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S p i s  t r e ś c i

Wybrane produkty można nabyć na 
raty oraz z przedłużoną gwarancją.

RATY
DODATKOWY RABAT 5% 

dla Klubowiczów
na wszystkie produkty!

Płatność bezgotówkowa jest szybka, prosta 
i wygodna, ale przede wszystkim całkowicie 
bezpieczna.

PŁATNOŚĆ 
BEZGOTÓWKOWA

Powitajmy 
wspólnie JESIEŃ!

PrezentWYBIERZ  
SWÓJ

Cena regularna

Cena promocyjna

Cena klubowa 8999zł
9999zł

Oznaczenie cen w katalogu
19999zł

Jeśli zmienisz zdanie, możesz odesłać 
zamówione towary w ciągu 30 dni  
i otrzymać ZWROT PIENIĘDZY. 

GWARANCJA

Liczba produktów jest l imitowana! – NIE ZWLEKAJ!

ZADZWOŃ      22 512 54 52

T Y L K O  Z A M A W I A J Ą C  Z  K A T A L O G U

Szanowni Państwo, nadszedł czas 
przygotować się na jesień i kolejne 
wyzwania. Wierzę, że produkty, 
które znajdziecie Państwo w nowym 
katalogu pomogą zadbać o dobre 
samopoczucie i komfort. Zapraszam 
do zapoznania się z wyjątkowymi 
ofertami, które przygotowałem 
specjalnie dla Was. 

Dziękuję za Państwa lojalność i życzę
udanych zakupów.

1 zł
7999zł

OSTRZAŁKA DO NOŻY

PREZENT do zamówienia 

powyżej  14999zł

Zamów z katalogu za min. 119,99 zł
i odbierz swój  PREZENT! W zależności
od kwoty zamówienia wygrywasz 
jeden z pokazanych na stronie. Za 
zakup powyżej 299,99 zł możesz wybrać 
spośród wszystkich trzech!
Który PREZENT jest Twój? 
 
Zadzwoń pod numer 22 512 54 52 , podaj      
Konsultantowi hasło JESIEŃ i już dziś        
odbierz swoją nagrodę!

SZKLANY CZAJNIK

PREZENT do zamówienia 

powyżej 29999zł

2799zł
13999zł

- 80%

KUPON  RABATOWY 20ZŁ

PREZENT do zamówienia 

powyżej 11999zł

2 3WEJDŹ NA      www.mango.pl



1   2 cm pianki z pamięcią kształtu  
i antybakteryjną impregnacją  
w pokrowcu

2   Bardziej miękka biała pianka Ecocell® z kanałami 
zapewnia elastyczność materaca i lepszą 
cyrkulację powietrza

3   Innowacyjna warstwa ERGO inspirowana budową 
ludzkiego kręgosłupa 

4   Twardsza niebieska pianka Ecocell® z kanałami 
powietrznymi zapewnia doskonały komfort i podparcie 

5   Zdejmowany, nadający się do prania pokrowiec

MATERAC STELAŻOWY 
Dormeo ERGO Comfort 

Ciesz się spokojnym i relaksującym snem, z najbardziej 
ergonomicznym materacem Dormeo. Innowacyjna 
warstwa Ergo optymalnie dopasowuje się do ciała  
i pomaga zachować prawidłową pozycję podczas snu. 
Antybakteryjny i hipoalergiczny. Z możliwością regulacji 
stopnia twardości wedle własnych potrzeb. Twardość 
materaca od H3 do H4. 

1

2

3

4

5

od 129999zł* od 123499zł*
 * Cena uzależniona od rozmiaru.

12x 12759zł RATY

Wysokość 
20 cm

Wyspany 
możesz więcej!

GWARANCJA

15 
 LAT

200 
DNI

TESTOWANIE

 SEN 
I ODPOCZYNEK

POARADA #1

Ćwiczenia fizyczne 
i dobry sen są 
niezbędne, aby 
skutecznie zrzucić 
nadmiar kilogramów, 
ponieważ nasze ciało 
potrzebuje również 
regenerującego 
odpoczynku.

Jeśli chodzi  
o zdrowie i dobre 
samopoczucie 
naszego 
organizmu, każda 

pora roku przynosi nowe 
wyzwania. Dobry sen jest 
niezwykle ważny. Jego słaba 
jakość lub brak osłabia nasz 
stan psychiczny  
i emocjonalny, a co się z tym 
wiąże również  fizyczny.  
W sezonie jesiennym jest 
to szczególnie istotne 
ze względu na pogodę, 
która sprzyja depresji 

oraz przeziębieniom czy 
chorobom. Każdy, kto chce 
być pełny energii  
i skoncentrowany w ciągu 
dnia musi zwrócić uwagę 
ile i jak śpi. Pamiętaj, że im 
mniej śpimy tym szybciej 
się starzejemy – nasz mózg, 
skóra i mięśnie. Sposobem 
na pokonanie jesiennej 
chandry jest troska o nocny 
wypoczynek. Materace 
Dormeo gwarantują dobry 
i komfortowy sen dla 
każdego. Zeskanuj  

po więcej

Dobry sen to  
dobry dzień

WYPRODUKOWANO
W POLSCE

PREZENT
Poduszka Ergo 

za 1 zł
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GWARANCJA

15 
 LAT

200 
DNI

TESTOWANIE

MATERAC STELAŻOWY
Dormeo iMemory S Plus

Hipoalergiczny, 3-strefowy materac  
z możliwością regulacji stopnia twardości 
i poziomu podparcia na 8 różnych 
sposobów. System wentylacji zapewnia 
ciągły przepływ powietrza i higienę snu. 
Doskonale integruje się z ruchami ciała, a 
dzięki dwuczęściowemu rdzeniowi umożliwia 
spersonalizowanie każdej strony materaca, 
dzięki czemu mogą na nim komfortowo spać 
2 osoby. Rekomendowany dla par. Twardość 
materaca od od H2 do H5. 

MATERAC STELAŻOWY
Dormeo Air+Select

1   2 cm pianki z pamięcią kształtu 
i antybakteryjną impregnacją 
w pokrowcu

2   7,5 cm miękkiej, pomarańczowej 
pianki Ecocell®

3   3 cm sprężyn Octaspring® ułożonych 
w anatomiczny kształt litery S

4   7,5 cm twardej, niebieskiej pianki 
Ecocell®

5   Zdejmowany, nadający się do 
prania pokrowiec

1

2

3

4

5

* Cena uzależniona od rozmiaru.

* Cena uzależniona od rozmiaru.
Wysokość 
20 cm

• Materac klasy PREMIUM  
o twardości od H2 do H3

• 5 stref komfortu dla 
odpowiedniego podparcia 
ciała

• Zaawansowana 
technologia sprężyn 
Octaspring®

• Zapewnia niesamowity 
komfort dzięki kombinacji 
pianki  
z pamięcią kształtu oraz 
Formacell

• Dynamicznie reguluje 
temperaturę snu  
i zapewnia maksymalną 
higienę wypoczynku

Wysokość 
27 cm 3 cm twardej 

pianki  
Ecocell®

2 cm Pianki 
Ecocell®

3 cm sprężyn   
Octaspring®

Zdejmowany, 
pieralny 

pokrowiec
2 cm pianki 
z pamięcią 

kształtu  
w pokrowcu

1 cm pianki 
Formacell®

3 cm sprężyn 
Octaspring®  

(5 stref)

2 cm twardej 
pianki   

Ecocell®8 cm sprężyn 
kieszeniowych  

(5 stref)

3 cm pianki 
Ecocell®

GWARANCJA

15 
 LAT

200 
DNI

TESTOWANIE

ODWRACALNY 
RDZEŃ

5 STREF 
KOMFORTU

5

od 142449zł*

od 237449zł*

od 149999zł*

od 249999zł*

12x 14722zł RATY

12x 24538zł RATY

WYPRODUKOWANO
W POLSCE

WYPRODUKOWANO
W POLSCE

Regulacja twardości  
i poziomu podparcia  
na aż 8 sposobów!

