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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

Jeśli zmienisz zdanie, możesz odesłać 
zamówione towary w ciągu 14 dni 
i otrzymać ZWROT PIENIĘDZY.

GWARANCJA
DODATKOWY RABAT 5% 

dla Klubowiczów
na wszystkie produkty!

Z radością przekazuję na 
Państwa ręce nowy katalog 
Mango, po raz pierwszy 
w Nowym Roku 2021! Z tej okazji 
pragnę złożyć najserdeczniejsze 
życzenia pomyślności. 
Aby dobrze zacząć ten rok 
przygotowałem specjalne oferty 
na produkty, które sprawią że 
czynności, które wykonujemy 
każdego dnia staną się proste 
i przyjemne.

Życzę udanych zakupów!
 

Head of Retail & Print
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Płatność bezgotówkowa jest szybka, prosta 
i wygodna, ale przede wszystkim całkowicie 
bezpieczna.

PŁATNOŚĆ 
BEZGOTÓWKOWA

WEJDŹ NA      www.delimano.pl

S z a n o w n i 
P a ń s t w o
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Wygrywaj!

Poziomo: 
2. Egzamin dojrzałości
4. Kalendarzowa od 21.03
6. W ręku kelnera

Pionowo: 
1. Rośnie np. w lesie
3. W wazonie
5. Świeci na niebie

Odgadnij hasła, a 
litery z niebieskich 
pól ułożone w 
kolejności utworzą 
rozwiązanie.

Rozwiąż krzyżówkę i  wygr aj  wyjątkową 
ZNIŻKĘ 20 zł  lu b PRE ZE NT ZA 1  zł! 
Zadzwoń pod n u mer  2 2  5 1 2  5 4  5 2 , 
podaj konsultan towi h as ło 
i  o d b i e r z  s w o j ą  n a g r o d ę !

*Promocje nie łączą się. 
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KUPON 
RABATOWY 

20 ZŁ

B A W  S I Ę  Z  N A M I  I

za     zakupy     za     min.    199,99 zł

12999zł

MOP ZE SPRYSKIWACZEM 

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

Jeśli zmienisz zdanie, możesz odesłać 
zamówione towary w ciągu 14 dni 
i otrzymać ZWROT PIENIĘDZY.

GWARANCJA

DODATKOWY RABAT 5% 
dla Klubowiczów

na wszystkie produkty!

S z a n o w n i 
P a ń s t w o

2

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

PŁATNOŚĆ 
BEZGOTÓWKOWA

WEJDŹ NA      www.mango.pl

Powitajmy wspólnie wiosnę! 
W nowym katalogu znajdą 
Państwo dużo pomysłów na 
odświeżenie swojego domu! 
Praktyczne rozwiązania dla 
kuchni, sypialni i produkty, dzięki 
którym wiosenne porządki staną 
się czystą radością.

Życzę udanych zakupów!
 

Kierownik Działu Sprzedaży

ZADZWOŃ      22 512 54 52

Liczba produktów limitowana!

lub
TYLKO 1 ZŁ

WYBIERZ SWOJĄ NAGRODĘ

za     zakupy     za     min.    149,99 zł

KUCHNIA
str. 26

CLUB 5*
str. 36

SEN I ODPOCZYNEK
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CZYSTOŚĆ
str. 16

ZDROWIE I FITNESS
str. 44

OBUWIE 
str. 48

9999zł
5999zł

Cena regularna

Cena promocyjna

Cena dla Club5

Oznaczenie cen w katalogu
19999zł



REKOMENDUJE: 
Wymieniaj swój materac 

co 10 lat, a poduszkę 
i kołdrę co 2 lata!
Śpij bez bakterii 

i wirusów.

Wyśpij swój
dobry dzień

Wprowadź wiosnę
do swojej sypialni

W małej sypialni ważne 
jest wykorzystanie 
każdego dostępnego 
kącika. Bardzo 
praktyczne jest użycie 
półek czy szafek 
narożnych, aby 
umieścić tam ulubione 
przedmioty czy wazon z 
bukietem!

Wiosna to 
okres, w 
którym 
wszystko 
budzi 

się do życia. To świetna 
okazja, aby postawić 
na zmiany również w 
sypialni. Czas schować 
do szafy grube pościele, 
ciepłe koce czy zimowe 
dekoracje. Wymień 
ciężkie, ciemne zasłony 
na jasne, w żywych 
kolorach – w Twojej 
sypialni od razu zagości 
wesoły, wiosenny nastrój. 
Wprowadź naturalne, 
urocze akcenty, nie tylko 

cięte kwiaty w wazonach, 
ale także wszelkie 
motywy roślinne. Jak 
jeszcze można odświeżyć 
wnętrze? Wystarczy 
zakupić soczyście zielony 
koc, jasną pościel, 
dekoracyjne poduszki. 
Jedyne o czym warto 
pamiętać, to odpowiednie 
dopasowanie 
kolorystyczne. Zbyt wiele 
barw stworzy wrażenie 
chaosu. Czasem lepiej 
postawić na jeden kolor 
oraz jego barwne tonacje, 
by stworzyć wnętrze 
jedyne w swoim rodzaju.

Światowy Tydzień Snu! 
Szukaj w katalogu ofert 

specjalnych oznaczonych 
maseczką!

Pomysły na 
wiosenną 
dekorację 

(małej) sypialni

4 WEJDŹ NA      www.dormeo.pl
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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 i umożliwia spersonalizowanie 
każdej strony materaca, dzięki czemu 
mogą na nim komfortowo spać 2 osoby. 
Rekomendowany dla par. Twardość 
materaca od H3 do H4.

