres oraz łagodnie masuje • uniwersalny rozmiar 
• 8 wbudowanych magnesów • prosty system mocowania  
• działa niezależnie od pozycji kierowcy • magnesy zostały 
umieszczone zarówno na siedzisku, jak i w oparciu  
• działanie magnesów przyczynia się do zmniejszenia  
bólu pleców i kręgosłupa spowodowanego  
długotrwałym siedzeniem
Wymiary: 88 x 43,5 cm
49 zł zam. nr 4431-P

wbudowane  
magnesy

SAMOCHODOWA MATA GRZEWCZA
• wykonana z wysokiej jakości antypoślizgowego 
materiału • wypełniona miękką pianką zapewniającą 
komfort podróżowania • zasilana z gniazda zapalniczki  
• panel sterujący na kablu zasilającym • uniwersalny 
rozmiar • szybki i łatwy montaż na siedzeniu za pomocą 
pasków z haczykami i klamrami • strefy grzewcze 
rozmieszczone na całej powierzchni maty • 2-stopniowa 
regulacja temperatury
Wymiary: 100 x 52 cm
Zasilanie: zasilacz 12 V
Moc maks.: 38 W
79 zł zam. nr 0061-P 

149,-

PODGRZEWANA MATA 
SAMOCHODOWA Z TERMOSTATEM
• uprzyjemni podróżowanie w chłodne dni
• uniwersalny rozmiar • regulacja temperatury  
(30-70°C) i czasu pracy (0-12 h) • kabel  
zasilający o długości 125 cm ze złączem  
samochodowym 12 V • łatwy montaż przy  
pomocy haczyków i elastycznych pasów
Moc maks.: 44 W
Materiał: 100% poliester
Wymiary: 105 x 50 cm
149 zł zam. nr 0811-P 

149,-
NOWOŚĆ

89,-

79,-



101Masz pytania? Zadzwoń: 33 471 17 33

39,-

ORGANIZER SAMOCHODOWY DO BAGAŻNIKA
• pozwala utrzymać porządek podczas podróżowania  
• posiada jedną pojemną komorę oraz 3 mniejsze kieszenie  
• montowany w bagażniku • po bokach znajdują się wygodne 
uchwyty do przenoszenia • w dolnej części umieszczony jest 
rzep, który zabezpiecza przed przesuwaniem się • składany
Wymiary: 40 x 40 x 30 cm
Materiał: 100% poliester
39 zł zam. nr 4171-P

KUBEK TERMICZNY DO AUTA
• umożliwia delektowanie się ciepłym napojem  
w trakcie podróży • podwójnie izolowane ścianki  
i plastikowa pokrywa utrzymają ciepło każdego napoju 
• pasuje do większości samochodowych uchwytów, 
posiada także wygodną rączkę, której kształt sprawia,  
że dobrze leży w dłoni
Pojemność: 450 ml
Maks. temperatura  
podgrzewania: 60 C
Zasilanie: z gniazdka  
zapalniczki 12 V DC
Dł. kabla: 100 cm
39 zł zam. nr 1541-P

59,-

CZAJNIK 
SAMOCHODOWY
• ciepła kawa i herbata  
w czasie podróży oraz wrzątek 
do zalewania dań instant  
• w zestawie 2 kubeczki,  
sitko, łyżka, widelec, 
podstawka i regulowany 
uchwyt mocujący
Zasilanie: z gniazdka  
zapalniczki 12 V DC
Pojemność: 0,7 l
Dł. kabla: 152 cm
59 zł zam. nr 1761-P

39,-

19,-

OSŁONA NA SZYBĘ 
SAMOCHODOWĄ 2w1
• chroni przednią szybę przed śniegiem  
i lodem • latem zapobiega nagrzewaniu  
się wnętrza auta
Wymiary: 150 x 70 cm
19 zł zam. nr 9671-P 

POCHŁANIACZ WILGOCI DO SAMOCHODU
• ogranicza parowanie szyb • wielokrotnego użytku  
• uniwersalne zastosowanie • wyposażony we wskaźnik wilgoci
Wymiary: 11,5 x 17 cm