6 7WEJDŹ NA      www.dormeo.pl
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Idealny
 w każdych warunkach

  * Cena uzależniona od rozmiaru.

SOFA

MAŁE 
MIESZKANIE

PODŁOGA
Z Z Z Z . . .

PODRÓŻE

Wysokość 
3+2 cm

Wysokość 
5+2 cm

MATERAC NAWIERZCHNIOWY
WYRÓWNUJĄCY
Dormeo Memosan Ultimo 

Łączy w sobie podpierającą piankę Ecocell® oraz 
dopasowującą się do kształtów ciała piankę  
z pamięcią kształtu. Sprawdzi się na niewygodnej  
i nierównej sofie jak i każdej innej powierzchni. 

• Pokrowiec z antybakteryjnym zabiegiem 
CleanEffect®

• Odpowiednia temperatura snu dzięki 
impregnacji Moove&Cool 

• Rzepy ułatwiające 
przechowywanie i transport 

12x 3926zł RATY

od 34999zł* od 33249zł*

60 
DNI

TESTOWANIE

MATERAC NAWIERZCHNIOWY 
WYRÓWNUJĄCY 
Dormeo Roll Up Green Tea 

Materac z elastycznej pianki 
Ecocell® rozłożony na kanapie czy 
podłodze zapewnia wygodne 
miejsce do snu. Pokrowiec 
wzbogacony antybakteryjną 
impregnacją Clean Effect® 
i esencją z zielonej herbaty, 
nadającej mu delikatny zapach. 
Twardość H4. 

• Można go zwinąć i schować  
w pokrowcu, dzięki czemu  
zajmuje mało miejsca 

• Komfort spania  
w każdym miejscu 

Wyśpij się
wygodnie na kanapie

i wersalce!

5 cm

SOFA

MAŁE 
MIESZKANIE

PODŁOGA
Z Z Z Z . . .

PODRÓŻE

od 35199zł od 43999zł

PREZENT
Zestaw kołdra 
z poduszką za 

1 zł

-20%
EXTRA -5%

DARMOWA
D O S T A W A

12x 3637zł RATY

8 9WEJDŹ NA      www.dormeo.pl
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Już od

2499zł

Ponadczasowy
STYL

Nowa kolekcja Dormeo Whipstitch 
wprowadzi ponadczasowy styl do 

Twojego domu.

Wykonany 
z naturalnej 
bawełny (100%).

1  RĘCZNIK 
Dormeo Whipstitch 

50x100, 70x140 cm

Pokrycie wykonane z niesamowicie miękkiej 
bawełny (100%). Zwiększona oddychalność 
i dodatkowa objętość dzięki wypełnieniu 
włóknami Wellsleep®.

4  PODUSZKA &  5  KOŁDRA 
Dormeo Whipstitch

140x200, 200x200 cm50x70 cm

KOŁDRA

60oC

1

3

2

4

5

Jedna strona  
z aksamitnego weluru, 
druga z miękkiego 
polaru.

3  KOC 
Dormeo Whipstitch

140x200, 200x200 cm

Dwustronna 
kolorystyka. 
Wypełnienie włóknami 
Wellsleep®.

2  PODUSZKA  
DEKORACYJNA 
Dormeo Whipstitch

40x40 cm

30oC

30oC

40oC

NOWOŚĆ

od 2999zł

od 24999zł

3999zł

od 12999zł

11999zł

od 2499zł od 17999zł

3499zł

od 9999zł

9999złPODUSZKA 

GWARANTOWANE

NAJLEPSZE

CENYT
Y

L
K

O
 D

LA  CZ ŁONKÓW
 C

L
U

B
5

-23 %

-28 %-17 %
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PODUSZKA ANATOMICZNA 2 SZT.
Dormeo Siena                           30x50 cm

KOŁDRA ZIMOWA
Dormeo Polar Duvet   

PODUSZKA ANATOMICZNA
Dormeo Aloe Vera                50x70 cm

KOŁDRA
Dormeo Siena

KOŁDRA
Dormeo Aloe Vera      140x200, 200x200 cm

PODUSZKA KLASYCZNA 2 SZT.
Dormeo Siena                          50x70 cm

PODUSZKA KLASYCZNA  
Dormeo Aloe Vera                    50x70 cm

8999zł

• Odpowiednia do spania na boku i na 
plecach, z pianki z pamięcią kształtu

• Dwie strefy komfortu, możliwość 
regulacji wysokościi

• Miękka i przytulna, doskonała dla 
alergików

• Całoroczna, ciepła i przytulna  
w dotyku

• Odpowiednia do każdej pozycji 
spania

• Miękka i przewiewna, z możliwością 
regulacji wysokości

9999zł

od 12999zł

• Wyjątkowo lekka i maksymalnie ciepła
• Idealna dla alergików i astmatyków
• Dostępna aż w 4 rozmiarach 140x200, 

160x200, 200x200, 200x220 cm

• Oddychalna, ciepła i komfortowa
• Do prania w 60°C

od 4999zł

PODUSZKA KLASYCZNA  
Dormeo My Comfort       50x60 cm 

TORBY DO PAKOWANIA 
PRÓŻNIOWEGO  
Dormeo Storage Bags                  

• Oszczędność aż 80% miejsca 
przechowywania, wodoodporne

• Dostępne w zestawie 3 i 5 sztuk

9999zł

Innowacyjne 
memoelastyczne 
włókna Wellsleep®

NOWA
TECHNOLOGIA

PODUSZKA KLASYCZNA 
Dormeo Comfy                  50x70 cm

• Odpowiednia do każdej pozycji snu
• Wygodna, przewiewna, miękka

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

11999zł

od 8999zł

13999zł 7999zł
od 17499zł

17999zł

od 19999zł

19999zł  9999zł

 od 24999zł

Łatwe  
przechowywanie

-33 %

-55 %

-30 % -20 %

140x200, 160x200 cm
200x200,, 200x220 cm

-30 %

*  3 szt. w rozm.: 1 x L, 1 x XL, 1 x XXL
 5 szt. w rozm.: 2 x L, 2 x XL, 1 x XXL

12 13WEJDŹ NA      www.dormeo.pl
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DOSTĘPNE: duża sowa 3w1: maskotka, poduszka, koc (75x130 cm) 79,99 zł;  
mała sowa: 29,99 zł

Poznaj nowe sowy, całą rodzinę HOO-HOO! Te słodkie 
sowy zostały stworzone, aby uczyć dzieci poprzez zabawę 
rozpoznawać i wyrażać emocje oraz pokazywać, jak wielkie 
znaczenie ma rodzina i że daje poczucie sensu i przynależności! 

RODZINA TO NASZA SIŁA!

już od
2999zł*

ZESKANUJ 
Graj  razem z sowami, poznaj  

ciekawe historie  
i oglądaj piękne bajki.

Hoo-hoo-ray!
6 NOWYCH SÓW GOTOWYCH WKROCZYĆ DO TWOJEGO DOMU I SERCA

MAMA SOWA
Dumna z ukochanych dzieci 
i ich sukcesów. Zawsze 
zachęca je, aby robiły to, co 
kochają.

TATA SOWA
Zawsze chroni dzieci przed 
niebezpieczeństwem, 
zachęcając jednocześnie, aby 
były pewne siebie i odważne.

BABCIA SOWA
Uwielbia czytać bajki  
i pokazywać wnukom, 
że najważniejsze w życiu 
jest mieć kochającą 
rodzinę.

DZIADEK SOWA
Uwielbia krzyżówki  
i łamigłówki, opowiada 
najciekawsze historie  
oraz uczy gier karcianych  
i sztuczek.