GWARANCJA

15 
 LAT

60 
DNI

TESTOWANIE

1   Pokrowiec poddany impregnacji 
CleanEffect®

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

3   7,5 cm miękkiej, pomarańczowej 
pianki Ecocell®

4   3 cm sprężyn Octaspring® 
ułożonych w anatomiczny kształt 
litery S          

          7,5 cm twardej, niebieskiej pianki  
      Ecocell®

20 cm

* Cena uzależniona od rozmiaru.
od 115999zł*od 144999zł

12x 11978zł 

WYPRODUKOWANO 

W POLSCE

RATY

1 2

3

4

-20%
EXTRA -5%

5

5

na który zasługujesz
LUKSUS

GWARANCJA

15 
 LAT

100 
DNI

TESTOWANIE

WYPRODUKOWANO 

W EUROPIE

MATERAC STELAŻOWY
Dormeo Lux

Pierwszy materac z wspierającą warstwą lateksu! 
Odpowiedni dla każdego, czy śpisz sam czy z 
partnerem, bez względu na sylwetkę, wagę czy 
pozycję spania. Zapewnia wsparcie dla kręgosłupa 
i komfort dzięki połączeniu pianki z pamięcią 
kształtu, pianki Aerofoam, lateksu i sprężyn 
kieszeniowych. Z impregnacją chroniącą przed 
bakteriami i roztoczami. Twardość od H2 do H3.

* Cena uzależniona od rozmiaru.
od 329999zł*

30 cm

od 12x 34075zł RATY

PODUSZKA ZA 1zł
Poduszka LUX

o wartości 
179,99

6 7WEJDŹ NA      www.dormeo.pl

SEN I ODPOCZYNEK
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MATERAC 
NAWIERZCHNIOWY 
WYRÓWNUJĄCY
Dormeo Aloe Vera 5 Zones

Łączy w sobie odpowiednie podparcie 
i komfort ze zdrowotnymi korzyściami 
impregnacji Aloe Vera – nie podrażnia 
skóry. Rdzeń z pianki Orthocell™ 
o otwartych komórkach z 5 strefami 
komfortu dla odpowiedniego 
dopasowania.  Twardość H3.

•  Impregnacja CleanEffect® chroni    
 przed bakteriami, roztoczami, grzybami         
 i wirusami

•  Air-X System zapewnia świeżość i higienę
•  Ściągany pokrowiec można prać                

 w pralce od 17499zł*

SOFA

MAŁE 
MIESZKANIE

* Cena uzależniona od rozmiaru. * Cena uzależniona od rozmiaru.

4 cm

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!

od 26399zł*

5 cm

od 43999zł

SOFA

MAŁE 
MIESZKANIE

PODŁOGA
Z Z Z Z . . .

PODRÓŻE

-40%
EXTRA -5%

-50%
EXTRA -5%

8 9

SEN I ODPOCZYNEK

od 34999zł

8 9WEJDŹ NA      www.dormeo.pl

SEN I ODPOCZYNEK

ZADZWOŃ      22 512 54 52



ZESTAW PODUSZEK 
ANATOMICZNYCH 2 SZT.  
Dormeo Siena  30x50 cm 

Wykonane z zaawansowanej pianki z 
pamięcią kształtu doskonale dopasowują 
się do Twojej głowy i karku. Zdejmowana 
powłoka z impregnacją CleanEffect® 
chroni przed bakteriami,roztoczami 
i nieprzyjemnymi zapachami.

PODUSZKA 
KLASYCZNA
Dormeo Siena 
50x60, 50x70,  70x80 cm

KOŁDRA
Dormeo Siena 
140x200, 160x200, 
200x200, 200x220 cm

ZESTAW PODUSZKA
 Z KOŁDRĄ
Dormeo Siena 
140x200, 200x200 cm

Już ponad 
12 MILIONÓW 

LUDZI 
śpi na poduszkach 

Dormeo

9999zł 15999zł

od 24999złod 19999złod 7999zł

Produkty z linii Dormeo Aloe Vera nasączyliśmy wyciągiem z aloesu. 
Aloes posiada działanie antybakteryjne, przeciwzapalne i antyseptyczne. 
Substancje znajdujące się w tej roślinie wspomagają regenerację komórek 
skóry, formowanie zdrowej tkanki i przeciwdziałają uszkodzeniom skóry.

KOŁDRA LEKKA
Dormeo Aloe Vera
140x200, 200x200 cm

KOŁDRA
Dormeo Aloe Vera
140x200, 200x200 cm

PODUSZKA 
ANATOMICZNA
Dormeo Aloe Vera
50x70 cm

PODUSZKA 
KLASYCZNA 
Dormeo Aloe Vera
50x70 cm

od 9999zł
od 12999zł

7999zł

9999zł

-60zł

EXTRA -5%od 7999zł
od 9999zł

od 6999zł od 12999zł od 16999zł

7999zł

 5999zł

10 11WEJDŹ NA      www.dormeo.pl

SEN I ODPOCZYNEK
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PODUSZKA+KOŁDRA+TORBA 
Dormeo Adaptivego   

Kiedy jest Ci gorąco – ochładza, 
kiedy jest ci zimno, ogrzewa! Zestaw 
wykonany z tkaniny, która dynamicznie 
reaguje na temperaturę ciała!

Linia Comfy z innowacyjnym,
dopasowującym się do ciała
wypełnieniem 
memoelastycznych włókien
Wellsleep® zapewniają
komfort i przytulność.

PODUSZKA 
Dormeo Lux
50x70 cm   

140x200cm, 200x200cm

od 14999złod 29999zł

17999zł

PODUSZKA
Dormeo Comfy Relax
50x70 cm

KOŁDRA
Dormeo Comfy Relax
140x200, 200x200 cm

8999zł

-50%
EXTRA -5%

Z pianką z pamięcią 
kształtu, mikrowłóknami 
Wellsleep® i pianką
lateksową.

