Party

AR-093TO

Party maska plast. dla dzieci
robot na gumce mix wzór/kol.
pak: 10,01

cena: 1,90/SZT
cena: 1,49/SZT

AR-151TS

Party prezent śmieszny figurka
ceramiczna w kształcie
męskiego przyrodzenia 17x7
pak: 48,01

cena: 3,10/SZT

AR-419PY

Party kieliszek 12szt plast.
7x4cm 50ml do wódki w wor.
pak: 75,01

cena: 2,80/OP

AR-804T

Party maska z pianki *mikołaj* :
w wor. z zaw. pak: 500,01

cena: 0,81/SZT
cena: 0,79/SZT

AR-923TS

Party prezent śmieszny
zabawka niespodzianka biust
żelowy 9x8cm zapakowany w fol
pak: 144,12

cena: 0,60/SZT

AR-153TS

Party prezent śmieszny
art.erotyczny nakładka 28cm z
materiału czarna na przyrod pak:
12,01

cena: 1,60/SZT

AR-443TS

Party kieliszek szklany 'Formuła
1' 6x5cm na blist. grube szkło
pak: 144,12

cena: 0,59/BLIS

AR-835TS

Party maska plast. dla dzieci
krówka/robot/clown/kaczor/kotek
na gumce pak: 10,01

cena: 1,90/SZT
cena: 1,49/SZT

AR-982RX

Party talerz plastikowy 06szt
22cm białe w wor z zaw. pak:
240,2

cena: 1,60/KPL

AR-093TO-2

Party maska plast. dla dzieci
clown na gumce mix wzór/kol.
pak: 10,01

cena: 1,49/SZT

AR-239TS

Party prezent śmieszny
art.erotyczny smycz 30cm w
pud. z napisem ' Don't Loose M
pak: 144,01

cena: 1,49/SZT

AR-515RX

Party serpentyny Disney
'Księżniczka' 9 pasków w wor.
pak: 1,01

cena: 1,60/SZT

AR-837PF

Party maska wenecka ażurowa
z brokatem
biało/niebieska/złota/różowa w
wor. pak: 10,01

cena: 3,99/SZT

AR-984TH

Party talerz papierowy 08szt
20.5cm grubby: 'Monster High' w
wor. pak: 25,01

cena: 0,99/KPL
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AR-093TO-3

Party maska plast. dla dzieci
kaczor na gumce mix wzór/kol.
pak: 10,01

cena: 1,90/SZT
cena: 1,49/SZT

AR-269TS

Party patera kartonowa
składana wys.23.5cm śr.27cm i
22cm wzór kolorowe kwiaty w
pak: 48,04

cena: 2,40/OP.

AR-627TR

Party konfetti 6 wystrzałów
pistolet 10cm na blist. z zaw.
15.5cm pak: 24,01

cena: 6,90/BLIS

AR-913PZ

Party prezent piersiówka 170ml
stal nierdzewna/imitacja skóry
9.5x9cm w pud. pak: 100,01

cena: 11,00/SZT

AR-991PY

Party kubki 200ml 25szt: białe w
tubie jednorazowe typu podajnik
pak: 25,01

cena: 1,50/KPL
cena: 1,49/KPL

AR-093TO-8

Party maska plast. dla dzieci
Cesarz na gumce pak: 10,01

cena: 1,49/SZT

AR-415TS

Party szklanka szkło 500ml
23x6.5cm do piwa + otwieracz +
kość do gry z napisami pak: 6,01

cena: 5,30/KPL

AR-701TS

Party prezent śmieszny
nakręcana zabawka 7.5cm w
czapce z condoma pud. pak:
10,01

cena: 2,90/SZT

AR-919TS

Party patyczki świecące 2szt.
20cm fluorescencyjne do
samodzielnego montażu okul
pak: 96,24

cena: 2,49/KPL

AR-999PF

Party prezent śmieszny
dzwonek ' Ring for Sex ' 12.5cm
w wor. pak: 10,01

cena: 4,90/SZT

BL-014Z

Balony z gumką xxxl 50szt 10.0
pak: 40,01

cena: 38,00/OP.