SIOSTRZYCZKA SOWA
Uwielbia śpiewać karaoke 
i skakać na trampolinie 
udając astronautę.

BRACISZEK SOWA
Zawsze skory do zabawy! 
Lubi płatać figle i żartować 
przez cały dzień.

Miękki kocyk w każdej dużej sowie.

WEŹ I PRZYTUL!
Wszystkie sowy wyposażone są w 
klipsy, które pozwalają im chwycić się za 
skrzydełka i przytulić ze sobą. Bo uściski 
są najpiękniejszym wyrazem miłości!

NOWOŚĆ

* Cena Mini Sowy

Str. 14
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Kombinezon dziecięcy 
Dormeo Emotion Owl 

• Miękka i wygodna pidżama, 
która sprawdzi się w czasie snu  
i podczas zabawy

• Wykonana w 100% z delikatnego 
polaru

• Kaptur z uroczą buzią sowy  
i uszami

• Można prać w 40°C

2 kolory: jasno i ciemnoszary
3 rozmiary: 4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat

Zestaw pościeli 
Dormeo Emotion Owl

• 100% delikatnej w dotyku 
bawełny

• Design 4w1
• Można prać w 60°C
• Dostępny w kolorach 

jasnoniebieskim i żółtym

* Dostępne rozmiary: 140x200, 200x200 cm

Materac dziecięcy 
Dormeo Emotion Owl 

Specjalnie zaprojektowany dla najmłodszych.
Połączenie pianki Ecocell® oraz sprężyn 
Octaspring®, które zapewniają idealne 
dopasowanie do kształtu ciała dziecka  
i maksymalne podparcie. 

• Higieniczny - zdejmowany i wodoodporny 
pokrowiec z możliwością prania

•  Zabezpieczony impregnacją przeciw 
roztoczom, bakteriom i grzybom *  Dostępne różne rozmiary, już 

od 80x190 cm

wysokość 
16cm

Poduszka i kołdra 
Dormeo Emotion Owl 

• Z naturalnych materiałów (100% 
bawełny), oddychających, 
hipoalergicznych i delikatnych 
dla skóry dziecka

• Z wypełnieniem Wellsleep® dla 
zwiększenia objętości

• Możliwe do prania w 40°C
• Poduszka idealna dla każdej 

pozycji snu

* Dostępne rozmiary: 140x200, 200x200 cm

KOŁDRA PODUSZKA

40x60cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

8999zł

od 17499zł* 7999złod 11899zł

od 111999zł*

PREZENT
Duża sowa  

za 1 zł

-15 %
-20 %

od 13999zł od 21999zł 8999zł

do

12x 12398zł RATY

16 17WEJDŹ NA      www.dormeo.pl
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PORADA #2

Suszenie prania 
bezpośrednio  
w słońcu nie tylko 
przyspiesza proces, 
ale również naturalnie 
dezynfekuje, 
ponieważ promienie 
UV zabijają 
wszelkiego rodzaju 
zarazki.

Przywróć biel  
swoim ubraniom

C Z Y S T O Ś Ć

Zeskanuj 
po więcej 
informacji

Każdy z nas lubi 
dobrze wyglądać 
i chciałby swoje 
ulubione ubrania 
utrzymać 

w dobrym stanie jak 
najdłużej! Jak zachować 
rzeczy doskonale białe bez 
użycia wybielacza i środków 
chemicznych? Mamy dla 
Ciebie kilka świetnych 
rozwiązań, w pełni 
naturalnych. Po prostu 
dodaj szklankę octu do 
dużego pojemnika z gorącą 
wodą i namocz swoje 

pranie, następnie upierz 
w standardowy sposób. 
Kwas cytrynowy zawarty 
w cytrynach również 
pomoże przywrócić biel 
Twoim ubraniom – użyj 
go w podobny sposób jak 
ocet i mocz swoje pranie 
przez noc. Innym dobrym 
sposobem jest użycie sody 
oczyszczonej. Po prostu 
dodaj szklankę sody do 
wrzącej wody, wymieszaj, 
następnie nieco schłodź 
roztwór i również zostaw do 
namoczenia przez noc.

Bezprzewodowy i bardzo zwrotny odkurzacz 
2w1, do czyszczenia wszystkich powierzchni, od 
dywanów po płytki. Niewielki i lekki, waży nieco 
ponad 1 kg, łatwy w obsłudze.

• Filtr HEPA o skuteczności 99,95% - usuwa nawet 
najmniejsze nanocząsteczki kurzu

• Silna moc cyklonowa (aż 12 kPa)
• Do 30 minut pracy na  

jednym ładowaniu
• Nadaje się do czyszczenia  

wszystkich powierzchni:  
panele, drewno, terakota,  
dywany, a także tapicerka

ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY 2W1
Rovus Nano Multiuse Stick Vac

Odkurzanie pionowe

Odkurzanie ręczne

Bezprzewodowy  super mocny!

Chroń każdą część swojego domu

NOWOŚĆ

Bezworkowy
37999zł
39999zł

GWARANTOWANE

NAJLEPSZE

CENYT
Y

L
K

O
 D

LA  CZ ŁONKÓW
 C

L
U

B
5

12x 3926zł RATY
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ODKURZACZ WODNY 3W1 
Rovus Nano Wet&Dry Vac  800 W 

Usuwa brud i kurz z powietrza z siłą tornada. Za 
zaawansowaną filtrację odpowiada wysokiej 
jakości filtr HEPA H13, który zapewnia 99,95% 
skuteczności i wychwytuje nawet najdrobniejsze 
nanocząsteczki. 

• Powłoka antybakteryjna zapobiegająca 
rozwojowi bakterii na filtrze w celu 
zmniejszenia nieprzyjemnych zapachów 

• Odkurzanie na sucho, wciąganie płynów  
i funkcja dmuchawy, przydatna przy  
sprzątaniu jesiennych liści

Odkurza 
Z SIŁĄ  

TORNADA!

Dotrze w każdy 
zakamarek!

Odkurzanie 
na mokro

Łatwe 
opróżnianie

Funkcja 
dmuchawy

12x 3409zł RATY

32999zł

Chroń każdą część
 swojego domu

W zestawie: jednostka główna, baza czyszcząca UV, dysza, końcówka szczelinowa 2w1, adapter z kablem

Chroń każdą część
 swojego domu

Światło UV-C
Szybko i bezpiecznie zabija 

roztocza, bakterie, pluskwy i 
drobnoustroje, zapobiegając 

ukąszeniom, chorobom i 
podrażnieniom skóry.

Filtr HEPA H13
Zatrzymuje najmniejsze nanocząsteczki 

ze skutecznością 99%, dzięki czemu 
wydmuchiwane powietrze jest czyste, 

a filtr ze środkiem antybakteryjnym 
zapobiega rozwojowi bakterii. 

Technologia cyklonowa
Zapewnia mocne ssanie. 
Odkurzacz czyści z mocą 

tornada, usuwa kurz, brud, 
alergeny i nie tylko dla 

głębokiej czystości. 

ODKURZACZ UV 2W1 
Rovus Nano UV Vac                             350 W 

Ręczny odkurzacz dezynfekuje Twój dom  
i zapewnia zdrowsze środowisko dla bliskich Ci 
osób. Kompaktowy, lekki i mocny, idealny do 
domu, biura lub samochodu. 17999zł

TRZY SPOSOBY NA CZYSTSZY I BEZPIECZNIEJSZY DOM

-47 %

33999zł

59999zł-45 %
EXTRA -5%

EXTRA -5%
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ODKURZACZ BEZWORKOWY 
Rovus Storm Vac V2 500 W, 700 ml 

Wybierz pełną moc, aby posprzątać każdy 
zakątek domu! Kompaktowy, lekki i łatwy 
w użyciu zarówno jako odkurzacz pionowy 
lub ręczny. Z super silnym zasysaniem, 
wydajną filtracją HEPA i bez potrzeby 
używania worków – po prostu opróżnij 
pojemnik na nieczystości po zakończeniu 
sprzątania. 