11999zł

ZESTAW POŚCIELI
Dormeo Sleep&Inspire 140x200 cm, 200x200 cm 

• 100% bawełny perkalowej
• Miły w dotyku materiał

od6999zł

1

1

2

2

3

3

PODUSZKA 
KLASYCZNA
Dormeo Sleep&Inspire
50x70 cm

PODUSZKA 
ANATOMICZNA
Dormeo Sleep&Inspire
30x50 cm

KOŁDRA  
I PODUSZKA
Dormeo Sleep&Inspire
140x200, 200x200 cm

11999zł 11999zł od 17999zł

Dostępne w kolorze 
różowym i szarym

od 29999zł

od 9999zł

-30%
EXTRA -5%

od 21999zł

8999zł 8999zł

od 11999zł

-120zł

EXTRA -5%

-100zł

EXTRA -5%

12 13WEJDŹ NA      www.dormeo.pl

SEN I ODPOCZYNEK
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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

emocjonalne sowy
to więcej niż pluszowa 

zabawka, którą będą się bawić 
Twoje dzieci. Każda z nich 

uosabia inną emocję i pomaga 
w nauce rozpoznawania, 

wyrażania i radzenia sobie z 
emocjami.

Miękki kocyk ukryty w każdej dużej sowie!niespodzianka!

Dostępność
• Duża sowa 3w1: maskotka, poduszka, koc (130x180cm); 79,99 zł
• Mała sowa : 29,99 zł

Poznaj nowych przyjaciół z rodziny sów! 
Nieśmiała biała sowa i jej zielony towarzysz idą do szkoły!

goody-coo

zadowolona:

“NIEKTÓRE SOWY PYTAJĄ 

MNIE DLACZEGO MÓWIę 

TAK DUŻO”

Blushy-Hoo
nieśmiała:“INNE SOWY PYTAJĄ MNIE, DLACZEGO MÓWIĘ TAK MAŁO”

SHOO-SHOOODWAŻNA

YUU-HUU
RADOSNA

BLU-BLU
SMUTNA

LOONY-COOFIGLARNA

już od

2999zł*
         *Cena za małą sowę

NOWOŚĆ
Graj 

z Sowami 
Hoo - Hoo

emocjonalne
emocjonalne

sowysowy

15ZADZWOŃ      22 512 54 52



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. 
Dodano praktyczne mocowanie ssawki 
szczelinowej jako prezent.

ZAPYTAJ 
O DODATKOWE 
FILTRY

16999zł33999zł

-50%
EXTRA -5%

Ręczne odkurzanie Łatwe opróżnianie Dociera w zakamarki

WYGODA I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

Zrób miejsce w
szafkach i regałach

Niektórym rzeczom 
możesz dać drugie 
życie! Wybierz te 
w dobrym stanie 
i przekaż osobom 
czy organizacjom, 
które przekażą je 
potrzebującym i 
wywołaj uśmiech na 
ich twarzach.

Czas na 
wiosenne 
porządki! 
Warto 
pamiętać 

o prostej zasadzie, że 
im mniej jest w domu 
rzeczy, tym mniej jest 
do sprzątania. Pozbądź 
się tych, których już nie 
potrzebujesz, a Twój dom 
wreszcie odetchnie – a Ty 
wraz z nim! Na początek 
wyrzuć nadmiar kubków, 
skoro i tak używasz kilku 
ulubionych; pojemniki 
do przechowywania 
żywności, do których nie 

możesz znaleźć pasującej 
przykrywki czy nieużywane 
długopisy i ołówki. Porządki 
w szafie z ubraniami to 
kolejny krok - pozbądź się 
tych, których nie używasz 
co najmniej od roku. 
Wygospodaruj też osobną 
półkę na ciuchy „trochę 
używane” – które są za brudne 
do włożenia do szafy, a za 
czyste do kosza na pranie. W 
ten sposób unikniesz stosu 
ubrań zalegających na fotelu 
czy krześle. Zastanów się, 
których rzeczy naprawdę 
potrzebujesz i pozbądź się tych 
zbędnych!

Wiosenne porządki 
- pozbądź się rzeczy, 

których już 
nie potrzebujesz

16 17WEJDŹ NA      www.rovus.pl
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CHROŃ KAŻDĄ CZĘŚĆ
SWOJEGO DOMU

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. 

Zabija do 99,9% 
zarazków, 

bakterii i NAWET 
WIRUSÓW!

PRZETESTOWANE

Ochrona przed 
WIRUSAMI

na cały rok!

Rewolucyjna parownica czyści i dezynfekuje 
Twój dom głębiej i skuteczniej niż cokolwiek 
innego, czego próbowałeś do tej pory! 

•  Super moc 1100W
• Super lekka i łatwa w użyciu
• Nagrzewa się niezwykle szybko – w mniej niż 10 sekund
• Bez stosowania żadnych środków chemicznych!

NOWY I ULEPSZONY:
• większy zbiornik na wodę, teraz 400 ml
• większa i wyjmowana nakładka do podłóg
• dłuższy kabel 6m
• poziomy regulacji pary

Rovus Nano Floor Steamer Plus      1100W

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.

NOWOŚĆ
MOP PAROWY PLUS 
Z TECHNOLOGIĄ NANO

44999zł  

Rovus Nano Hand Steamer                 1100W

Parownica do czyszczenia wielu powierzchni z 3 
uniwersalnymi nakładkami dotrze w każdy zakątek 
Twojego domu, biura czy samochodu. Suchą parą 
wyczyści ubrania, zasłony, sofę, poduszki, a nawet 
zabawki dzieci!

PAROWNICA 
Z TECHNOLOGIĄ NANO

19999zł  

?

12x 4646zł RATY

18 19WEJDŹ NA      www.rovus.pl

CZYSTOŚĆ

WEJDŹ NA      www.rovus.pl18 19ZADZWOŃ      22 512 54 52ZADZWOŃ      22 512 54 52



20 21WEJDŹ NA      www.rovus.pl

CZYSTOŚĆ

Światło UV-C
Szybko i bezpiecznie zabija 

roztocza, bakterie, pluskwy i 
drobnoustroje, zapobiegając 

ukąszeniom, chorobom i 
podrażnieniom skóry.