39 zł zam. nr 6681-P

39,-

pochłania 
wilgoć

eliminuje 
zapachy

wielokrotnego  
użytku



102 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

ZESTAW DO NAPRAWY LAKIERU MR PROFI
• umożliwia samodzielne usuwanie zadrapań i przebarwień  
ze wszystkich lakierowanych powierzchni • szybkie  
i skuteczne działanie • do renowacji karoserii samochodów, 
motocykli, przyczep kempingowych, łodzi, itp.  
• łatwy w użyciu
Zestaw zawiera: tubę Mr Profi Polish (A) 25 g, tubę Mr Profi Finish  
(B) 25 g, 5 drobnych papierów ściernych, 3 białe szmatki wykonane  
z celulozy, niebieską szmatkę z mikrowłókien
39 zł zam. nr 6201-P

POKROWCE NA KOŁA 
• do sezonowego przechowywania opon • czytelne, 
obrazkowe oznakowanie kół na pokrowcach 
• poręczne uchwyty do przenoszenia • do opon  
o rozmiarze do 16 cali 
Materiał: 100% poliester 
Zestaw zawiera: 4 sztuki
49 zł zam. nr 0621-P

49,-

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA AUTA
• uniwersalny preparat czyszczący • łatwość użytkowania, 
rozprowadzanie za pomocą sprayu • czyści i konserwuje 
(karoserię, podwozie, elementy plastikowe, gumowe  
i szklane)
Pojemność: 1 litr 
39 zł zam. nr 1711-P

100 kg

maks.  
obciążenie

maks. szerokość 
opony

295 mm

STOJAK NA KOŁA SAMOCHODOWE
• stojak do przechowywania felg wraz  
z oponami • zajmuje niewielką przestrzeń
• stabilna i mocna konstrukcja
• zapobiega odkształcaniu się opon
• łatwy montaż
Wysokość: 105 cm
Maks. obciążenie: 100 kg

79 zł    zam. nr 8111-P

ODKURZACZ SAMOCHODOWY 3w1
• odkurzacz, kompresor i manometr w jednym praktycznym urządzeniu  
• wielofunkcyjny, przenośny i niewielki • trwała obudowa i nowoczesny wygląd
Zestaw zawiera: odkurzacz z kompresorem,  
manometr, 2 końcówki do odkurzacza  
(długa i ze szczotką), 3 końcówki  
do kompresora
Zasilanie: z gniazdka zapalniczki 12 V DC
Dł. przewodu zasilającego: 3 m
Wymiary: 33 x 15 x 11 cm
Kompresor: 17 bar
Moc: 60-85 W

99 zł zam. nr 2561-P 

99,-

39,-

79,-

39,-
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PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 
• niezastąpiony w każdym garażu i warsztacie • niewielki 
rozmiar • praktyczne kółka do transportu • solidna 
konstrukcja
Maks. obciążenie: 2 tony
Wymiary: 45 x 19,5 x 13,5 cm
Zakres wysokości:  
135 - 330 mm
Waga: 8,5 kg

129 zł  
zam. nr 0821-P

KLUCZ UDAROWY  
 • niezastąpiony podczas wymiany kół w samochodzie • dzięki 
dołączonym końcówkom pasuje do śrub o średnicy 17/19 mm  
oraz 21/23 mm • zasilany z gniazdka zapalniczki samochodowej  
• wbudowana dioda LED • w komplecie 2 zapasowe bezpieczniki  
15 A • wbudowana poziomica
Prędkość: maks. 3800 obr./min  
Długość kabla: 3,5 m  
Moc: 80 W
Napięcie: 12 V 
189 zł            
zam. nr 1321-P

49,-

UCHWYT SAMOCHODOWY 4w1
• ułatwia wsiadanie i wysiadanie z samochodu  
• idealne rozwiązanie dla kobiet w ciąży, ludzi starszych 
• łatwy montaż na zamku drzwi samochodowych  
• 4 funkcje: uchwyt, nóż  
do przecinania pasów,  
młotek do rozbijania szyb,  
latarka wyposażona w 2 diody LED
49 zł  zam. nr 4341-P