BL-127TS

Balony długie m 01szt 45cm
skaczące Jumbo
czerwony/żółty/zielony/pomarań
czowy pak: 1,01

cena: 0,90/SZT
cena: 0,49/SZT

DE-045H

Party koktajl patyczki 06szt:
14cm zwierzątka wor. z zaw.
pak: 576,72

cena: 0,40/KPL
cena: 0,39/KPL

DE-074TX

Party dekoracja lampion dla
dzieci kula 23cm w wor. pak:
10,01

cena: 2,50/SZT

DE-105RX

Party dekoracja nowożeńcy
weselne ubranka na butelki w
wor. z zaw. pak: 10,01

cena: 9,90/SZT

BL-019PF

Balony wodne 144szt: w tubie
złóte/niebieskie/fiolet/pomarańcz
pak: 10,01

cena: 9,10/OP

BR-141TS

Party prezent śmieszny brelok
5.5x4cm kalendarz 2002
,kiążeczka porno czerwona pak:
240,12

cena: 0,50/SZT

DE-046H

Party koktajl patyczki 06szt:
11cm grzybki w wor. z zaw. pak:
576,72

cena: 0,19/KPL
cena: 0,15/KPL

DE-075PY

Party dekoracja rozetka: 03szt
rybki tropikalne 18x25cm w wor.
z zaw. pak: 200,01

cena: 0,80/KPL

DE-114TS

Party dekoracja tablica metal.
rejestracyjna 28.5x7cm z
napisami w języku hiszpa pak:
6,01

cena: 0,80/SZT

BL-073PC

Balony patyczki do balonów
100szt 35cm + koszyczki 100szt
białe pak: 10,01

cena: 14,90/KPL

BR-221TS

Party prezent śmieszny brelok
do kluczy 7cm z polistonu Happy
Lover w kolorowym pak: 96,02

cena: 1,60/SZT

DE-047PY

Dekoracja serwetki trójwarst.
33x33cm: wzór 'Wyspy
Wielkanocne' 20szt pak: 12,01

cena: 0,99/OP.

DE-076PY

Party dekoracja nowożeńcy
rozetka: 01szt Para Młoda
17x29cm w wor. z zaw. pak:
96,01

cena: 0,29/SZT

DE-117TS

Party dekoracja lampion LED
papierowy czarny 16.5cm na
bat.3xAG13 w kloszu pak: 48,12

cena: 1,29/SZT
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BL-104Z

Balony metaliz. l 100szt 40cm
czerwone: w wor. z zaw. 2.2 pak:
60,01

cena: 18,29/OP.

DE-015PY

Dekoracja serwetki trójwarst.
33x33cm: wzór 'Leonardo Da
Vinci' 20szt pak: 12

cena: 1,99/OP.
cena: 1,49/OP.

DE-057PY

Dekoracja serwetki trójwarst.
33x33cm: wzór 'Ślubne
Obrączki' 20szt pak: 12,01

cena: 1,29/OP.
cena: 0,99/OP.

DE-080PY

Party dekoracja girlanda 1szt:
dzwonek różowy 29x28cm w
wor. z zaw. pak: 150,01

cena: 0,80/SZT

DE-146TH

Party dekoracja girlanda: pióra
150cm czarna w wor. pak:
600,01

cena: 1,10/SZT

BL-125TS

Balony zwykłe z nadrukiem litery
od A do Z oraz cyfry mix kol. na
blist. pak: 720,12