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

TRZY SPOSOBY NA CZYSTSZY I BEZPIECZNIEJSZY DOM

Chroń każdą część
 swojego domu

Rovus Nano UV Vac                                 350W

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

ODKURZACZ UV 2W1 NOWOŚĆ

33999zł  

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.

OCZYSZCZACZ POWIETRZA 
Z TECHNOLOGIĄ NANO
Rovus Nano Air Purifier 65 W 

Unoszące się w powietrzu roztocza, 
bakterie, wirusy i pyłki stanowią 
zagrożenie dla naszego organizmu. 
Od teraz będziesz mieć pewność, 
że Ty i Twoja rodzina oddychacie 
czystym powietrzem. Wyposażony 
w filtr HEPA H13 z jonizatorem, który 
usuwa zanieczyszczenia z 99,95% 
skutecznością, a światło UV eliminuje 
bakterie. Odpowiedni do powierzchni 
60 m2.

NAWILŻACZ POWIETRZA 
Z TECHNOLOGIĄ NANO
Rovus Nano Humidifier  16 W 

Pierwszy nawilżacz, który kompleksowo
dba o jakość powietrza, którym 
oddychasz. Aby osiągnąć wysoki 
poziom nawilżenia i sterylizacji 
powietrza wykorzystuje 3 silne filtry, 
w tym technologię nano cząsteczek, 
które eliminują ponad 99% bakterii.

169999zł  
12x 14456zł RATY

Poznaj 
technologię

NANO

139999zł  

64999zł  59999zł  
12x 6195zł RATY

ZADZWOŃ      22 512 54 52



ROBOT SPRZĄTAJĄCY
Rovus Robotic Vac&Mop   

•  Odpowiedni do wszystkich płaskich    
   powierzchni
• Posiada aż 7 trybów czyszczenia
•  Do 120 minut nieprzerwanego sprzątania na 

jednym ładowaniu
• Nie pozostawia niedoczyszczonych stref

Sprząta 
za Ciebie

Łatwe opróżnianie

CZYSTY DOM BEZ WYSIŁKU

Pokonuje przeszkody Tylko 8cm wysokosci

8 cm

154999zł  

Odkurzacz

i mop
w jednym!

Teleskopowa 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

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
•  Unikalne szczotki boczne 
   docierają do zakamarków
•  Bezprzewodowy, do 1h 
    pracy na jednym ładowaniu

54999zł  
84999zł

-300zł

EXTRA -5%

ZAPYTAJ 
O DODATKOWE 
AKCESORIA

12x 16005zł RATY

22 23WEJDŹ NA      www.rovus.pl
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EKOLOGICZNY PŁYN 
DO DEZYNFEKCJI 

ZAWSZE POD RĘKĄ!

WEWNĄTRZ 
DZIEJE SIĘ MAGIA!

   +
 só

l k

uchenna

= ŚRODEK 
DEZYNFEKUJĄCY

    
+

 el
ek
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czność

   
w
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a z kranu

MOP Z FUNKCJĄ 
NATURALNEJ DEZYNFEKCJI
Rovus Spray Mop Eco Sanitizer  <4W 

Myj, dezynfekuj i bądź bezpieczny! Możesz używać 
go jako mopa do podłóg, środka do ręcznego 
czyszczenia lub do przygotowania podręcznego płynu 
do dezynfekcji rąk i przedmiotów. Rewolucyjny środek 
dezynfekujący dla odkażonego i nieskazitelnie 
czystego domu. Absolutnie naturalny, niezwykle 
skuteczny i bez chemii!

9999zł

Naturalnie,
bez

detergentów

-23%
EXTRA -5%

12999zł

ELEKTRYCZNA MYJKA 
DO SZYB
Rovus Window Magic 10 W 

Bezprzewodowa myjka, dzięki której 
utrzymasz okna, lustra i inne płaskie 
powierzchnie w idealnej czystości, 
bez zacieków i smug. Lekka i poręczna, 
zasilana na 4 baterie AA (brak 
w zestawie). Łączy w sobie myjkę, 
ściągaczkę do wody i odkurzacz, 
który zbierze brud i nadmiar wody. 

7999zł

Pracuje 
bez przerwy 

DO 50 
MINUT

Uniwersalna 
i praktyczna

19999zł

-60%
EXTRA -5%

ELASTYCZNY MOP
ZE SPRYSKIWACZEM
Rovus Flat&Flexible 

Ulepszona wersja bestsellerowego 
mopa oferuje jeszcze większą 
wygodę! Ultra cienka, odwracalna 
konstrukcja głowicy oraz wysuwany i 
wyginany uchwyt, pozwala na większy 
zasięg i z łatwością mieści się pod 
każdym meblem. Z wbudowanym 
spryskiwaczem.

8999zł

Lekki
i

poręczny

NOWOŚĆ

Dotrze w każdy 
zakamarek

Nakładki 
wielokrotnego użytku

24 25WEJDŹ NA      www.rovus.pl
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Przygotuj dla bliskich
najsmaczniejsze desery! Robot
Pro o zwiększonej mocy 1400 W,
z metalową przekładnią,
6 biegami, technologią
pulsacyjną i SmartSoft to mistrz
perfekcji, niezbędny w Twojej
kuchni! W zestawie miska 4,5 l 
ze stali nierdzewnej, 3 nasadki 
i osłona przeciwbryzgowa.

przygotowane
bez wysiłku

Desery

Dostępny również 
w kolorze białym  39999zł 

1400 W; 4,5 l

-180zł

EXTRA -5%

57999zł

ZADZWOŃ      22 512 54 52

PLANETARNY ROBOT KUCHENNY
Delimano Kitchen Robot Pro 

Jedz na zdrowie!