Odpinana 
rączka 

ZAPYTAJ 
O DODATKOWE 
FILTRY

Czysta radość
z odkurzania

Ręczne odkurzanie mebli  
i zasłon

Ręczne odkurzanie ze 
szczotką dla większej 
wydajności

Dostępny również  
w kolorze białym-50 %

16999zł
33999zł

Odkurzacz
i mop

w jednym!

Wygodna rączka Odkurzanie ręczne

NOWOCZESNY 
SYSTEM 

CZYSZCZENIA
• równomiernie 

rozprowadza wodę 
by optymalnie 
zwilżyć 
powierzchnię 
i chronić twarde 
podłogi

• przycisk ON/OFF 
reguluje wypływ 
wody ze zbiornika. 

• Nie ma potrzeby 
opróżniać go 
każdorazowo 
po użyciu, 
ponieważ ten 
system zapobiega 
niekontrolowanemu 
wyciekowi wody

54999zł  84999zł

ZAPYTAJ  
O DODATKOWE  
AKCESORIA

BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ
WIELOFUNKCYJNY 3W1  
Rovus Victoria Vac 25,9 V, 600 ml 

• Wszechstronny system czyszczenia, który 
odkurza i myje w tym samym czasie!

• Technologia cyklonowa i szczotka turbo dla 
wysokiej wydajności czyszczenia 

• Bardzo chłonne nakładki, zmywalne  
i wielokrotnego użytku 

• Unikatowe szczotki 
boczne docierają do 
zakamarków 

• Bezprzewodowy, do 
1 h pracy na jednym 
ładowaniu 

-300 zł 12x 5682zł RATY

EXTRA -5%

EXTRA -5%
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Jak działa
      NANO PARA

Cząsteczki wody w komorze parowej zderzają się 
ze sobą wielokrotnie, aż stają się małe. W rezultacie 
wytwarza się super sucha para z cząsteczkami 
nano, które wnikają głęboko w czyszczone 
powierzchnie i zabijają do 99,9% zarazków, bakterii 

i NAWET WIRUSÓW! Zadbaj o zdrowy i czysty dom 
bez chemikaliów.

Usuwa wszelkiego rodzaju brud, tłuszcz, 
dezynfekując bez stosowania środków 
chemicznych. Lekki i bezpieczny w użyciu na 
dowolnej powierzchni. Zostawia Twoją podłogę 
całkowicie suchą, odkażoną i czystą.

MOP PAROWY PLUS 

?

39999zł
12x 4133zł RATY

Rovus Nano Floor Steamer Plus         1100 W
-50 zł

44999zł

EXTRA -5%

NOWY I ULEPSZONY:
• Większy zbiornik na wodę, teraz 400 ml
• Większa i wyjmowana nakładka do podłóg
• Dłuższy kabel 6 m
• Poziomy regulacji pary

WEJDŹ NA      www.rovus.pl

CHROŃ KAŻDĄ CZĘŚĆ
SWOJEGO DOMU ELASTYCZNY MOP  

ZE SPRYSKIWACZEM 
Rovus Flat & Flexible  

• Ultra cienka, odwracalna 
konstrukcja

• Wysuwany i wyginany uchwyt
• Dwustronny - szara strona służy do 

zamiatania, zielona do mopowania
• Z wbudowanym spryskiwaczem - 

bez potrzeby użycia wiadra z wodą

ŻELAZKO BEZPRZEWODOWE 
Rovus Cordless Iron  

• Z samoczyszczącym systemem 
zapobiegającym osadzaniu kamienia  
i kapaniu

• Zmienna kontrola pary: ciągła  
para, sucha para, funkcja natrysku, 
prasowanie pionowe

• Duża moc 2200 W

ELEKTRYCZNA MYJKA DO SZYB 
Rovus Window Magic 

• Bezprzewodowa, lekka i poręczna
• Myjka i ściągaczka do wody w jednym
• Do 50 minut pracy (na 4  

baterie AA)
• Utrzyma lustra, okna  

w idealnej czystości

2999zł  

9999zł  

9999zł  

Możliwość 
przedłużenia

Dotrze 
w każdy 

zakamarek!

19999zł

 19999zł

 8999zł

-50 %

-50 %

-67 %
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W zestawie z wyciąganą 
łopatką do ręcznego użytku 
- dodatkowa możliwość 
łapania owadów 

2w1

Pozbądź  
się komarów!

10999zł

Zmienne fale 
ultradźwiękowe

Ciche działanie Działa na pow. do 
50 m2

Działa na gryzonie, pająki, karaluchy czy  
mrówki! Wystarczy podłączyć do prądu.

 Bez pułapek, hałasu, trucizn
 Bezpieczny dla ludzi oraz psów i kotów

ODSTRASZACZ NA GRYZONIE I SZKODNIKI 
Rovus Pest Reppeler

3szt.
W ZESTAWIE

LAMPA OWADOBÓJCZA 2W1 
Rovus 2in1 Mosquito Killer

 
Ekologiczne rozwiązanie przyciąga latające 
owady światłem UV i likwiduje je w kontakcie  
z elektryczną siatką.

• Brak chemikaliów – bezpieczny dla ludzi  
i zwierząt

• Bezprzewodowy, 
działa do 5 dni na 
jednym ładowaniu 
(USB)

PRZENOŚNY OGRZEWACZ 
BIURKOWY 
Rovus Desktop Heater

 
Kompaktowy grzejnik  
o mocy 400 W, który zapewnia 
najwyższy komfort i ciepło. Dzięki 
oscylacyjnym ruchom (40°C)  
i wygodnemu paskowi do noszenia, 
możesz dostosować go do swoich 
potrzeb i z łatwością używać go  
w dowolnym miejscu: w domu, 
biurze, akademiku lub prawie 
wszędzie tam, gdzie potrzebujesz 
odrobiny dodatkowego komfortu.

8999zł

2999zł 8999zł

Duża moc 400 W

Technologia  
szybkiego  

nagrzewania

Lekki i przenośny

System automatycznego 
wyłączenia się po 

przewróceniu

Komfort i ciepło  
w każdym miejscu

NOWOŚĆ

-73 %

GWARANTOWANE
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K U C H N I A

PORADA #3 

Pomysły na pyszną 
jesienną kawę

Do dzbanka z kawą 
dodaj następujące 
składniki: 1 łyżeczka 
cynamonu, 1 łyżeczka 
sproszkowanego 
imbiru, ½ łyżeczka 
gałki muszkatowej i 
1 łyżeczka ekstraktu 
z wanilii – poczekaj 
2 dni, aż smaki się 
połączą.

Mała 
czarna to 
popularny 
napój 
większości 

ludzi, którzy wstając 
rankiem, śpieszą się do 
pracy i chcą się szybko 
rozbudzić, by mieć zapał do 
działania. Możesz w prosty 
sposób wzbogacić jej smak 
dodając kilka składników. 
Idealnym połączeniem jest 
cynamon, którego słodycz 
dobrze kontrastuje z lekką 
goryczką kawy. Dodaj kilka 
pałeczek cynamonu do 
dzbanka z kawą i poczekaj, 

aż zacznie wydzielać 
swój aromat. Polecam 
również kawę waniliową. 
Najprostszym sposobem 
jest posłodzenie jej cukrem 
waniliowym. Do małego 
rondelka wlej wodę, dodaj 
torebkę cukru waniliowego 
i zagotuj. Dodaj dwie 
łyżeczki kawy, a gdy kawa 
się spieni zamieszaj tak, aby 
nie wykipiała. Świetnym 
dodatkiem będzie także 
słodki syrop klonowy 
czy mielone migdały. 
Rozsmakuj się w pysznej, 
aromatycznej kawie już 
dziś.

