
Chcesz rozwinąć SWOJĄ KARIERĘ w sprzedaży i dać nam możliwość wykorzystania 
Twoich mocnych stron? APLIKUJ JUŻ DZIŚ! Wszystkie oferty pracy znajdziesz na
www.kariera.kaufland.pl Oferujemy rozwój zawodowy, stabilizację i bogaty pakiet benefitów!

22. 12 2021, 14:34    |     _01-08_NF INSTORE Wyprzedaz_01

Oferta ważna od 5.01.2022 do 19.01.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  
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Oferta ważna od 5.01.2022 do 19.01.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

wyjmowany 
zbiornik na 
wodę 1,5 l

ciśnienie 
15 barów

moc 850 W

24,9924,99
tylko

LIV & BO®

Prześcieradło
różne rodzaje 
i kolory

wym. 140–160 
x 200 cm

9,999,99
-33%

1,991,99
-33%

w sprzedaży i dać nam możliwość wykorzystania 

wyjmowany 
zbiornik na 
wodę 1,5 l

ciśnienie 
15 barów

moc 850 W

169,90169,90
tylko

Ekspres 
do kawy 
NN-CM-01
możliwość 
jednoczesnego 
przygotowania dwóch kaw,
wymienna dysza spieniająca mleko

59,9959,99
-40%
99,99

SWITCH ON®

Suszarka 
do włosów HD-F0201
3 stopnie temperatury,
2 stopnie nadmuchu 
z funkcją cool shot,
wyjmowany filtr powietrza

moc 1850–2200 W

WIĘKSZY WYBÓR
NIŻSZE CENY

12
sztuk

19,9919,99
tylkoENERGIZER MAX

Baterie alkaliczne 
AA lub AAA
(=1 SZT. 1,67)

OD ŚRODY 5.01 DO ŚRODY 19.01
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Oferta ważna od 5.01.2022 do 19.01.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  
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Inne sitka 
również 
dostępne 
w naszych 
sklepach

Inne garnki żeliwne 
również dostępne 
w naszych sklepach

9,999,99
tylkoSPICE & SOUL®

Nóż kuchenny
ceramiczny,
można myć w zmywarce

14 cm

49,9949,99
tylko

SPICE & SOUL®

Prasa 
do soków
z pojemnikiem 
zbiorczym,
łatwa 
w obsłudze,
ze stali nierdzewnej,
antypoślizgowe dno

poj. 400 ml

3
sztuki

89,9989,99
tylko

MG HOME
Zestaw patelni
do wszystkich 
rodzajów kuchenek

śr. 24 cm

śr. 20 cm

śr. 28 cm

49,9949,99
tylkoSPICE & SOUL®

Patelnia grillowa
do wszystkich rodzajów kuchenek,
można myć w zmywarce

wym. 41,4 x 26 x 6,2 cm

79,9979,99
tylkoSPICE & SOUL®

Garnek żeliwny
do wszystkich 
rodzajów kuchenek

poj. 3,4 l

śr. 28 cm

199,90199,90
-33%

249,90

SPICE 
& SOUL®

Szybkowar
ze stali 
nierdzewnej,
wielowarstwo-
we dno,
bezpieczny, 
nienagrzewający 
się uchwyt,
do kuchenek 
gazowych, 
elektrycznych, 
indukcyjnych 
i ceramicznych

poj. 9 l

śr. 22 cm

STYLE AND COOK
Patelnia do serwowania
ze szklaną pokrywką,
do wszystkich rodzajów kuchenek


SPICE 
& SOUL®

Taca
ze stali nierdzewnej,
dwa rodzaje

26,9926,99
tylko

Sitko 
ze stali nierdzewnej

20 cm
Inne sitka 
również 
dostępne 

20 cm

Artykuł niedostępny w wybranych marketach, aktualna lista marketów 
pod adresem www.kaufland.pl/taca

Bezpiecznych zakupów!
 pon. – sob. od 6:00 do 22:00

 niedz. od 9:00 do 20:00

WIĘKSZY WYBÓR
NIŻSZE CENY
OD ŚRODY 5.01 DO ŚRODY 19.01
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Oferta ważna od 5.01.2022 do 19.01.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  
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Inne garnki żeliwne 
również dostępne 
w naszych sklepach