Nie zapomnij o zdrowej 
aktywności fizycznej. 
Chodzenie to prosty 
sport, który może 
uprawiać każdy. 
Spacery nie obciążają 
tak stawów jak 
bieganie, wzmocnią 
mięśnie i umożliwią 
obserwowanie budzącej 
się do życia przyrody. 

Wiosenna 
dieta,          
w której 
przeważają 
nowalijki 

to najlepsza metoda, 
aby wybudzić organizm 
po zimie i dać naszemu 
organizmowi duży zastrzyk 
energii. Dzięki diecie 
możemy również nawilżyć 
skórę wysuszoną zimowym 
ogrzewaniem i mroźnym 
powietrzem. Obudź 
w sobie kreatywność 
i zmień podejście do 
przygotowywania 
posiłków. Zacznij dzień 
z kolorową sałatką na 
śniadanie! Owoce i 
warzywa są bogate w 

przeciwutleniacze, 
witaminy i minerały, 
dodatkowo zmniejszą 
chęć sięgnięcia 
po coś bardziej 
kalorycznego. Przygotuj 
zdrową przekąskę – 
świetnie sprawdzi się 
kanapka z łososiem i 
awokado lub zielonym 
warzywem. Wyszukaj 
ciekawe przepisy 
i z entuzjazmem 
zacznij stopniowo 
zmieniać złe nawyki 
żywieniowe. Zapomnij 
o ciężkostrawnym 
jedzeniu i ciesz 
się dobrym 
samopoczuciem.

Jak 
zmienić dietę 

na wiosnę?

WEJDŹ NA      www.delimano.pl26 27
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Zyskaj bardziej wartościowe
i smaczniejsze koktajle niż
z klasycznego blendera! 
Opatentowana technologia
cyklonowa uwolni wszystkie substancje 
odżywcze z pożywienia i pomoże zbudować 
odporność organizmu.

• Duża moc 600 W oraz 20.000 obr./min.
• Wytrzymałe ostrze ekstrakcyjne ze     

stali nierdzewnej

EKSTAKTOR SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH

Zestaw zawiera: bazę z silnikiem, 
ostrze ekstrakcyjne, wysoki kielich oraz 
instrukcję obsługi i książkę z przepisami.

Światowy

w nowej, czarnej 
odsłonie

bestseller

Dostępny również w kolorze 
czerwonym i szarym

 24999zł 

32
million

OVER

PC
S

SOLD WORLD

W
ID
E

Szybki posiłekPrzekształć 
zwykłe

jedzenie w
BOMBĘ

WITAMINOWĄ

Nutribullet 600 W; 5 elementów

Pyszne desery Smaczny koktajl Posiłek dla dziecka

MILIONY

Nutribullet

EKSTAKTOR SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH RX

1700 W; 10 elementów

EKSTAKTOR SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH PRO
Nutribullet 900 W; 9 elementów

Absolutnie niezbędny dla każdego, kto 
chce zadbać o własne zdrowie - światowy 
bestseller w nowej, mocniejszej odsłonie! 
To nie tylko blender albo mikser, NutriBullet 
Pro łączy w sobie to, co najlepsze w obu 
urządzeniach! Z NutriBulletem nie zrobisz 
tradycyjnych smoothie, stworzysz za to 
prawdziwe NutriBlasty. Wydobyte dzięki 
niemu składniki odżywcze spowodują 
prawdziwy wybuch zdrowia i energii w 
Twoim organizmie.

Nakręci Cię do 
zdrowego 

trybu
 życia!

Najpotężniejszy spośród
NutriBulletów – ma moc aż
1700 W! Posiada 7-minutowy cykl
podgrzewania, dzięki czemu możesz
przygotować w nim ciepłe zupy
czy koktajle. Inteligentne działanie,
bez zbędnych przycisków czy
programów. Optymalny sposób na
dostarczenie organizmowi witamin
i minerałów.

Mocny 
Szybki

Wyjątkowy

-150zł

EXTRA -5%34999zł49999zł

12x 3614zł RATY

89999zł

POBIERZ 
darmowy 
dietetyk

-120zł

ZADOW

OLONYCH   KLIE
NT

Ó
W

PONAD

32 
MILIONY

69999zł

36999zł

12x 7228zł RATY

Rekomendowane przez

EXTRA -5%

100 
DNI

TESTUJ

WEJDŹ NA      www.delimano.pl28 29
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   100% ALUMINIUM Z RECYKLINGU

Naczynia, które dbają o to, co jesz i gdzie mieszkasz.
Podlegają recyklingowi i 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 indukcje

LINIA GARNKÓW I PATELNI

już od 8999zł

1

2

4

3

7

5

6

Kupując produkty z linii Green Planet 
pomagasz w sadzeniu drzew!
Dowiedz się więcej na www.delimano.pl

1   PATELNIA ø24cm (1,8l) 9990zł 2   PATELNIA ø28cm (2,5l) 12999zł 3   PATELNIA DO NALEŚNIKÓW 
      ø25cm 8999zł 

4   BRYTFANNA 
      ø35x27cm (5,8l) 14999zł

5   WYSOKI GARNEK 
      ø24cm (6,7l) 16999zł

6   NISKI GARNEK 
      ø28cm (3,2l)                     11999zł 

7   WYSOKA PATELNIA 
      ø26cm (2,9l) 12999zł

prawieprawie

12x 
większa większa 

wytrzymałośćwytrzymałość
powłoki*powłoki*

dodo

2,5x 
większawiększa

odporność naodporność na
zarysowania*zarysowania*

dodo

15x 
dłużej dłużej 

utrzymująceutrzymujące
się właściwościsię właściwości

nieprzywierające*nieprzywierające*

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

Obudowy wykonane są w 100% 
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:

Delimano Green Planet

16999zł

WEJDŹ NA      www.delimano.pl30 31
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42999zł

SUPER 
CENA

16999zł

Zestaw zawiera:   rondelek 16 cm (1,5 l), patelnię 24 cm (2,1 l), okrągły garnek 26 cm (3,7 l), 
odłączaną rączkę

Zestaw zawiera:   garnek do spaghetti 22 cm (5,2 l), patelnię 24 cm (1,8 l), wok 28 cm (3,5 l), 
patelnię grillową 28x28 cm, formę do pizzy 30 cm, pokrywkę z dziurkami 22 cm 

ZESTAW NA START 
Delimano Green Planet  

ZESTAW NACZYŃ BELLA ITALIA 
Delimano Green Planet 

Zestaw najczęściej używanych naczyń kuchennych, które 
można ustawić jedno na drugim, korzystać z nich w piekarniku, 
a także są wyposażone w odłączaną rączkę. Pokochasz to trio! 