Zeskanuj  
po więcej

EKSPRES DO KAWY  
Delimano Joy

Małe, ciche i praktyczne 
urządzenie do przygotowywania 
2 filiżanek pysznej porannej kawy 
jednocześnie. 

• Dysza do spieniania mleka 
• Duża moc 850 W, 15 bar 
• Łatwy i intuicyjny w obsłudze za 

pomocą przyciśnięcia lub obrotu 
pokrętła

CIŚNIENIOWY EKSPRES  
DO KAWY 
Delimano Deluxe Noir

Zapewnia doskonałe rezultaty – kawę 
o wyśmienitym smaku i aromacie, bez 
przykrej goryczki.

• Duża moc – 1100 W i 20 barów 
ciśnienia 

• Pojemny zbiornik na wodę (1250 ml) 
• Dysza spieniająca mleko  

z możliwością regulacji mocy
• Możliwość przygotowania wielu 

rodzajów kawy

44999zł

64999zł

29999zł

61749zł

-33 %

12x 6380zł RATY

NOWOŚĆ
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12x 4133zł RATY

PLANETARNY ROBOT KUCHENNY
Delimano Kitchen Robot Pro 

 
Przygotuj smaczne desery bez 
wysiłku z robotem o zwiększonej 
mocy 1400 W, z metalową 
przekładnią, 6 biegami, technologią 
pulsacyjną i SmartSoft. 

• Inteligentne ruchy planetarne 
zapewniają dokładne 
wymieszanie składników

• W zestawie miska 4,5 l ze stali 
nierdzewnej, 3 nasadki i osłona 
przeciwbryzgowa 

57999 zł

ZESTAW DO PIECZENIA
Delimano Baking Set

 
Dzięki różnorodnym elementom 
przygotujesz muffinki, croissanty, 
ciasta, chleb, brownie, lasagne, 
omlety, mięso, ciasteczka i wiele 
więcej różnych pyszności. 

Zestaw zawiera 9 elementów:
• 4 formy na ciasto
• Podłużną formę
• Okrągłą formę
• Kwadratową formę
• Formę na muffinki 
• Formę do pieczenia

16999zł  29999 zł

26999 zł

19999 zł

 39999 zł 25699 zł-31 %

EXTRA -5%

-15 %

EXTRA -5% 19999 zł

MULTICOOKER OPTIMO
Delimano Multicooker Optimo

 
Multicooker to wielofunkcyjne urządzenie, 
które ugotuje za Ciebie, a Ty nie tracisz 
czasu na gotowanie! Przygotujesz w nim 
profesjonalne dania z zachowaniem pełni 
wartości odżywczych. 

• 6 programów automatycznych  
+ 1 spersonalizowany

• Garnek z nieprzywierającą powłoką 
ułatwiającą czyszczenie

• Duża moc 860 W i poj. użytkowa 4 l
• Nowoczesny, stylowy wygląd

WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE
DO GOTOWANIA 18W1
Delimano 18in1 Multicooker

 
Bestsellerowy Multicooker z 18 programami 
automatycznymi, w tym 1 spersonalizowany 
dzięki któremu Twoje posiłki będą zdrowe  
i zawsze na czas.

• Moc 700 W, pojemność 4 litry
• Funkcja opóźnionego  

startu (do 24h)
• Czytelny wyświetlacz  

obsługiwany dotykowo

-33 %

EXTRA -5%

* Dostępne także w kolorze  
białym i czerwonym

NOWOŚĆ

PREZENT
Miska Eko  

(0,5 l) za 1 zł

* Dostępne od 10.2021
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SUSZARKA DO ŻYWNOŚCI 
Delimano Joy  200-240  W 

Zrobienie pysznych suszonych 
przekąsek nigdy nie było tak proste! 
Suszarka jest idealna do owoców, 
warzyw, grzybów, mięsa, ryb oraz 
chleba. Zawiera 5 tac o średnicy 26 cm 
– można dopasować ich wysokość  
(1,5 lub 2,8 cm). 

MASZYNKA DO MIELENIA 
MIĘSA
Delimano Joy

Przygotuj mielone mięso lub warzywa, 
kiełbaski, bułki mięsne ze świeżych 
składników według własnego wyboru!

• Mocna i wydajna - 0,8 kg 
mięsa/min.

• 3 aluminiowe sitka o różnej 
średnicy otworów (małe, 
średnie, duże)

• W zestawie akcesoria  
do wyrobu kiełbasy

Zatrzymuje aż 

DO 97% 
witamin i minerałów!

Regulowany 
termostat 
35-70°C

12999zł16999zł

34999zł

Najlepszy 
pomocnik 
w kuchni!

SIEKACZ PRO
Delimano Joy

 
Uprość i przyspiesz rutynę 
gotowania z tym  
ultra-kompaktowym siekaczem!

• Mocny silnik 200 W z łatwością 
mieli orzechy, warzywa, zioła

• Używaj z pojedynczym ostrzem, 
podwójnym lub z trzepaczką

• Pojemność 360 ml
• Plastik wolny od BPA, można 

myć w zmywarce

UbijaSieka MiksujeMieli

11999zł

5999zł

-50 %

-37 %

WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE 
DO KROJENIA PRO 
Delimano Brava

 
Nowy model został wyposażony  
w specjalne ostrze w kształcie litery „V”, 
umożliwiające krojenie składników  
w plastry.
• Szybko i równo pokrojone składniki 
• 5w1 – 3 nadkładki umożliwiające 

krojenie na łącznie 5 sposobów
• Ostrza ze stali nierdzewnej oraz 

mocny plastik 
• Pojemnik 800 ml z antypoślizgowym 

spodem dla wygodnej  
i bezpiecznej pracy

7999zł
-24 % -20 %

9999zł

21999zł

GWARANTOWANE
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GLIWICE
Centrum Handlowe 
Forum 
ul. Lipowa 1

 32 335 74 06

WARSZAWA
(przy stacji Metra 
Kabaty)
Al. Ken 20a

 22 258 05 07

GDYNIA
ul. Świętojańska 13A

 58 526 37 38

WARSZAWA
Galeria Handlowa
pod Rondem
40-latka

 22 630 28 90

ŁÓDŹ
Centrum Handlowe 
Pasaż Łódzki
Al. Jana Pawła II 30

 42 672 59 80

SOSNOWIEC
Centrum Handlowe 
Plejada
ul. Staszica 8b

 32 290 16 65

ODWIEDŹ NASZE 
SKLEPY 

STACJONARNE

WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE DO 
BEZTŁUSZCZOWEGO SMAŻENIA
Delimano Air Fryer Pro 

 
Bestseller w ulepszonej wersji! Aż 95% 
mniej tłuszczu i połowę mniej kalorii dzięki 
smażeniu gorącym powietrzem. 
 
• 25% większa pojemność 5 l
• Timer aż do 60 minut
• Obsługiwany jedynie  
   dwoma przyciskami
• Duża moc 1400 W

29999zł

26999zł -10 %
EXTRA -5%

11999zł

BLENDER TO GO  
Delimano Joy

 
Ciesz się zdrowymi i pysznymi, domowymi 
koktajlami owocowymi, mlecznymi i lodami, 
gdziekolwiek jesteś!

• Miksuj bezpośrednio w butelce
• Moc 600 W i ostrza ze stali nierdzewnej skruszą 

nawet mrożone owoce i lód
• Przenośna butelka o poj. 600 ml  

z podróżną pokrywką Jedz  
witaminy  
wszędzie

Ta sama butelka do miksowania i picia!