PROSTOWNIK DO AKUMULATORÓW 
• elektryczne sterowanie • w pełni automatyczne ładowanie akumulatorów ołowiowych o 
pojemności 6 V lub 12 V • wyświetlacz LCD informuje o używanym aktualnie trybie, stanie 
naładowania oraz napięciu akumulatora • zabezpieczenie przed przeciążeniem i odwrotną 
polaryzacją (nieprawidłowym podłączeniem) 
Długość przewodów: 200 cm 
Długość kabla: 200 cm
Wymiary: 16 x 6 x 4,5 cm

119 zł  
zam. nr 1381-P

189,-

ZESTAW 6 NAKŁADEK ANTYPOŚLIZGOWYCH  
NA KOŁA 
• uniwersalne nakładki antypoślizgowe, pomocne  
w przypadku ugrzęźnięcia w śniegu, błocie czy na lodzie
• odpowiednie do opon w rozmiarze 165-285 mm  
na aluminiowych felgach • szybki i łatwy montaż  
za pomocą pasów z klamrami
Grubość nakładki: 11,98 mm
239 zł              zam. nr 1511-P

239,-
NOWOŚĆ

129,-

119,-

139,-

129,-



składane

... a uvidíte více

okulary  
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VISION
HD

Platí pro všechny typy brýlí

Certificate No.:
T120307/KML183

Aktualna oferta może się różnić od przedstawionej w katalogu.

Clip
29 zł zam. nr 7561-P

69 zł  zam. nr 6981-P

49 zł  zam. nr 7641-P

Scout
69 zł  zam. nr 6991-P

59 zł  zam. nr 5651-P

NOWOŚĆ - OKULARY FOTOCHROMATYCZNE z samozabarwiającymi się szkłami!

OKULARY POLARYZACYJNE

79 zł  zam. nr 4051-P

104 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl

79 zł  zam. nr 3971-P

Klasik
Kolory:  
    49 zł zam. nr 6851-P
    49 zł zam. nr 6861-P

Sport
Kolory:   
39 zł   zam nr 7651-P

OSŁONA SAMOCHODOWA SMART CLEAR 2w1
• antyrefleksyjna osłona do jazdy w dzień i w nocy • osłona to dwie płytki: szara 
(redukuje odblaski i oślepiające promienie słoneczne) i żółta (do jazdy podczas 
ograniczonej widoczności, w czasie deszczu, opadów śniegu czy nocą) • zwiększa 
bezpieczeństwo podczas prowadzenia samochodu • łagodzi zmęczenie oczu • eliminuje 
nieprzyjemne odblaski • nie ogranicza pola widzenia • nadaje się dla kierowców  
z okularami korekcyjnymi • mocowana bez użycia narzędzi do tradycyjnej osłony 
przeciwsłonecznej • można ją zamontować na osłonie o szerokości od 11 do 18 cm 
Wymiary płytki: 32 x 12 cm
Materiał: PVC
49 zł zam. nr 2321-P

ZA KAŽDÉHO
POČASÍ

I PRO ŘIDIČE
S BRÝLEMI

SNADNÁ
INSTALACE

  
  

49,-
    



ogród z Twoich marzeń

99,-

    

 WĘŻE OGRODOWE FLEXI X
• zwiększają swoją długość nawet 3 razy • superlekkie  
• funkcjonalne, łatwe w użyciu, swoje właściwości 
zawdzięczają budowie i użyciu rozciągliwego lateksu  
• przydadzą się zarówno w ogrodzie, jak i do mycia 
samochodu czy posadzki • po zakręceniu dopływu  
wody węże same wracają do pierwotnego kształtu,  
dzięki czemu praca z nimi jest naprawdę wygodna

 Flexi Profi 15 m
• wykonany jest z wytrzymałego poliestru i rozciągliwego 
lateksu z podwójną ścianką • dodatkowo został 
wyposażony w niezawodne mosiężne zawory
• gwint 3/4"
99 zł zam. nr 3481-P 

 Flexi X Trio Tech 22,5 m
• rewolucyjna, trójwarstwowa technologia Trio 
Tech • jeszcze mocniejsza warstwa zewnętrzna 
• żadnych pęknięć, otarć i załamań 
• mocne mosiężne zawory • gwint 3/4"
109 zł zam. nr 1991-P 