Zestaw stworzony z myślą o miłośnikach potraw kuchni 
włoskiej! Zanurz się w pysznej włoskiej kuchni - od wyśmienitych 
makaronów i gęstej zupy minestrone do domowej pizzy. 

ZESTAW PATELNI 
Delimano Green Planet   

Lekkie, pokryte nieprzywierającą, odporną na zarysowania 
powłoką zapewnią wydajne smażenie z użyciem minimalnej 
ilości oleju. Do wszystkich rodzajów płyt kuchennych. 14999zł

W zestawie w rozmiarach:   24 cm (poj. 1,8 l) oraz 28 cm (poj. 2,5 l)

-30%
EXTRA -5%

NISKI GARNEK 
Delimano Green Planet 

Nagrzewa się szybko i równomiernie, jest bardzo wygodny w 
użytkowaniu i pozwala łatwo manewrować między kuchenką, 
piekarnikiem i stołem. Do wszystkich rodzajów płyt kuchennych. 
 

11999zł

Rozmiar: 28 cm

22999zł

36749zł

74999zł
71999zł

12x 7434zł RATY

12x 3795zł RATY

WEJDŹ NA      www.delimano.pl32 33
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CIŚNIENIOWY
EKSPRES DO KAWY
Delimano Deluxe Noir 1100W, 20 bar

Przygotuj 2 kawy jednocześnie:
prawdziwe espresso, delikatne
cappuccino czy latte 
z puszystą pianką, bez przykrej 
goryczki.

WIELOFUNKCYJNE
URZĄDZENIE DO SMAŻENIA
Delimano Deluxe Noir 1500 W, 3,5l

Ulepszony model z 8 wstępnie 
ustawionymi programami 
(rozmrażanie, frytki, wedges/
łódeczki, nuggetsy, mięso, 
ryby, ciasto, suszenie). 

ROBOT PLANETARNY
Delimano Deluxe Noir 1300 W, 5,5l 

Wielofunkcyjny i energooszczędny
– z dodatkowymi akcesoriami
zastąpi wiele kuchennych 
urządzeń.

37999zł42999zł

64999zł

64999zł

29999zł

SMAŻENIE 
GORĄCYM POWIETRZEM

SMAŻENIE W GŁĘBOKIM 
TŁUSZCZU

3,4 g tłuszczu / 100 g / 192 kcal12,9 g tłuszczu / 100 g / 264 kcal

WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE 
DO BEZTŁUSZCZOWEGO SMAŻENIA 
Delimano Air Fryer Pro 1400 W 

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

Ulubione 
potrawy 

w zdrowszej 
wersji

Luksus  w 
Twoim domu

Dostępne kolory:  
czarny, biały, czerwony

1

2

3

1

2

3

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
4x

mniej
tłuszczuVS

59999zł

74999zł

SUPER
CENA

POBIERZ 
darmową 
książkę z 

przepisami

12x 6195zł RATY 12x 3924zł RATY

12x 6712zł RATY
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Delimano 18in1 Multicooker       4 l; 700 W

WIELOFUNKCYJNE URZĄDZENIE 
DO GOTOWANIA 18W1 

Przygotuj pyszne posiłki, które 
zrobią wrażenie! Wystarczy, że 
zastosujesz się do przepisu i 
wybierzesz odpowiedni program. 
Otrzymasz smaczne i profesjonalne 
dania! Z Multicookerem z łatwością 
przygotujesz mięsa, warzywa, 
desery, zupy i wiele innych zdrowych, 
pełnych smaku potraw. Dzięki 
funkcji opóźnionego startu możesz 
odłożyć rozpoczęcie gotowania aż 
do 24 godzin. Pojemność 4l umożliwi 
gotowanie nawet dla całej rodziny. 

-33%
EXTRA -5%

Więcej czasu 
DLA RODZINY, 

mniej na 
gotowanie!

POBIERZ
darmową 
książkę z 

przepisami

1. Zupy
2. Ryż
3. Smażenie
4. Makaron
5. Ciasto
6. Chleb

7. Risotto
8. Pizza
9. Saute
10. Wino
11. Pierogi
12. Podgrzewanie

13. Owsianka
14. Slow cook
15. Pieczenie
16. Para
17. Mięso
18. Ustawianie ręczne 19999zł

29999zł

Aż 18 dostępnych programów:

PREMIUM

EXCLUSIVE Zyskaj nawet więcej!

  Dodatkowe 5% rabatu
   4 kupony rabatowe 
o wartości 20 zł każdy

   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 

  Dodatkowe 5% rabatu
   4 kupony rabatowe 
o wartości 20 zł każdy

   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
   Dodatkowe 6 kuponów rabatowych o wartości 20 zł każdy
   Specjalne rabaty i oferty na produkty naszych partnerów

800 803 805 www.mango.pl/czlonkostwo-w-club5

Jesteśmy wdzięczni za Twoją lojalność, 
chcemy Ci podarować

DODATKOWY RABAT 5%
na wszystkie produkty!*

Dla każdego członka Club5!
Dziękujemy, że jesteś naszym Klubowiczem.
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Najlepszy chleb
to chleb

DOMOWEJ
ROBOTY!