9,999,99

79,9979,99

39,9939,99
-33%
59,99

SPICE & SOUL®

Garnek
ze stali nierdzewnej

śr. 16 cm

89,9989,99
tylkoSTYLE AND COOK

Patelnia do serwowania
ze szklaną pokrywką,
do wszystkich rodzajów kuchenek

śr. 24 cm

poj. 2,6 l

12,9912,99
tylko

wym. 41 x 31 cm


SPICE 
& SOUL®

Taca
ze stali nierdzewnej,
dwa rodzaje

wym. 45,5 x 34 cm

26,9926,99

22,9922,99
tylko

SPICE 
& SOUL®

Organizer 
kuchenny
do zlewozmywaka

wym. 22 x 10 x 13 cm

9,999,99
-33%
14,99

AQUAPHOR
Wkład filtrujący 
Maxfor B100-25
zmiękcza wodę,
zatrzymuje zanieczyszczenia,
pasuje do dzbanków 
innych producentów

wydajność 200 l

Oferta ważna od 5.01.2022 do 19.01.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

19,9919,99
-33%
29,99

DAFI
2 filtry 
do butelki
+ wymienna 
zakrętka
różne kolory

19,9919,99
tylko

MG HOME
Zestaw szklanek 
termicznych 
Carmelo
różne rodzaje

poj. 350 ml
poj. 270 ml

poj. 450 ml

14,9914,99
tylko

SPICE & SOUL®

Szklany 
pojemnik
z pokrywką,
można myć 
w zmywarce

poj. 1,1 l

Inne patelnie do serwo-
wania również dostępne 
w naszych sklepach

Inne pojemniki 
również dostępne 
w naszych sklepach

2
sztuki

Artykuł niedostępny w wybranych marketach, aktualna lista marketów 
pod adresem www.kaufland.pl/taca

Bezpiecznych zakupów!
 pon. – sob. od 6:00 do 22:00

 niedz. od 9:00 do 20:00
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Oferta ważna od 5.01.2022 do 19.01.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

22. 12 2021, 14:41    |     _04-05_NF INSTORE Wyprzedaz_01

Bezpiecznych zakupów!
Mamy stacje do dezynfekcji i rękawiczki,  
nasi pracownicy są wyposażeni w maski.

99,9999,99

99,9999,99

BRAUN
Żelazko SI 3030
precyzyjna końcówka,
para zmienna 0–45 g/min,
uderzenie pary 140 g/min,
stopa SuperCeramic

PROFICARE
Odkurzacz akumulatorowy PC-BS 3035
do wszystkich powierzchni,
akumulator Li-Ion 14,8 V, 2200 mAh,
elektrycznie obracana 
szczotka podłogowa,
stacja ładująca, 
technologia filtra 
bez worka,
filtr HEPA

KALORIK
Oczyszczacz parowy
ciśnienie 3 bary,
w zestawie komplet końcówek

MEDISANA
Inhalator 
IN A 51
dla dorosłych 
i dla dzieci,
wdychanie z maską lub ustnikiem,
bogate wyposażenie

MEBUS
Radiowa stacja pogodowa
kolorowy wyświetlacz,
pomiar temperatury 
wewnętrznej i zewnętrznej,
pomiar wilgotności wewnętrznej,
funkcja budzika,
w zestawie 1 czujnik zewnętrzny

79,9979,99
tylko

KALORIK
Podwójna 
płyta 
grzewcza 
DKP1000CW
regulowany termostat,
zabezpieczenie przed przegrzaniem

moc 1000 W

śr. 155 mm moc 1500 W

śr. 185 mm

249,90249,90
tylko

poj. 11 l

moc 2000 W

SWITCH ON®

Frytkownica na gorące 
powietrze DF-E0201
dotykowy wyświetlacz,
regulacja temp. 65–200°C,
8 programów 
optymalizujących,
kosz obrotowy 3,5 l,
drążek 
do pieczenia 
kurczaka,
szpilki 
do szaszłyków

Frytkownica na gorące 

regulacja temp. 65–200°C,

149,90149,90
tylko

Maszynka do mielenia mięsa Scarlett
wykończenie ze stali nierdzewnej,
funkcja reverse,
w zestawie 
2 szatkownice, 
dwa sitka, 
końcówka 
masarska