 
 

 
 

 

 
 

24,90

PISTOLET ZRASZAJĄCY
• 7 rodzajów strumienia (prysznic, mgiełka, zraszacz,  
strumień centralny, płaski, pełny oraz stożkowy)  
• obrotowa końcówka • ergonomiczny uchwyt 
 wykonany z antypoślizgowej gumy
24,90 zł zam. nr 1741-P

KRZESEŁKO – KLĘCZNIK 2w1
• przydatne przy pracach ogrodowych  
• odwrócone, służy jako klęcznik  
• składane • solidna, metalowa  
konstrukcja • klęcznik  
i siedzisko pokryte miękką pianką
Krzesełko: 57 x 27 x 48 cm 
Siedzisko: 40,5 x 14,5 cm 
Wysokość klęcznika: 11 cm 
Maks. obciążenie: 100 kg 
Waga: 2,7 kg
89 zł zam. nr 3251-P

89,-

22,-

OPRYSKIWACZE CIŚNIENIOWE 
• sprawdzą się zarówno przy spryskiwaniu, 
jak i zraszaniu w domu i w ogrodzie • zostały 
wyposażone w wytrzymałe, wykonane z plastiku 
pojemniki • regulowany kąt rozpylania 

Z wężem 5 l   

• regulowana dysza zraszająca
49 zł zam. nr 2831-P

Ręczny 2 l
• niewielki i wygodny
22 zł zam. nr 2721-P

49,-

139,-

109,-

105



SOLARNE ŚWIATŁO 
BEZPIECZEŃSTWA
• detektor ruchu uruchamiający 
halogen • zasilane energią 
słoneczną • bardzo prosta 
instalacja • diody LED  
• regulowany czas świecenia  
20-60 sekund (świeci się  
około minuty po czym 
 wyłącza się automatycznie) 
• oszczędność energii
Strumień świetlny: 144 lm
Zasięg detektora: 5 m/125
Czas świecenia: 8 h
69 zł zam. nr 5071-P

NAŚCIENNA LAMPA LED  
Z PANELEM SOLARNYM
• idealna do oświetlania ogrodu, 
altany, domku letniskowego, 
garażu lub łodzi • zasilana 
energią słoneczną • ładuje się  
w ciągu dnia, by jasno świecić  
w nocy • łatwa instalacja (zestaw 
montażowy w komplecie)
• do użytku wewnątrz i na 
zewnątrz • praktyczny włącznik 
na sznurek
Strumień świetlny: 60 lm  
(10 diod LED)
Zasięg: do 5 m
Czas świecenia: ok. 7-8 h  
(po pełnym naładowaniu)
59 zł zam. nr 5051-P

69,-
59,-

SOLARNE ŚWIATŁO NAŚCIENNE LED Z DETEKTOREM RUCHU
• automatyczne zasilanie energią słoneczną • z czujnikiem zmierzchu  
i czujnikiem ruchu • 16 wydajnych diod LED • do 12 h pracy po naładowaniu
• łatwy montaż
Wymiary: 9,5 x 12,5 x 5,7 cm
Zasilanie: Li-Ion (1200 mAh)
Strumień świetlny: 300 lm

Kolory:
69 zł      zam. nr 7591-P

69,-

stopień  
ochrony

IP64

kąt detekcji  
ruchu

zasięg  
świecenia

3-7 m

moc

2 W

barwa 
światła

4000K

do stosowania  
na zewnątrz

LAMPKI SOLARNE - POCHODNIE  
- ZESTAW 4 SZTUK
• komplet 4 eleganckich lampek do oświetlenia 
ogrodu, altany czy basenu • nastrojowe, ciepłe  
białe światło • prosta instalacja bez kabli  
i przewodów • zasilane energią słoneczną  
• czas świecenia po naładowaniu: 6-7 h  
• wyposażone w czujnik zmierzchu  
• wodoodporne