Trzy poziomy
chrupkości chleba29999zł    

Zrobisz również ciasta, 
jogurty i dżemy.

WYPIEKACZ DO CHLEBA 
Delimano Joy 550 W 

Wystarczy umieścić składniki 
w pojemniku na chleb, wybrać rodzaj 
chleba, rozmiar bochenka, kolor 
skórki i nacisnąć start. Urządzenie 
ma tryb utrzymywania ciepła przez 
60 minut, 13-godzinną funkcję 
pieczenia z opóźnieniem oraz program 
bezglutenowy.
Do wyboru aż 12 programów!

POBIERZ
darmową 

książkę 
z przepisami

EKSPRES DO KAWY  
Delimano Joy Espresso        1250 W, 15 bar 

Małe, ciche i praktyczne urządzenie do 
przygotowywania smacznego i pobudzającego 
espresso, a także cappuccino i latte macchiato. 
Można zaparzyć w nim 2 filiżanki jednocześnie, 
posiada też dyszę ze stali nierdzewnej do 
spieniania mleka. Łatwy do czyszczenia dzięki 
wyjmowanej tacy, a dzięki kompaktowemu 
rozmiarowi znajdzie się dla niego miejsce w 
każdej kuchni.

43999zł  

Kawa jak 
od baristy

każdego dnia!
-200zł

EXTRA -5%

49999zł
39999zł  

12x 4130zł RATY
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ZESTAW NOŻY 
KUCHENNYCH 6 SZT. 
Delimano Brava 

 

OSTRZAŁKA DO NOŻY
Delimano Brava

WYCISKARKA DO 
CYTRUSÓW 
Delimano Joy

MŁYNEK DO KAWY 
Delimano Joy

TYGIELEK DO KAWY 
Delimano Joy

ELEKTRYCZNY MŁYNEK 
DO PRZYPRAW 
Delimano Joy

CZAJNIK 
BEZPRZEWODOWY 
Delimano Joy

BLENDER RĘCZNY 
Delimano Joy

6499zł12999zł
-50% 6999zł9999zł

-30%

8999zł12999zł
-30% 4999zł6999zł

-28%

8999zł12999zł
-30% 4999zł7999zł

-37%

Stylowy zestaw noży z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej. Z listwą 
magnetyczną, która pozwala na 
bezpieczne zawieszenie noży na 
ścianie – koniec z bałaganem w 
szafkach i na blatach! 

9999zł    

Perfekcyjnie 
ostre noże!

-62%

 7999zł 2999zł  

SUPER 
CENA

Wielkanocne

40

KUCHNIA

Super Oferty
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KRZESEŁKO
OGRODOWE 2W1
Gardening Chair 

9999zł
• 2w1 krzesełko i klęcznik ogrodowy
• Solidna konstrukcja, wygodne obicie
• Lekkie i łatwe w składaniu

OGRÓD 
WERTYKALNY  
Delimano Grow Vertical 
Garden Planter 

27999zł

• Do sadzenia kwiatów, 
 ziół, warzyw i owoców
• Wytrzymała pionowa konstrukcja
• Podwójne dno dla idealnie nawilżonej gleby

Kierunek
             Ogród

12999zł

URZĄDZENIE DO 
SPULCHNIANIA GLEBY 
Tornadica 

19999zł

• Wyrywa chwasty, nie niszcząc 
innych roślin

• Spulchnia ziemię bez schylania się

UN
IK

AL
NE

 SKRĘCONE KOŃCÓW
KI

KUCHNIA

WIELOFUNKCYJNE
URZĄDZENIE DO KROJENIA 
Delimano Brava

SIEKACZ 
Delimano Brava

KRAJALNICA SPIRALNA 
Delimano Brava

DOZOWNIK OLEJU I OCTU 
Delimano Brava

RĘCZNY MIKSER Z MISĄ 
Delimano Brava

WAGA Z MISĄ 
Delimano Brava

5999zł7999zł
-25% 2299zł4999zł

-54%

7999zł12999zł
-38% 2999zł3999zł

-25%

14999zł19999zł
-25% 6999zł9999zł

-30%

-70zł

EXTRA -5%

NOWOŚĆ
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Popraw 
wygląd
i samopoczucie

ELEKTROSTYMULATOR MIĘŚNI
Wellneo EMS Toner Base 

Odkryj rewolucyjny sposób na poprawienie 
wyglądu sylwetki, wyćwiczenie mięśni i 
pobudzenie krążenia krwi! Elektrostymulacja EMS 
pomoże Ci bez wysiłku wyrzeźbić i wymodelować 
sylwetkę.

ZESTAW DODATKOWYCH 
NAKŁADEK

NAKŁADKA UNIWERSALNA 
MOTYLKOWA 

W zestawie: jednostka 
główna z pilotem, motylkowa 
nakładka do dowolnej partii 
ciała, podkładka do stóp17999zł

8999zł 3499zł

Efekt już po stosowaniu 
zaledwie 25 minut 
dziennie!

Jak poradzić sobie 
z wiosennym 
przesileniem?

Wraz                
z wiosną 
przychodzą 
cieplejsze 
dni, pełne 

słońca, którymi warto 
się cieszyć. Jednak dla 
niektórych zmiana pory 
roku wiąże się również z 
obniżonym nastrojem i 
zmęczeniem. Takie objawy 
mogą trwać nawet kilka 
tygodni. Jak sobie z tym 
poradzić? Zwiększ ilość 
spożywanych warzyw 
i owoców, pij więcej 
wody i zacznij się ruszać 

na świeżym powietrzu. 
Spacery czy proste 
ćwiczenia poprawią 
samopoczucie i dodadzą 
Ci energii, natomiast 
dieta bogata w zielone 
warzywa i orzechy uzupełni 
niedobory magnezu w 
organizmie, który poprawi 
koncentrację i działanie 
układu nerwowego. 
Właściwe odżywianie, 
ruch i odpowiednia ilość 
dobrej jakości snu pomogą 
walczyć z marazmem i 
zmęczeniem. 