cena: 0,39/BLIS
cena: 0,29/BLIS

DE-044H

Party koktajl patyczki 06szt:
12cm rybka w wor. z zaw. pak:
576,72

cena: 0,35/KPL
cena: 0,29/KPL

DE-069RX

Party dekoracja girlanda:
400x17cm śr.23cm w wor. z zaw.
pak: 0,01

cena: 3,20/SZT

DE-083PY

Party dekoracja rozetka: 01szt
puchar lodowy 28.5x12cm w
wor. z zaw. pak: 400,01

cena: 0,45/SZT

DE-160TH

Party dekoracja nowożeńcy
zestaw do dekoracji auta stroik
weselny 38x33cm + 2szt pak:
10,01

cena: 3,90/SZT

DE-184TH

Party dekoracja baner: 03szt
88cm 'Kubuś Puchatek' pcv w
wor. z zaw. pak: 10,01

cena: 1,30/KPL

DE-314Z

Świeczki ur. fontanny: 18cm 6szt
w wor. z zaw. czas palenia
70sek. pak: 100,01

cena: 8,20/OP.

DE-447TS

Dekoracja serwetka ozdobna
01szt: prostokątna z materiału
45x34cm przeźroczysta pak:
60,01

cena: 0,35/SZT
cena: 0,29/SZT

DE-551TS

Dekoracja na druciku balonik
22cm z postaciami z bajek
Looney Tunes w foli babel pak:
96,01

cena: 1,19/SZT
cena: 0,99/SZT

DE-593PF

Party czapka 'Pirata' 51cm
kapelusz czarny z czaszką i
złota obwódką pak: 1,01

cena: 5,90/SZT
cena: 4,99/SZT

DE-192TH

Party dekoracja baner: 11szt
chorągiewka trókątna
30x30x22cm 'Marvel Heroes'
pcv pak: 10,01

cena: 1,20/KPL

DE-316Z

Świeczki ur. fontanny: 12cm 4szt
w wor. z zaw. czas palenia
40sek. pak: 150,01

cena: 3,49/OP.
cena: 2,99/OP.

DE-448TH

Dekoracja serwetki dwuwarst.
33x33cm 'Party Girl' 20szt w
wor. pak: 144,24

cena: 2,40/SZT
cena: 1,99/SZT

DE-553TS

Dekoracja podstawka/pojemnik
serduszko 7.5x6.5cm ze
zwierzaczkiem plast. w pud. pak:
72,08

cena: 1,49/SZT
cena: 0,99/SZT

DE-597PF

Party czapka 'Kapelusz
Czarownicy' 51cm tiul czarny w
srebrne/złote pająki pak: 12,01

cena: 3,90/SZT

DE-196TH

Party dekoracja baner: napis '
Happy Birthday ' wzór Barbie
Marmaidia papierowy pak:
10,01

cena: 1,30/KPL

DE-380PY

Świeczka ur. dekoracja
podstawka drewniana pod
świeczkę samochodzik/tort mix
kol pak: 10,01

cena: 0,25/SZT
cena: 0,19/SZT

DE-475TS

Dekoracja metal. ramka
20x14.5cm z medalem z
napisem ' Happy Birthday ' do
powie pak: 60,01

cena: 3,10/SZT

DE-561TS

Party czapka 'Kapelusz
Czarownicy' 52cm bordowy
satyna/tiul w wor. pak: 60,01

cena: 4,49/SZT

DE-610TH

Party trąbki urodzinowe 06szt:
papierowe ' Monster High ' w
wor. z zaw. pak: 12,01

cena: 1,50/KPL
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DE-200TH

Party dekoracja baner: 11szt
chorągiewka trókątna
30x30x22cm , 26x26x22cm '
Barb pak: 10,01

cena: 1,20/KPL

DE-444TH

Party koktajl słomki do picia
łamane czarne/różowe 10szt '
Monster High ' w wor. pak: 30,01

cena: 0,99/OP.
cena: 0,49/OP.

DE-485TS

Party prezent śmieszny zestaw
2 podstawek 15x8cm dekoracja
poliston męższyzna/ko pak:
12,01

cena: 3,60/KPL

DE-569RX

Party koktajl słomki do picia
10szt medalion Polly Pocket
21cm w wor. z zaw. pak: 0,01

cena: 1,20/OP.