12 LED
Wymiary: 7,5 x 7,5 x 49,5 cm
Strumień swietlny: 2-3 lm
79 zł zam. nr 9281-P

36 LED
Wymiary: 9,5 x 9,5 x 50 cm
Strumień świetlny: 3-5 lm
99 zł zam. nr 9291-P

 79,-

106 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



 39,95/szt

99,-

Przed

Po

PUŁAPKI NA ŚLIMAKI
• bezproblemowy i higieniczny sposób  
na pozbycie się ślimaków • przydatne w każdym 
ogrodzie - idealne do ogródków warzywnych 
• ślimaki zostają uwięzione w plastikowym 
zbiorniku, w którym wcześniej należy umieścić 
wabik (np. piwo) • pułapki umieszcza się  
w równych odstępach w dołkach wykopanych 
w ziemi • wyjście ślimaka na zewnątrz 
uniemożliwia specjalna konstrukcja pułapki  
• zabezpiecza ok. 20 m2

Materiał: plastik

Pięciokątna 
Wymiary:  12 x 10 cm 
         Ø 8,5 cm

19 zł zam. nr 6602-P

Okrągła 
Wymiary: 11,5 x 9 cm
        Ø 8,5 cm

19 zł zam. nr 6601-P

Pięciokątna

19,-

19,-

Okrągła

   

SOLARNE ODSTRASZACZE
• skutecznie odstraszają szkodniki • bardzo łatwy montaż bez 
kabla (odstraszacz wystarczy wbić w ziemię) • zasilanie poprzez 
zintegrowane ogniwo słoneczne • przyjazne dla środowiska  
• nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt domowych • wodoodporne • drgania 
rozchodzą się promieniście (tzn. we wszystkich kierunkach)

Klasik
Wysokość: 45,5 cm
Średnica: 15 cm
Panel solarny: 5,5 x 4,5 cm
Zasięg: 500 m²
Zakres częstotliwości: 400-1000 Hz 
1 szt. 44 zł zam. nr 3131-P
2 szt. 79,90 zł zam. nr 1181-P

Z oświetleniem LED 2w1
Bateria: NiMh 1,2 V / 800 mA
Wysokość: 37 cm
Średnica: 15,5 cm 
Panel solarny: 9,5 x 7,5 cm
Zasięg: 500 m²
Zakres częstotliwości: 400-1000 Hz
59 zł zam. nr 5811-P

Zestaw Elegant 
Wysokość: 28,5 cm
Średnica: 12 cm
Panel solarny: 5,5 x 4,5 cm
Zasięg: 500 m²
Zakres częstotliwości: 400-1000 Hz
Zestaw zawiera: 2 sztuki 
59 zł zam. nr 5101-P

Elektroniczy Multi Plus
• na myszy, szczury, koty, lisy, psy, 
ptaki • aktywowany za pomocą 
czujnika ruchu • odstrasza  
za pomocą światła i dźwięku
Wysokość: 37 cm
Panel solarny: 5,5 x 3 cm
Zasięg czujnika ruchu: maks. 8 m  
(w zależności od ustawienia, warunków 
pogodowych oraz otoczenia)
Kąt detekcji: 110º w poziomie  
(w zależności od warunków  
pogodowych oraz otoczenia)
Zakres częstotliwości:   
1-2: 13,5-17,5 kHz  
(myszy i małe gryzonie) 

3-4: 15,5-19,5 kHz  
(duże psy i lisy) 

4-5: 19,5-23,5 kHz  
(małe psy, koty i ptaki) 
99 zł zam. nr 5821-P

59,-59,-

107



KRAWĘŻNIKI DEKORACYJNE
• mogą być wykorzystywane do oddzielania trawnika od 
rabaty, kształtowania klombów i innych terenów zielonych 
• łatwy montaż i demontaż • odporne na niepogodę  
• ocynkowane wykończenie dla przedłużenia trwałości  
• element konstrukcyjny i dekoracyjny dla każdego ogrodu
Rozmiar M
Wymiary 1 modułu: 34 x 14 cm
Ilość modułów w zestawie: 6 szt.
Głębokość wbicia w ziemię: 8 cm

49 zł zam. nr 5921-P

69,-

59,-

49,-

60 cm

50 cm

20 cm

14 cm

 

 