Maszynka do mielenia mięsa Scarlett

moc 1800 W

129,90129,90
tylko

CLATRONIC
Krajalnica AS 2958
wydajny silnik,
nóż ze stali szlachetnej,
bezstopniowa regulacja 
grubości krojenia

moc 150 W

139,90139,90
tylko

PROFI COOK
Kawiarka PC-KA 1169
obudowa ze stali nierdzewnej,
programowalny 24-godzinny cyfrowy 
timer LED,
funkcja elektronicznego 
wyboru aromatu,
wymienny 
uchwyt 
filtra

poj. 1,5 l

moc 900 W

79,9979,99
tylko

SWITCH ON®

Blender 
HB-H0211
z akcesoriami,
w zestawie kubek 
o poj. 700 ml

moc 600 W

39,9939,99
tylko

LAFE
Czajnik CEG002.1/002.2
automatyczny wyłącznik,
wskaźnik poziomu wody,
dwa kolory

poj. 1,7 l

moc 2200 W

WIĘKSZY WYBÓR
NIŻSZE CENY
OD ŚRODY 5.01 DO ŚRODY 19.01
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Oferta ważna od 5.01.2022 do 19.01.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  
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Bezpiecznych zakupów!
Mamy stacje do dezynfekcji i rękawiczki,  
nasi pracownicy są wyposażeni w maski.

99,99
tylko

LIV & BO®

Wiadro na popiół
żaroodporne do 90°C,
w zestawie szufelka i zmiotka

poj. 10 l

99,9999,99
tylko

LIV & BO®

Regał na 
drewno 
kominkowe
ze stali malowanej 
proszkowo

wym. 44 x 
100 x 20 cm

99,9999,99
tylko

99,9999,99
tylko

BRAUN
Żelazko SI 3030
precyzyjna końcówka,
para zmienna 0–45 g/min,
uderzenie pary 140 g/min,
stopa SuperCeramic

PROFICARE
Odkurzacz akumulatorowy PC-BS 3035
do wszystkich powierzchni,
akumulator Li-Ion 14,8 V, 2200 mAh,
elektrycznie obracana 
szczotka podłogowa,
stacja ładująca, 
technologia filtra 
bez worka,
filtr HEPA

KALORIK
Oczyszczacz parowy
ciśnienie 3 bary,
w zestawie komplet końcówek

poj. 350 ml

moc 1000 W

moc 2300 W

Odkurzacz akumulatorowy PC-BS 3035Odkurzacz akumulatorowy PC-BS 3035

249,90
tylko

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

59,9959,99
tylko

ZAKRES POMIARU 
TEMPERATURY: 

obiektu 0–60°C

ciała 32–42,9°C

KALORIK
Termometr 
bezdotykowy EMT1000
dokładność ±0,2°C,
pomiar w odległości 1–5 cm,
zasilany 2 bateriami AAA,
ekran LCD z 3 kolorami 
podświetlenia

39,9939,99
tylko

PLATINET
Lampka stołowa 
E14 PTL2537
metalowa,
kabel zasilający 1,5 m,
brak żarówki w zestawie

wys. 37 cm

gwint E14

moc maks. 25 W

89,9989,99
tylko

MEDISANA
Inhalator 
IN A 51
dla dorosłych 
i dla dzieci,
wdychanie z maską lub ustnikiem,
bogate wyposażenie

59,9959,99
tylko

MEBUS
Radiowa stacja pogodowa
kolorowy wyświetlacz,
pomiar temperatury 
wewnętrznej i zewnętrznej,
pomiar wilgotności wewnętrznej,
funkcja budzika,
w zestawie 1 czujnik zewnętrzny

249,90249,90

139,90139,90
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Oferta ważna od 5.01.2022 do 19.01.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  

22. 12 2021, 14:44    |     _06-07_NF INSTORE Wyprzedaz_01

Bezpiecznych zakupów!
U nas kupisz wszystko w jednym miejscu:

     art. spożywcze  drogeria  art. przemysłowe

LIV & BO®

Koc z mikrofibry
różne kolory

TOWNLAND®

Kapcie męskie
z filcu,
rozm. 41–46

Oferta ważna od 5.01.2022 do 19.01.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

OYANDA®

Majtki damskie 
Hipster Elli
różne kolory,
rozm. 36–50

24,99
tylko

OYANDA®

TOWNLAND®

Piżama 
damska 
rozm. 36–50
męska 
rozm. 48–58,
różne rodzaje

24,9924,99
tylko

KUNIBOO®

HIP & HOPPS®

Piżama dziecięca
rozm. 86–152 cm,
różne rodzaje

KUNIBOOKUNIBOO®

HIP & HOPPS®

Piżama dziecięca

KUNIBOO®®

HIP & HOPPS®

®

19,9919,99
tylko

OYANDA®

Podkoszulki 
damskie
rozm. 40–54,
różne kolory

2
sztuki

15,9915,99
tylkoTOWNLAND®

Koszulka męska
z długim rękawem,
rozm. 48–58

14,9914,99
-25%
19,99

TOWNLAND®

Podkoszulki 
męskie
rozm. M–XL

2
sztuki

WIĘKSZY WYBÓR
NIŻSZE CENY
OD ŚRODY 5.01 DO ŚRODY 19.01
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Oferta ważna od 5.01.2022 do 19.01.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  
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Bezpiecznych zakupów!
U nas kupisz wszystko w jednym miejscu:

     art. spożywcze  drogeria  art. przemysłowe

19,9919,99
tylko

Pojemnik 
Minionki

poj. 24 l

4,994,99
tylko

LIV & BO®

Worek 
próżniowy
z tworzywa 
sztucznego,
zamykany na zamek błyskawiczny

wym. 100 x 60 cm

39,9939,99
tylko

29,9929,99
tylko

LIV & BO®

Kosze do szafy

LIV & BO®

Kosze do szafy
na półki o maks. 
wysokości 25 cm

2
sztuki

2
sztuki

wym. 80 x 25 x 12 cm

wym. 50 x 26 x 14 cm

maksymalne 
obciążenie 10

24,9924,99
tylko

Parasolka 
damska
mini,
różne kolory

24,9924,99
tylko

LIV & BO®

Koc z mikrofibry
różne kolory

wym. 150 x 200 cm

5,99
tylko

Rajstopy Hiver
40 DEN,
rozm. 2–4,
różne kolory

17,9917,99
tylko

13,9913,99
tylko

TOWNLAND®

Kapcie męskie
z filcu,
rozm. 41–46

OYANDA®

Kapcie 
damskie
rozm. 37–41

Oferta ważna od 5.01.2022 do 19.01.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

19,9919,99
tylko

TOWNLAND®

Bokserki męskie
rozm. M–XXL

3
pary

11,9911,99
tylko

OYANDA®

Majtki damskie 
Hipster Elli
różne kolory,
rozm. 36–50

2
pary

19,9919,99

15,9915,99

14,9914,99

TOWNLAND®

Podkoszulki 
męskie
rozm. M–XL

Inne pojemniki również do-
stępne w naszych sklepach

Inne worki próżniowe 
również dostępne 
w naszych sklepach



Chcesz rozwinąć SWOJĄ KARIERĘ w sprzedaży i dać nam możliwość wykorzystania 
Twoich mocnych stron? APLIKUJ JUŻ DZIŚ! Wszystkie oferty pracy znajdziesz na
www.kariera.kaufland.pl Oferujemy rozwój zawodowy, stabilizację i bogaty pakiet benefitów!
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Oferta ważna od 5.01.2022 do 19.01.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. 
Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych.  
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Masz życzenia, sugestie lub pytania na temat Kauflandu? Skontaktuj się z  nami, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 
800 300 062 lub internetowo www.kaufland.pl/kontakt. Zdjęcia produktów zamieszczone na naszych stronach reklamowych mogą się 
nieznacznie różnić od towarów znajdujących się w sprzedaży. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych. 
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. Artykuły prezentowane w gazecie reklamowej oznaczone są w sklepie hasłem Promocja. 
Pełna oferta na naszej stronie www.kaufland.pl

Darmowy 
INTERNET
w markecie

Oferta ważna od 5.01.2022 do 19.01.2022, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 

Artykuł promocyjny może zostać wyprzedany w pierwszych dniach obowiązywania promocji ze względu na ograniczone zapasy.  

8

WIĘKSZY WYBÓR
NIŻSZE CENY

9,999,99
-33%
14,994 litry

do -17°C

Zimowy płyn do spryskiwaczy
kanister z lejkiem
(=1 L 2,50)

4
sztuki

39,9939,99
tylko

Dywaniki gumowe 
SCORPION
wymiary:
przód 70 x 45 cm,
tył 42 x 39 cm

OPHARM
Maseczka FFP2
OPHARM
Maseczka FFP2Maseczka FFP2Maseczka FFP2
OPHARM
Maseczka FFP2 1,99

-33%
2,99

2,992,99
tylko

Maseczka 
ochronna
wielokrotnego 
użytku,
z mikrofibry,
różne kolory

7,99
tylko

Chusta 
wielofunkcyjna
różne wzory i kolory

Chusta 
wielofunkcyjna
Chusta 

19,99
tylko

OYANDA®

TOWNLAND®

Skarpetki 
damskie rozm. 35–42
męskie rozm. 39–46,
różne kolory

8
par

w sprzedaży i dać nam możliwość wykorzystania 

rozm. 35–42

SWITCH ON®

Suszarka 
do włosów HD-F0201
3 stopnie temperatury,
2 stopnie nadmuchu 
z funkcją cool shot,
wyjmowany filtr powietrza
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