DE-643TS

Party dekoracja nowożeńcy
serwetki 40x40cm
jednowarstwowe 40szt grube
imitujace pak: 6,01

cena: 3,99/SZT
cena: 2,99/SZT

DE-279TS

Dekoracja serwetka ozdobna
01szt: kwadratowa z materiału
100% cotton 20x20cm cze pak:
144,24

cena: 0,69/SZT

DE-446TH

Party zestaw papierowy
24elem.: trąbki 4szt+czpeczki
4szt+bakony 4szt + słomki 1
pak: 10,01

cena: 2,50/KPL

DE-539TS

Party czapka błazna z
dzwoneczkami 58cm z weluru
biało/czerwono/granatowa pak:
10,01

cena: 6,90/SZT

DE-573RX

Dekoracja serwetka ozdobna
06szt: okrągła l śr. 33cm
papierowa żółta z kwiatusz pak:
10,01

cena: 1,60/OP.

DE-647PF

Party topór 54cm plast. siekiera
pak: 200,01

cena: 2,50/SZT

DE-685TS

Party dekoracja rozetka: 01szt
kula papierowa śr.25cm zielona
w wor. pak: 300,1

cena: 1,49/SZT

DE-971TS

Party trąbki urodzinowe 08szt:
papierowe Fimbles zielone w
wor. z zaw. pak: 144,12

cena: 1,80/KPL

GA-139TS-1

Party rękawiczki damskie 100%
polyester bez palców fiolet/czrne
mix wzór na blis pak: 47,01

cena: 1,80/BLIS

KA-675TO

Party czapka 'Kapelusz Hełm'
56cm czarny/srebrny/czerwony
plast. pak: 10,01

cena: 1,29/SZT

DE-709TS

Party prezent śmieszny papier
toaletowy w puszce mix wzorów
pak: 40,01

cena: 1,89/SZT

FA-246Z

Dekoracja do ciała kredki do
twarzy 6kol na blist. pak: 288,24

cena: 5,42/BLIS

GR-211TS

Party gra towarzyska 3w1
Miłosne Gry od 18lat 2talie kart
+ kostka w pud. pak: 24,01

cena: 4,50/PUD
cena: 3,99/PUD

KA-677TO-4

Party czapka 'Kapelusz' 5259cm Zorro/Pirta plast. czarny
pak: 10,01

cena: 1,49/SZT
cena: 0,99/SZT

DE-723TS

Party prezent śmieszny figurka
14cm małpa z przyrodzeniem
zawiązanym na supeł pr pak:
36,01

cena: 2,60/SZT

FA-259M

Dekoracja do ciała farbki do
twarzy 6kol. + pędzelek na blist.
pak: 288,12

cena: 3,07/BLIS

KA-149TH

Party zaproszenia 20szt
urodzinowe ' Marvel Heroes '
wor. z zaw. pak: 12,01

cena: 1,50/KPL

KO-995RX

Party kosmetyk spray lakier do
włosów 125ml magiczny
odbijający światło UV w cie pak:
24,01

cena: 5,99/SZT

DE-725TS

Party prezent śmieszny zestaw
2 podstawek na książki
17x12cm szkielety w pozycja
pak: 16,01

cena: 4,90/KPL

FA-763TP

Fajerwerki zestaw
pirotechniczny 25szt waga
ok.900g 3 rakiety 70-92cm + 4
petard pak: 6,01

cena: 13,00/KPL

KA-537TS

Party czapka 'Kapelusz Kibica
Atletico Madrid 'obw.56cm
28x26cm welurowa szachow
pak: 60,01

cena: 2,30/SZT

KU-709TS

Party prezent śmieszny kubek
ceramiczny 11.5cm z uchwytem
w kształcie męskiego p pak:
48,01

cena: 3,90/SZT

DE-898TS

Party prezent śmieszny
zabawne majtki z dziurą pcv
pud. pak: 120,12

cena: 2,60/SZT

FA-957PL

Fajerwerki zimne ognie kształt
choinka 4szt 16cm w pud. pak:
75,01

cena: 3,50/OP.