PODPÓRKA DO ROŚLIN PNĄCYCH
• wsparcie dla roślin pnących • można ją wbić w ziemię, 
postawić w donicy lub podwiesić, np. na tarasie  
• poprzeczki w podpórce umożliwiają  
podtrzymanie roślin w każdej fazie wzrostu  
• łatwy montaż
Wymiary: 188 x 40 cm
Maks. obciążenie: 15 kg
Materiał: metal
Kolor: ciemna zieleń

59 zł           zam. nr 4331-P   

59,-

PERGOLA OGRODOWA
• kwiecista brama do Twojego 
ogrodu • z kilku pergoli zrobisz 
romantyczną kwitnącą alejkę  
• solidna metalowa konstrukcja 
• łatwy montaż
Wymiary: 140 x 37 x 240 cm
Maks. obciążenie: 15 kg
Materiał: metal
Kolor: ciemna zieleń
69 zł zam. nr 3801-P  

69,-

Rozmiar XL 
Wymiary 1 modułu: 60 x 20 cm
Ilość modułów w zestawie: 4 szt.
Głębokość wbicia w ziemię: 8 cm

69 zł zam. nr 1661-P

Rozmiar L 
Wymiary 1 modułu: 50 x 14 cm
Ilość modułów  
w zestawie: 4 szt.
Głębokość wbicia  
w ziemię: 8 cm

59 zł zam. nr 6031-P

Rozmiar XL

Rozmiar L

108 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



SZKLARNIA TUNEL 
• idealna do uprawy sadzonek i ochrony przed przymrozkami wczesną wiosną  
• stanowi skuteczną ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem  
i zbyt szybkim odparowaniem wody • prosty montaż 
• zamykana ściągaczem
Wymiary: 500 x 60 x 40 cm
Średnica drutu: 2,5 mm
69 zł zam. nr 1071-P

SZKLARNIA NAMIOT
• chroni rośliny przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi i tworzy odpowiedni  
mikroklimat • łatwy montaż za pomocą  
kołków • plandeka z wytrzymałego  
polietylenu (140 g/m2) • zamykane  
wejście • 2 półki gratis
Wymiary: 250 x 180 x 210 cm
Powierzchnia: 4,5 m
Rama: stalowe rurki
 269 zł zam. nr 4101-P

MINI SZKLARNIE
• na balkon, taras lub do ogrodu • idealne do uprawy 
ziół, sadzonek i kwiatów • chronią przed szkodnikami, 
przymrozkami, deszczem i wiatrem • prosty montaż bez 
użycia narzędzi • przezroczysta folia  
ochronna PVC • lekka konstrukcja
Dwupoziomowa
Wymiary: 69 x 49 x 95 cm
Maks. obciążenie: 3,3 kg
89 zł zam. nr 3071-P

Czteropoziomowa 
Wymiary: 69 x 49 x 158 cm
Maks. obciążenie: 5,2 kg
139 zł zam. nr 9611-P

69,-

139,-

89,-

INSPEKT - MAŁA SZKLARNIA OGRODOWA
• przenośny rozsadnik przeznaczony do uprawy i ochrony 
roślin przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi   
• dobre właściwości termoizolacyjne i ochrona przed 
promieniowaniem UV • cztery uchylne okienka 
Wymiary: 120 x 100 x 40/30 cm
Materiał: aluminiowa rama  
z rurek o średnicy 0,6-0,8 mm,  
przeźroczyste płyty  
z poliwęglanu  
o grubości 4 mm
199 zł zam. nr 1901-P

269,-

139,-

SZKLARNIA OGRODOWA FLORA
• funkcjonalna szklarenka przeznaczona do uprawy i ochrony 
roślin • mocna powłoka wzmocniona siatką z tworzywa 
sztucznego • chroni przed przymrozkami i niesprzyjającymi 
warunkami atmosferycznymi • równomiernie rozprowadza 
światło słoneczne • aż 3 otwory  
wentylacyjne
Wymiary: 180 x 140 x 94 cm
Powłoka: PE 135 g/m
139 zł zam. nr 6941-P