* Dostępne także w kolorze  
czarnym i czerwonym

35ZADZWOŃ      22 512 54 5234
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Kupując produkty z linii Green Planet 
pomagasz w sadzeniu drzew! 
Dowiedz się więcej na www.delimano.pl

Pojemność: : głęboka– 5 l; płytka– 1,5 l 

LINIA NACZYŃ KUCHENNYCH 
Delimano Green Planet  

Naczynia, które dbają o to, co jesz i gdzie mieszkasz. Podlegają 
recyklingowi, przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju 
i ochrony środowiska. Wykonane z troską o Matkę Naturę! 
• Lekkie, nowoczesne naczynia z szacunkiem dla natury
• Odporne na zarysowania, wytrzymałe, nieprzywierające
• Na wszystkie kuchenki, również indukcję

już od 5999zł

19999zł 7799zł

1.   PATELNIA ø24 cm  9999zł    5999zł 

2.  PATELNIA ø28 cm 12999zł    6999zł

3.  PATELNIA DO NALEŚNIKÓW ø24/25 cm  8999zł    5999zł

4.  BRYTFANNA 35x27 cm 14999zł    9999zł
5.   WYSOKI GARNEK ø24 cm 16999zł    10999zł 

6.   OKRĄGŁY GARNEK ø28 cm 16999zł    10999zł

7.   WYSOKA PATELNIA ø26 cm 12999zł    7999zł

-40 %

Z ALUMINIUM Z RECYKLINGU

prawieprawie

12x 
większa większa 

wytrzymałość wytrzymałość 
powłoki*powłoki*

dodo

2,5x 
większa większa 

odporność na odporność na 
zarysowania*zarysowania*

dodo

15x 
dłużej utrzymujące dłużej utrzymujące 

się właściwości się właściwości 
nieprzywierające*nieprzywierające*

* W porównaniu z powszechnie stosowanymi powłokami.* W porównaniu z powszechnie stosowanymi powłokami.

Obudowy wykonane są  
z aluminium pochodzącego  
z recyklingu, które równo się nagrzewa 
i zatrzymuje ciepło tak, aby każdy 
posiłek był równo ugotowany 
również przy niskich temperaturach. 
Nieprzywierająca powłoka na 
bazie wody nie zawiera substancji 
szkodliwych (BPA, PFOA, metale ciężkie) 
i jest wzbogacona diamentowym 
pyłem, który wpływa na:

OWALNA BRYTFANNA 3W1
Delimano Green Planet

 
Używaj jako jednej dużej brytfanny  
z przykrywką lub oddzielnie głębokiej,  
lub płytkiej brytfanny.

• Do użycia w piekarniku lub na 
kuchence (za wyjątkiem indukcji)

WYSOKA PATELNIA
Delimano Green Planet

 
Patelnia o średnicy 26 cm i poj. 2,9 l jest 
idealna do smażenia pysznych dań 
z warzyw, mięsa, makaronów czy do 
aksamitnych sosów i zup.

• Lekka i trwała
• Nie wymaga tłuszczu do gotowania
• Odporna na zarysowania
• Można jej używać na każdym typie 

kuchenki

12999zł

-40 %

NOWOŚĆ

GWARANTOWANE

NAJLEPSZE

CENYT
Y

L
K

O
 D

LA  CZ ŁONKÓW
 C

L
U

B
5

WEJDŹ NA      www.delimano.pl36 37

KUCHNIA

ZADZWOŃ      22 512 54 52



ZESTAW AKCESORIÓW DO 
GRILLOWANIA 3 SZT.
Delimano Brava

6499zł 1949zł

9999zł

WAGA Z MISĄ
Delimano Joy

10999zł 7999zł

MIKSER RĘCZNY
Delimano Joy

9999zł 7999zł

OBIERACZKA 3W1
Delimano Brava

3999zł 1999zł
KRAJALNICA SPIRALNA
Delimano Brava

12999zł 3999zł

DOZOWNIK OLEJU I OCTU
Delimano Brava

2999zł

ZESTAW NOŻY  
KUCHENNYCH 6 SZT. 
Delimano Brava

6999zł

ELEKTRYCZNA NALEŚNIKARKA 
Delimano Joy

9499zł

ZESTAW MISEK
Delimano Brava

4999zł

-30 %-25 %

-70 %

-17 % -69 %

-50 %

5999zł

MŁYNEK DO KAWY
Delimano Joy

10999zł 7999zł
-27 %

-27 % -20 %

-21 %
11999zł

ELEKTRYCZNY GRILL
Delimano Joy

32999zł 19999zł
-39 %

WYCISKARKA DO CYTRUSÓW
Delimano Joy

12999zł 9999zł
-23 %

3999zł
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Zabłyśnij  
jak latem

Zdrowie 
i fitness

PORADA #4

Stres to największy 
wróg Twojego 
zdrowia i wyglądu. 
Kosmetyki mogą 
pomóc, ale 
największą ozdobą 
będzie Twój radosny 
uśmiech.

Jesienią także możesz 
wyglądać świeżo 
i promiennie jak 
latem! Mamy kilka 
wskazówek, które 

pomogą Ci lśnić jak nigdy 
dotąd.  
- Regularnie rób peeling 
skóry całego ciała, a 
następnie nawilż ją kremem 
czy balsamem odpowiednim 
do Twojego rodzaju skóry. 
Dzięki temu będzie ona 
miękka i aksamitna  
w dotyku.  
-Zadbane dłonie to 
wizytówka każdej eleganckiej 
kobiety. Wykonaj łagodny 
peeling, np. z kawy! Po 

wypiciu kawy, do miseczki 
przesyp fusy, dodaj kilka 
kropel oliwy i masuj 
dłonie przez ok. 5 minut, 
po czym spłucz je letnią 
wodą i nawilż dobrym 
kremem. Paznokcie 
pomaluj na jesienny kolor, 
np. oliwkowozielony, 
który będzie pasował do 
większości jesiennych 
stylizacji. 
- Włosy możesz natomiast 
wzmocnić maską domowej 
roboty: wmasuj w nie 
mieszankę oliwy  
z oliwek z jajkiem i sokiem 
z cytryny, przytrzymaj ok. 10 
min. i spłucz. Twoje włosy 
będą lśnić jak nigdy.

Zeskanuj  
po więcej

MASAŻER UCISKOWY DO CIAŁA
Wellneo 3D Body Shiatsu 

Zapewnia głęboki masaż shiatsu różnych części 
ciała, a funkcja ogrzewania zwiększa efektywność 
terapii oraz rozluźnienie mięśni. Z kieszonką do 
aromaterapii – wystarczy włożyć ulubioną saszetkę 
zapachową, aby cieszyć się ulubionym zapachem  
i w pełni zrelaksować. 

8 głowic 
masujących

-71 %69999zł

19999zł

Ustaw masaż na wybrane
partie ciała

Kark
Plecy
Ramiona
Uda

Nogi
Ręce
Brzuch

INTELIGENTNY KOREKTOR POSTAWY DO CIAŁA
Wellneo Smart Posture 

Wygodne urządzenie, które monitoruje  
Twoją postawę. Inteligenty czujnik wyzwala  
delikatne wibracje, gdy tylko zaczniesz się garbić. 

• Możliwość dopasowania do rozmiaru i kształtu ciała
• Do noszenia na lub pod ubraniem

2999zł

EXTRA -5%

EXTRA -5%

-67 %

8999zł
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29999zł

WODNY MASAŻER DO STÓP  
Wellneo 2in1 Foot Spa 

Relaksuje zmęczone stopy, poprawia 
krążenie i pomaga z wieloma 
problemami, takimi jak: bóle 
reumatyczne, obrzęk stóp, nadmierna 
potliwość czy ryzyko wystąpienia 
przeziębień.