KA-657TO

Party czapka 'Kapelusz' 58cm w
biały w czarne łaty plast. pak:
10,01

cena: 1,50/SZT

MY-049TS

Party prezent śmieszny żel do
kąpieli w kapsułkach 55ml w
kształcie damskiego pr pak:
180,3

cena: 0,69/SZT
cena: 0,49/SZT

OZ-195PY

OT-029TS

Party prezent śmieszny
otwieracz do kapsli 13cm z
polistonu Happy Drinker w kolo
pak: 40,02

cena: 2,10/SZT

OZ-192PY

Party ozdoba do włosów spinka
jelonek brązowa 02szt na blist.
pak: 120,12

cena: 0,39/SZT

Party ozdoba do włosów spinka
kapelusik brokat
złoty/niebieski/różowy na blist.
pak: 96,06

cena: 0,99/SZT
cena: 0,49/SZT
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OZ-385PF

Party opaska kapelusik różowy z
czarną woalką i piórami w wor.
pak: 1,01

cena: 4,29/SZT

OZ-386TH

Party opaska uszy króliczka
pluszowe żółte/białe w wor. pak:
12,01

cena: 2,60/SZT

OZ-559M

Party dopinka do włosów 1szt :
38cm ciemny brąz w wor. z zaw.
pak: 1500,01

cena: 1,49/SZT

RE-229TS

Party prezent śmieszny
rękawice sylikonowa 2szt w pud.
pak: 144,06

cena: 0,80/SZT

ST-023TS

Party strój 'Seksowna Kotka'
sukienka + opaska + ogon roz.
S-M w etui z wieszaki pak: 1,01

cena: 16,00/KPL

ST-051TH

Party strój spódniczka hawajska
Hula 86pas dł.70cm wiązana
kolorowa w wor.z zaw. pak: 6,01

cena: 2,60/SZT

SW-239K

Świeczka ur. cyfra blist. w kropki
i baloniki '9' 7cm pak: 600,12

cena: 1,02/BLIS

OZ-715PF

Party broda 24cm Święty Mikołaj
siwe kręcone włosy na gumce
Święta Boż. pak: 12,01

cena: 2,50/SZT

SK-019TS

Party prezent śmieszny
skarbonka w kształcie męskiego
przyrodzenia ceramiczna 16
pak: 10,01

cena: 4,60/SZT

ST-025TS

Party strój 'Seksowna
Pokojówka' sukienk + opaska
roz. S-M-L w etui z wieszakiem
pak: 1,01

cena: 18,90/KPL
cena: 14,99/KPL

SW-049PY

Świeczka ur. biała w serca i
kwiatki 06szt 10cm w wor. z zaw.
pak: 0,24

cena: 0,99/KPL

SW-239M

Świeczka ur. cyfra blist. błękitny
'9' 7.5cm pak: 500,5

cena: 0,80/BLIS
cena: 0,49/BLIS

PO-083TS

Party prezent śmieszny
popielniczka 22x10cm z
przyrodzeniem męskim z
polistonu pak: 10,01

cena: 1,99/SZT
cena: 1,49/SZT

ST-001PF

Party strój Diabłełka opaska +
sukienka roz. s w wor. z zaw.
pak: 10,01

cena: 14,44/KPL

ST-031TS

Party zęby wampira kły 02szt na
blist. 18x13cm z zaw. pak:
144,01

cena: 0,99/BLIS

SW-165PS

Świeczki ur. z podst. 120szt
kolor białe: 6cm w pud. pak:
10,01

cena: 3,38/PUD

SW-242K

Świeczki ur. 'pociąg': 5+6szt
ninbo blist. pak: 288,24

cena: 3,50/BLIS
cena: 2,99/BLIS
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PS-032RX

Patyczki do szaszłyków około
100szt 30cm3mm w wor. z zaw.
pak: 10,01

cena: 2,59/OP.