180 cm
140 cm

94
 c

m

NOWOŚĆ

SZKLARNIA NA POMIDORY TOPGREEN
• łatwa do montażu i demontażu • idealna do użytkowania 
sezonowego • zapewnia roślinom optymalne warunki do 
wzrostu • wejście zapinane na dwa zamki, które można  
zwinąć i spiąć • stalowa rama, która gwarantuje długą 
żywotność szklarni
Materiał: wysokiej jakości tkanina  
polietylenowa (135 g /m ).
Średnica rurek: 16 mm
Wymiary: 100 x 50 x 150 cm
Powierzchnia podstawy: 0,5 m
 99 zł zam. nr 2461-P

NOWOŚĆ

99,-

199,-

109



SKŁADANE KRZESŁO OGRODOWE
• stabilne, wytrzymałe • składane i regulowane  
(3 pozycje) • z podłokietnikami 
 • wodoodporna tkanina
Maks. obciążenie: 120 kg
Rozłożone: 56 x 90 x 80 cm  
Złożone: 56 x 8 x 94 cm
129 zł  zam. nr 6041-P

LEŻAK OGRODOWY
• składany • z podłokietnikami • pozycja siedząca lub półleżąca • lekka, 
aluminiowa konstrukcja • materiał odporny na wodę i promieniowanie  
słoneczne
Maks. obciążenie: 120 kg  
Rozłożony: 170 x 57 x 100 cm  
Złożony: 135 x 50 x 8 cm 
Oparcie na leżąco: 190 cm
Kolory: 
139 zł zam. nr 9651-P

LEŻAK OGRODOWY Z DASZKIEM
• na plażę, na taras i do ogrodu • z regulowanym  
daszkiem przeciwsłonecznym • 4-stopniowa regulacja  
oparcia • lekka, aluminiowa konstrukcja • materiał  
odporny na wodę i promieniowanie słoneczne
Maks. obciążenie: 120 kg
Rozłożony: 190 x 59 x 32 cm 
Złożony: 76 x 60 x 16 cm
229 zł  
zam. nr 9661-P

139,-

129,-

STOLIKI KEMPINGOWE
• praktyczne i stabilne • mocna, aluminiowa rama  
• możliwość złożenia • regulowana wysokość  
• szybkie i proste rozkładanie
Wymiary: 90 x 60 x 72 cm 
Wymiary po złożeniu: 45 x 60 x 6,5 cm 
Maks. obciążenie: 25 kg 
Materiał: aluminium
Waga: 4 kg

Klasik
109 zł zam. nr 5881-P

Z siatką pod blatem
139 zł zam. nr 5882-P

 109,-

STÓŁ OGRODOWY
• stabilny, solidnie wykonany (metalowa  
rama, płyta z hartowanego szkła)  
• okrągły blat o średnicy 60 cm
• dostępny w kolorze antracytowym
Średnica: 60 cm 
Wysokość: 70 cm
179 zł zam. nr 6051-P

179,-
Stolik

Krzesło

229,-

KRZESŁO OGRODOWE FREDDO
• wodoodporne krzesło z metalowym  
stelażem i plecionką z tworzywa  
sztucznego • możliwość układania  
jednego na drugim • wygodne,  
wysokie oparcie
Materiał: metal, tworzywo sztuczne
Wymiary: 54 x 68 x 90 cm
Maks. obciążenie: 120 kg
129 zł zam. nr 2861-P

129,-

STOLIK OGRODOWY FREDDO
• elegancki, ponadczasowy wygląd • otwór z zaślepką
na parasol ogrodowy 
Materiał: metal, hartowane czarne szkło
Wymiary: 150 x 70 x 90 cm
299 zł  
zam. nr 2681-P

299,-
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

179,-

110 Złóż zamówienie: tel. 33 471 17 33 lub na www.tvproducts.pl



SKŁADANY KOSZ NA LIŚCIE  
I ODPADY
• wielofunkcyjny składany kosz 
ogrodowy pomocny przy wszelkich 
pracach związanych z pieleniem, 
koszeniem trawy, grabieniem liści, itp. 
• po złożeniu zajmuje niewiele miejsca, 
co ułatwia transport i przechowywanie
90 l (Ø 46, wys.: 55 cm)  
44 zł zam. nr 2411-P