Ćwiczenia 
oddechowe, metoda 
rozluźniania mięśni czy 
medytacja? Znajdź 
ulubioną technikę 
relaksacyjną i zacznij 
ją stosować przed 
snem. Wpłynie to  
pozytywnie na jakość 
Twojego snu i ilość 
energii w ciągu dnia. 

Przesilenie 
wiosenne 

- czym jest i jak 
mu zaradzić

44 45WEJDŹ NA      www.mango.pl
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SPODNIE 
MODELUJĄCE
Wellneo Fit U 

Wyszczuplające spodnie 
z urządzeniem EMS, które 
wymodelują Twoje pośladki i nogi. 
Są elastyczne i wygodne, a noszone 
podczas ćwiczeń, zwiększają 
efektywność treningu.

• Tkanina rozgrzewająca mięśnie, 
podkreślająca kształt ciała

• Lekkie, wygodne i wytrzymałe, nie 
ograniczają ruchów 

PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ
Wonder Core Slide Fit 

Dostępne w rozmiarach S, M, L, 
XL, XXL, XXXL

13999zł

Ciesz się sylwetką, o której zawsze 
marzyłaś! Kompaktowe, bezpieczne 
w użytkowaniu urządzenie 
z systemem oporowym 
pozwalającym modyfikować 
intensywność treningu, 
DARMOWA aplikacja 
fitness w zestawie 
to klucz do 
świetnego 
wyglądu!

TUŁÓW BIODRA I TALIA

RAMIONA I PLECYRĘCE I NOGI

44999zł

NOWOŚĆ

8 głowic 
masujacych

Ustaw masaż na wybrane
partie ciała

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 kieszonkę do 
aromaterapii – wystarczy dodać kilka kropel olejku 
eterycznego, aby cieszyć się ulubionym zapachem 
i w pełni zrelaksować. 

-71%
EXTRA -5%

INTELIGENTNY KOREKTOR  
POSTAWY DO CIAŁA
Wellneo Smart Posture 

Taśmy barkowe z wygodnej nylonowej tkaniny 
z czujnikiem, który wibracjami sygnalizuje 
niewłaściwą postawę.

•  Wyucza nawyku zdrowej postawy
•  Niewidoczny od ubraniem
•  Bateria wystarcza na 20 dni – przy  

 używaniu po 2h dziennie

8999zł

69999zł

19999złNOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Kark
Plecy
Ramiona
Uda

Nogi
Ręce
Brzuch

ZAPYTAJ 
O DODATKOWY
PAS 
MODELUJĄCY

12x 4646zł RATY
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BUTY SPORTOWE
Walkmaxx Comfort Sneaker 

Buty sportowe Walkmaxx łączą atrakcyjny wygląd z unikalną zaokrągloną 
podeszwą, która zapewni pełen komfort dla Twoich stóp. Wygodne i lekkie 
sprawią, że natychmiast poczujesz różnicę i porzucisz zwykłe, niewygodne buty.

DAMSKIE MĘSKIE

Dostępne 
w rozmiarach 36-42

Dostępne 
w rozmiarach 40-46

-40%
EXTRA -5%

12999zł
21999zł

12999zł
19999zł

do
Pokonaj zmęczenie
- spaceruj! 

Dobrym pomysłem na 
wprowadzenie więcej 
ruchu do codziennego 
życia jest również 
taniec! To świetny 
sposób na pokonanie 
zimowego zmęczenia i 
poprawę nastroju.

Chodzenie to 
prosty sport 
dostępny 
dla każdego, 
niezależnie od 

wieku. Codziennie wybierz 
się choć na krótki spacer, 
sam lub w towarzystwie i 
ciesz się wiosenną pogodą. 
Specjaliści zalecają, 
aby spacerować co 
najmniej 15 do 30 minut 
dziennie, najlepiej w 
ciągu słonecznego dnia – 
dodatkową korzyścią jest 
możliwość przyswojenia 
witaminy D, która poprawia 

samopoczucie i ma wiele 
zalet zdrowotnych. Nawet 
chodząc wolniejszym 
tempem rozluźnisz i 
wzmocnisz mięśnie, 
dotlenisz cały organizm, 
poprawisz krążenie krwi 
i wydolność serca, a w 
połączeniu ze zdrową dietą, 
zrzucisz zbędne kilogramy. 
Pomaga również walczyć 
ze stresem, bezsennością, 
zmęczeniem czy 
depresyjnym nastrojem, 
gdyż pobudza produkcję 
hormonu szczęścia – 
endorfinę.

Pokonaj 
przesilenie 
wiosenne 

aktywnością 
fizyczną

48 49WEJDŹ NA      www.walkmaxx.pl
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Dostępne rozmiary: 36-46 w zależności od modelu

TRAMPKI
Walkmaxx Trend Leisure Shoes

Buty 
Walkmaxx 

oczami 
fizjoterapeuty

4 wzory
4 modele
10 atrakcyjnych kolorów, 
nowoczesna stylistyka

od 9999zł
od 19999zł

50 WEJDŹ NA      www.walkmaxx.plWEJDŹ NA      www.walkmaxx.pl

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 1.03.2021 - 30.04.2021 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
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-50%
EXTRA -5%
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7 dni w tygodniu od 6:00 do 21:00.

MOŻESZ ZNALEŹĆ NAS TUTAJ

Odwiedź jeden z naszych sklepów stacjonarnych.

ODWIEDŹ NAS          sklepy stacjonarne Mango 

więcej na str. 8

MATERAC NAWIERZCHNIOWY 
WYRÓWNUJĄCY

Dormeo Aloe Vera 5 Zones

POLECAMY

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

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

52_032021

ZADZWOŃ           22 512 54 52

-50%
EXTRA -5%

od 17499zł*
* Cena uzależniona od rozmiaru.

od 34999zł*