• Intensywny, odmładzający masaż  
i zabiegi spa w domu

• Czytelny i łatwy w obsłudze wyświetlacz

42999zł

OGRZEWACZ DO  
CIAŁA I STÓP 
Wellneo Foot&Body Warmer

• 2w1 – ogrzewacz do ciała i stóp
• 3 tryby intensywności ciepła
• Bardzo szybkie rozgrzewanie
• Higieniczne i możliwe do prania 

dzięki możliwości odłączenia 
przewodów  

12999zł

NOWOŚĆ

OPASKA MAGNETYCZNA  
NA KOLANO 
Wellneo Knee Support 

• Redukuje dyskomfort i sztywność  
w kolanie

• Zapewnia wsparcie,  
stabilność i komfort

• Poprawia elastyczność stawów
• Lekka, wygodna i dyskretna
• Nie ogranicza ruchów

6999zł

NOWOŚĆ

-30 %
EXTRA -5%

-28 %
EXTRA -5%

MASAŻER SHIATSU
Wellneo Ultra Slim

• Unikalna, cienka konstrukcja 
pasująca do każdego miejsca użytku

• Wygodny i łatwy w przenoszeniu
• Masaż shiatsu oraz terapia cieplna
• Zapewnia całkowity relaks od lędźwi 

aż po szyję

5,6 cm

9,9 cm

37999zł 17999zł39999zł

W zestawie TANIEJ : dwie opaski  
na kolano oraz opaska na nadgarstek  
za 94,99 zł

42 43WEJDŹ NA      www.mango.pl
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Efektywny i praktyczny sposób, aby szybko  
i delikatnie osiągnąć efekt super gładkich  
stóp!

• Bezprzewodowy, na baterie 
• Do użytku na mokro i na sucho 
• Bardzo mocny silnik

ELEKTRYCZNY PILNIK DO STÓP 
Wellneo Supreme Callus Remover

MIĘKKIE 
I GŁADKIE  

stopyWyjmowany komora na 
starty naskórek  
- mniej balaganu!   

do skóry suchej i zrogowaciałej

DWA WAŁKI O RÓŻNEJ  
ZIARNISTOŚCI

4999zł

3 GŁOWICE

Do ciała Do brwiDo twarzy

Okrągłe ostrza bezboleśnie usuwają włoski - 
bez skaleczeń i podrażnień!
• Dwukierunkowe golenie
• Na sucho - nie potrzeba  

mydła, kremu czy wody
• Bezprzewodowy, ładowanie 

przez USB
• Łatwe czyszczenie

WIELOFUNKCYJNY TRYMER 
Wellneo Supreme Blade Wet&Dry

Szybko
BEZ 

BÓLU

9999zł

8999zł

11999zł

12999zł

6999zł

-17 %

-29 %

CIŚNIENIOMIERZ 
NADGARSTKOWY
Wellneo Wrist Blood Pressure Monitor 

• Duży, kompaktowy z czytelnym 
wyświetlaczem

• Łatwy w użytkowaniu i odczytywaniu 
wyników

• Z funkcją wyświetlania dnia i godziny, 
uśredniania danych oraz możliwością 
zapamiętywania pomiarów

• Posiada detektor nieregularnego bicia 
serca dla pełnej kontroli

9999zł15999zł

GOLARKA DO WŁOSÓW 3W1 
Wellneo Vacuum Hair Trimmer 

Bestsellerowa golarka 
bezprzewodowa do zarostu 
i fryzur to gwarancja, że 
zawsze będziesz wyglądać 
idealnie.

• Z wbudowanym 
odkurzaczem  
i komorą na ścięte włosy 
oraz 10 stopniami regulacji 
długości

• Bezprzewodowa, zapewnia 
40 min ciągłej pracy

• Lekka, bezproblemowa  
w manewrowaniu  
i przesuwaniu po włosach 
podczas przycinania

-31 %

-38 %

Zasysanie próżniowe  
włosów - bez bałaganu!

44 45WEJDŹ NA      www.mango.pl
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ORIGINALS
Kolekcja Walkmaxx

Ta kolekcja zapewnia swobodę ruchu i bycia sobą podczas aktywnego korzystania 
z każdego dnia, ciesząc się najwyższym komfortem.

Kolekcja WALKMAXX GREEN – 
zapewnia najwyższy komfort 
w zrównoważony sposób. 
Wszystkie buty są wykonane 
z materiałów z recyklingu lub 
naturalnych, więc możesz 
dobrze wyglądać  
i postępować ekologicznie  
w tym samym czasie! Wszystkie modele mają zaokrągloną podeszwę 

zaprojektowaną tak, aby poprawić równowagę 
i postawę ciała oraz zapewnić poczucie 
lekkości kroku. Podeszwa wzbogacona w 
gumę antypoślizgową gwarantuje świetną 
przyczepność do podłoża.

Stylowe buty z naturalnej skóry zamszowej 
i materiałów pochodzących z recyklingu  
zapewniające najwyższy komfort.

BUTY JESIENNE 
Walkmaxx Fit Shoes Green

Buty z atrakcyjną metaliczną cholewką to 
idealny wybór dla kobiet pragnących elegancji  
i komfortu jednocześnie. 

SNEAKERSY DAMSKIE 
Walkmaxx Sneaker Classic Shiny 

Ulubione już od 10 lat! W tym sezonie  
ulepszone, aby zapewnić jeszcze większy 
komfort. Miękki, elastyczny materiał  
dla wygody użytkowania oraz  
klasyczny, ponadczasowy design.

BUTY ZAMSZOWE 
Walkmaxx Fit Shoes Suede

27999zł

21999zł
21999zł

Unisex (czarne): 36-46 
Damskie (brązowe): 36-42

Damskie: (srebrne) 36-42

Unisex: (brązowe, szare, 
czarne, granatowe) 36-46

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

ZADZWOŃ      22 512 54 5246 47WEJDŹ NA      www.walkmaxx.pl
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TREND
Kolekcja Walkmaxx

Walkmaxx Trend to przygoda, to połączenie dzikiej przyrody i miejskiego życia, 
jest młoda i dynamiczna, ale nigdy nie idzie na kompromis w kwestii komfortu, 
jednocześnie ciesząc się pełnią życia.

Kolekcja WALKMAXX GREEN – 
zapewnia najwyższy komfort  
w zrównoważony sposób. Wszystkie 
buty są wykonane z materiałów  
z recyklingu lub naturalnych, więc 
możesz dobrze wyglądać  
i postępować ekologicznie w tym 
samym czasie! 

NOWA technologia Ultimax to unikalna 
formuła wytwarzania podeszwy, która 
zapewnia doskonałą amortyzację, znakomitą 
przyczepność i wysoką trwałość. Gdy Twoja 
stopa dotnie podłoża, podeszwa ugina się  
i zwraca 30% energii dla następnego kroku.

Lekkie buty, z oddychających materiałów  
i antypoślizgową podeszwą. Minimalistyczny 
design i duża wygoda chodzenia.

SNEAKERSY MIEJSKIE 
Walkmaxx Sneaker Urban Green 

Idealne na każdą pogodę! Stworzone z myślą  
o długich spacerach, z gwarancją wygody  
i komfortu chodzenia. Zapewniają bezpieczny, 
stabilny krok. Z wodoodporną cholewką.

SNEAKERSY OUTDOOR 
Walkmaxx Sneaker Outdoor Matte Idealne połączenie komfortu i modnego 

wyglądu. Zapewniają dobrą stabilność kroku, 
są wyjątkowo lekkie i oddychające. Posiadają 
wygodną cholewkę z materiału siatkowego. 

SNEAKERSY  
Walkmaxx Sneaker Urban Mesh

Bardzo wygodne, wykonane 
z trwałych materiałów oraz z 
miękką podszewką. Te kapcie 
są stworzone, aby rozpieszczać 
Twoje stopy!