175 l (Ø 56, wys.: 70 cm)  
49 zł zam. nr 2412-P

od 44,-

MOSKITIERA NA PARASOL 
• skuteczna ochrona przed owadami  
• zapewnia spokojny relaks w ogródku,  
na łonie natury • wygodne wejście  
zamykane na zamek
Materiał: 100% poliester
Kolor: czarny
Wymiary: 8,9 x 2,2 m
Ø: 3 m

99 zł zam. nr 4941-P

LAMPKA DO PARASOLA  
OGRODOWEGO 24 LED
• praktyczne oświetlenie przestrzeni 
pod parasolem • łatwa instalacja  
• 3 poziomy mocy oświetlenia  
• odpowiednia do parasoli  
o średnicy słupa od 3,2 do 4,8 cm
Zasilanie:  
3 baterie 1,5 V AA 
Ø: 20 cm
79 zł  
zam. nr 4351-P

99,-

79,-

DREWUTNIA
• praktyczne rozwiązanie do ogrodu i na działkę 
• ochrona drewna przed deszczem, słońcem i gradem
• łatwy montaż - przy ścianie domu, garażu lub altany
Materiał: ocynkowane,  
malowane  
arkusze stalowe
Wymiary:  
154 x 88 x 154 cm

499 zł          zam. nr 0571-P

TRANSPORTOWY WÓZEK OGRODOWY 3w1
• 3w1: wózek, taczki i praktyczna wywrotka
• niezbędny na działce i w przydomowym ogrodzie
• solidna konstrukcja, pneumatyczne koła i obrotowa 
przednia oś
Pojemność wywrotki: 75 l
Maks. obciążenie: 125 kg
Wymiary (z dyszlem):  
179 x 50 x 50 cm
Korpus: 90 x 50 x 20 cm

299 zł zam. nr 9341-P

SKŁADANE ZBIORNIKI NA DESZCZÓWKĘ
• pozwalają gromadzić wodę deszczową i ponownie ją  
wykorzystywać, np. do podlewania roślin • ekologiczne  
i ekonomiczne rozwiązanie • trwałe, odporne na działanie 
promieni słonecznych oraz wysokich i niskich temperatur
• złożone zajmują niewiele miejsca
Zestaw zawiera: zbiornik, 6 / 7 / 8 prętów podporowych, zawór 
spustowy z przyłączem do węża, kurek spustowy, zawór przelewowy, 
pokrywę z sitkiem przeciwko zabrudzeniom.

250 l  199 zł zam. nr 0801-P
380 l  269 zł zam. nr 1371-P
500 l  329 zł zam. nr 2351-P

od 199,-
NOWOŚĆ

499,-
NOWOŚĆ

299,-
NOWOŚĆ
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ROZPALACZ DO GRILLA I KOMINKA
• rozpali węgiel drzewny i brykiet • znacznie 
przyśpiesza rozpalanie grilla • wygodny, 
nienagrzewający się, drewniany uchwyt
Materiał: metal, drewno
Wymiary: 28 x 17 cm
49 zł zam. nr 2071-P

Comfort
• wysoka metalowa pokrywa  
• emalia chroniąca metal i ułatwiająca 
czyszczenie • aluminiowy wywietrznik 
umożliwiający kontrolę temperatury  
• koła ułatwiające przemieszczanie  
• wbudowany popielnik 
Wymiary: Ø 43 cm, wysokość: 55 cm
129 zł zam. nr 9561-P

Składany 
• z wysokiej jakości stali nierdzewnej  
• praktyczny • po złożeniu zajmuje 
bardzo mało miejsca
Rozłożony: 37 x 37 x 45 cm 
Złożony: 37,5 x 3 x 58 cm
89 zł  zam. nr 9551-P

129,-
89,-

49,-

269,-

GRILL Z WĘDZARNIĄ 3w1
• do grillowania, pieczenia i wędzenia • zbiornik  
z wodą nie pozwala na przypalanie się tłuszczu - 
zapobiega to powstawaniu szkodliwych substancji
• otwór wentylacyjny • termometr do 300 C
Wysokość: 80 cm
Ø: 40 cm
269 zł  zam. nr 6931-P

Akcesoria, które sprawią że grillowanie będzie 
jeszcze przyjemniejsze znajdziesz na stronie 73

Gotowi na grilla?

Comfort

Składany

Grill 3w1