ST-004PF

Party strój Mała Wróżka
spódniczka + skrzydła + różdżka
+ opaska biała/różowa/fi pak:
10,01

PS-035TX

Patyczki do koreczków 30szt
8.5cm plast. Figury na blist. z
zaw. wykałaczki pak: 400,2

cena: 1,10/OP.

ST-008PF

Party strój Żołnierz kamizelka+
nóż + granat w wor. pak: 10,01

cena: 10,99/KPL

cena: 19,99/KPL
cena: 14,00/KPL

ST-033TS

Party strój 'Seksowna Pani
Clown' sukienka + kapelusik roz.
M w etui z wieszakie pak: 12,01

cena: 18,90/KPL
cena: 9,99/KPL

SW-213TS

Świeczka ur. literka 'A' 2.5cm
mix kol. w pud. z zaw. pak:
240,01

cena: 0,30/SZT

SW-247K

Świeczki ur. długie mix kol:
17cm 24szt ninbo blist. pak:
576,48

cena: 1,30/BLIS

ST-049TO

Party strój Mały Żołnierz zbroja
srebrno/czarna , czerwono/złota
40x34cm plast. pak: 10,01

cena: 1,90/SZT

SW-237Z

Świeczka ur. cyfra blist.
granatowy z balonami '7' 7.5cm
pak: 500,5

cena: 0,80/BLIS

SW-248K

Świeczki ur. z podst. grube: 7cm
12szt ninbo blist. pak: 288,24

cena: 2,20/BLIS

SW-256K

Świeczki ur. z podst. kolor białe:
6cm 20szt blist. pak: 288,24

cena: 2,20/BLIS

SW-295Z

Świeczki ur. niegasnące z
podst.: 6cm 10szt kolor mix blist.
pak: 576,48

cena: 1,30/BLIS

SW-304Z

Świeczka ur. grająca z podst. na
stojaku: 11.5cm blist.
żółta/różowa/biała/nieb pak:
576,12

SW-278K

Świeczki ur. fala: 7cm 10szt mix
kol. blist. pak: 288,24

cena: 1,99/BLIS

SW-296Z

Świeczka ur. grająca/strzelająca
kwiat na podst. 13cm: w pud.
pak: 100,01

cena: 4,29/PUD

SW-315Z

Świeczka ur. cyfra z brokatem
'9': blist. pak: 600,12

cena: 1,38/BLIS

cena: 1,60/BLIS

SW-328Z

Świeczka ur. cyfra mini '8': 4cm
01szt blist. pak: 576,24

cena: 0,77/BLIS
cena: 0,69/BLIS

SW-352PY

Świeczka ur. cyfra clown '0': 8cm
01szt na blist. pak: 24,01

cena: 0,90/BLIS

SW-332Z

Świeczki ur. z podst. 'kolorowe
płomienie': 6cm 06szt na blist. w
pud. pak: 200,01

cena: 2,90/BLIS

SW-357PY

Świeczka ur. cyfra z delfinkiem
'3': 7cm 01szt na blist. pak:
360,06

cena: 0,42/BLIS
cena: 0,39/BLIS

SW-280K

Świeczki ur. długie spirala: 13cm
8szt mix kol. blist. pak: 288,24

cena: 2,19/BLIS

SW-297Z

Świeczki ur. z podst: 6cm 24szt
'Happy Birthday' mix kol. blist.
pak: 288,24

cena: 2,29/BLIS

SW-317TU

Świeczki ur. długie z podst.
czerwone w białe serca 7cm
08szt blist. z zaw. pak: 576,24

cena: 0,90/BLIS

SW-334PY

Świeczka ur. cyfra z misiem
miodowym '0': 8.5cm 01szt na
blist. pak: 192,01

cena: 0,39/BLIS

SW-359PY

Świeczka ur. cyfra z delfinkiem
'5': 7cm 01szt na blist. pak:
360,06

cena: 0,42/BLIS
cena: 0,39/BLIS
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SW-285K