KAPCIE OCIEPLANE 
Walkmaxx Slipper Green

31999zł

27999zł 24999zł

12999zł
Unisex (czarne, oliwkowe): 36-46

Unisex (czarne): 36-46
Damskie (zielone): 36-42

Unisex (czarne, zielone, brązowe): 36-46
Damskie (czerwone): 36-42

Unisex (czarne): 36-46
Damskie (różowe, szare, brązowe): 36-42

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Odwiedź www.mango.pl
i rób zakupy w łatwy sposób!

Wejdź na stronę www.mango.pl
Dodaj produkt do koszyka
Wybierz sposób dostawy i metodę płatności
Podaj dane dostawy
Potwierdź zamówienie

Szanowny Kliencie, otrzymałeś ten katalog, ze 
względu na wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich 
danych osobowych. Administratorem Twoich danych 
osobowych jest STUDIO MODERNA POLSKA SP. Z O. O. 
z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Cybernetyki 
9 (02 – 677 Warszawa), z którym możesz skontaktować 
się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail: 
kontakt@mango.pl. Wyznaczyliśmy inspektora 

ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować 
korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby oraz na adres 
e-mail: rodo@studio-moderna.com.
Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowej 
wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych w  celach 
realizacji usługi newslettera, wysyłki informacji marketingowej 
w  formie SMS, otrzymywanie połączeń telefonicznych z  ofertą 
marketingową oraz otrzymywanie informacji marketingowej 
w  formie materiałów drukowanych, w  tym katalogu 
produktowego.
W związku z  przetwarzaniem Twoich danych osobowych, 
masz prawo wymagać od administratora; dostępu do nich, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub 
zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje 
Ci również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia 
skargi do organu nadzorczego. Nie zamierzamy przekazywać 
Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. W toku przetwarzania Twoich danych możemy 
przekazywać je następującym kategoriom odbiorców: firmom 
kurierskim, poczcie polskiej, firmom logistycznym, operatorowi 
logistycznemu.
Warunki zakupu
1. Informacje o dostawcy
Wydawca: Studio Moderna Polska Sp. z  o. o., 02-677 Warszawa, 
ul. Cybernetyki 9; NIP: 782-22-83-192; REGON: 634530046; wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181026 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. 
Kapitał zakładowy: 4 088 000,00 zł
2. Sposoby płatności
Płatność za zakupiony towar dokonywać można:
– gotówką przy odbiorze,
– za pomocą systemu PayU,
– kartą płatniczą oraz kartą kredytową,
– w  systemie sprzedaży ratalnej. Szczegółowe informacje 
u konsultantów.
3. Dostawa produktów
- Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej 
DHL Express w  ciągu 24h od momentu skompletowania 
zamówienia lub Poczty Polskiej SA.
– Do wartości zamówienia dodawany jest koszt przesyłki, który 
uzależniony jest od wagi i wartości zakupionego produktu. Koszt 
podawany jest przez konsultanta po przyjęciu zamówienia.
– Do każdego zamówienia dołączane jest potwierdzenie zawarcia 
umowy na odległość, zawierające oświadczenie gwarancyjne 
oraz formularz reklamacyjny. 

4. Oferta
– Katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i  nie stanowi 
oferty w  rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Oferty 
mogą ulec zmianie. Nie  ponosimy odpowiedzialności za 
błędy drukarskie. Oferta ważna od 1.09.2021 - 31.10.2021 lub do 
wyczerpania zapasów.
– Wszystkie ceny podane w katalogu zawierają podatek VAT.
– Warunki zakupu dostępne na www.mango.pl, www.club-5.pl.
– Na wybrane produkty można nabyć przedłużoną gwarancję. 
Szczegółowe informacje u konsultantów. 
5. Dane osobowe
Po złożeniu zamówienia Państwa adres zostanie wprowadzony 
do bazy danych stałych Klientów. Studio Moderna gwarantuje 
przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 
z dn. 29.08.1997.
6. Zwrot lub wymiana towaru
– Klient może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn 
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. 
– Klient zobowiązany jest poinformować dystrybutora 
o  odstąpieniu lub wymianie poprzez przesłanie przesyłką 
rejestrowaną pisemnego oświadczenia wraz ze zwracanym 
produktem. 
– Klient powinien odesłać produkt w  stanie nienaruszonym, 
chyba że było to konieczne do sprawdzenia jakości lub ustalenia, 
czy Klient otrzymał produkt o  właściwych parametrach lub 
rozmiarze.
– Odstąpienie lub wymiana będzie uważana za bezskuteczną, 
jeżeli zwracany produkt nosi ślady użytkowania, tak samo jeżeli 
produkt nie został odpowiednio zapakowany, co doprowadziło do 
uszkodzenia produktu w czasie jego transportu. 
– Zwrot pieniędzy za produkt nastąpi po prawidłowym dokonaniu 
zwrotu towaru przez Klienta.
7. Reklamacje
– Pisemne reklamacje dotyczące niezgodności zawartości 
przesyłki z umową, zawierające opis przyczyn reklamacji należy 
kierować na adres wskazany poniżej wraz z kopią potwierdzenia 
zamówienia lub fakturą, jeżeli była wystawiona oraz 
reklamowanym produktem zapakowanym w sposób chroniący 
go przed uszkodzeniami w trakcie transportu. 
– Reklamacje rozpatrywane są w  ciągu 14 dni od daty 
dostarczenia produktu do dostawcy.
Adres do zwrotów i reklamacji:
Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
Dział Obsługi Klienta
ul. Roździeńskiego 12, 41-306 Dąbrowa Górnicza
tel.: 22- 512 54 00
e-mail: reklamacje@mango.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

E XC L U S I V E

PREZENT

PODUSZKA 
DORMEO LUX

PREZENT
P R E M I U M

1zł 1złMOP ZE SPRYSKIWACZEM
ROVUS

DODATKOWY 
RABAT 5%

na wszystkie produkty!
(Dla każdego członka Club5)

PREMIUM
  Dodatkowe 5% rabatu
   Kupon rabatowy w wysokości 25 zł 
Kupon rabatowy w wysokości 50 zł

   Bezpłatna dostawa 
dla zamówień powyżej 400 zł

   Upominek powitalny 
o wartości ok. 100 zł za 1 zł

   60 dni na zwrot towaru
   Zawsze niższe ceny
   Korzyści dla całej rodziny
   Specjalny prezent urodzinowy za 1 zł 

EXCLUSIVE
Zyskaj nawet więcej!

  Dodatkowe 5% rabatu
   2 kupony rabatowy w wysokości 25 zł 
2 kupony rabatowy w wysokości 50 zł

   Bezpłatna dostawa 
dla zamówień powyżej 300 zł

   Upominek powitalny 
o wartości ok. 200 zł za 1 zł

   60 dni na zwrot towaru
   Zawsze niższe ceny
   Korzyści dla całej rodziny
   Specjalny rabat urodzinowy
   Specjalne rabaty i oferty na 
produkty naszych partnerów

 12999zł  19999zł

GWARANTOWANE

NAJLEPSZE

CENYT
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WEJDŹ NA           www.mango.pl

7 dni w tygodniu od 6:00 do 21:00.

Str. 19

MOŻESZ ZNALEŹĆ NAS TUTAJ

Odwiedź jeden z naszych sklepów stacjonarnych.

ODWIEDŹ NAS          sklepy stacjonarne Mango 

NOWOŚĆ!          
Zobacz nasz 
nowy katalog 
cyfrowy 
i zamawiaj 
jeszcze 
wygodniej.

Znajdź więcej produktów, wskazówek i pomysłów na stworzenie domu 
idealnego do życia.

52_092021

ZADZWOŃ                22 512 54 52

POLECAMY

Bezprzewodowy super mocny

NOWOŚĆ

ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY 2W1