Świeczka ur. cyfra 3szt xl '9' z
gwiazdką 12-16cm blist. pak: 1

cena: 1,80/BLIS

SW-299Z

Świeczki ur. długie strzel/nieg:
17cm 18szt mix kol. w pud. pak:
576,24

cena: 1,43/BLIS

SW-320Z

Świeczka ur. cyfra mini '0': 4cm
01szt blist. pak: 576,24

cena: 0,65/BLIS
cena: 0,59/BLIS

SW-337PY

Świeczka ur. cyfra z misiem '9':
5cm 01szt na blist. pak: 288,01

cena: 0,25/BLIS
cena: 0,19/BLIS

SW-360PY

Świeczka ur. cyfra z delfinkiem
'6': 7cm 01szt na blist. pak:
360,06

cena: 0,42/BLIS
cena: 0,39/BLIS

SW-287K

Świeczka ur. cyfra podwójna '18'
8cm 1szt blist. pak: 600,12

cena: 2,09/BLIS

SW-301Z

Świeczki ur. długie z podst. kolor
różowe: 11cm 12szt blist. pak:
576,24

cena: 1,39/BLIS
cena: 0,99/BLIS

SW-326Z

Świeczka ur. cyfra mini '6': 4cm
01szt blist. pak: 576,24

cena: 0,77/BLIS

SW-345PY

Świeczka ur. cyfra z motylkiem
'9': 7.5cm 01szt na blist. pak:
432,01

cena: 0,39/BLIS

SW-373PY

Świeczka ur. cyfra wzorzysta '9':
7.5cm 01szt na blist. pak:
360,06

cena: 0,65/BLIS

SW-376TH

Świeczka ur. cyfra Disney '8':
5cm 'Kubuś Puchatek' 01szt na
blist. pak: 10,01

cena: 0,90/BLIS

SW-395TS

Świeczka ur. cyfra z małpką '6':
7cm w folii pak: 12,01

cena: 0,80/SZT

SW-541TH

Świeczki ur. z podst: 6cm 03szt
lux 'Polly Pocket ' kolorowe na
blist. Super Jak pak: 12,01

cena: 0,90/BLIS

WI-171TS

Party prezent śmieszny wieszak
32x9cm z polistonu z męskim
przyrodzeniem Black A pak:
12,01

SW-380TH

Świeczka ur. cyfra Disney '8':
5cm 'Pluto' 01szt na blist. pak:
10,01

cena: 0,90/BLIS

SW-425TS

Świeczka ur. cyfra mini '0-9':
3cm 1szt mix kol. w pud.z zaw.
pak: 360,01

cena: 0,70/SZT

SW-545TH

Świeczka ur. cyfra trójkolorowa
'8': 10cm 01szt zół/biał/czer Lux
na blist. pak: 200,2

cena: 0,65/BLIS
cena: 0,49/BLIS

WY-011M

Wykałaczki zapas 100szt: w
wor. z zaw. pak: 1440,2

cena: 0,45/OP.

cena: 3,50/SZT
cena: 2,99/SZT

WY-027RX

Wykałaczki flagi żagielki 12szt
wor. z zaw. pak: 20,01

cena: 0,99/OP.

ZA-0793PF

Party różdżka czarodziejki 35cm
świecąca motylek w wor. z zaw.
pak: 10,01

cena: 2,90/SZT

SW-384TH

Świeczka ur. cyfra Disney '7','6':
5cm 'Miki i Donald' na blist. z
zaw. pak: 10,01

cena: 0,90/BLIS

SW-534TH

Świeczka ur. cyfra trójkolorowa
'9': 10cm 01szt zół/biał/czer Lux
na blist. pak: 12,01

cena: 0,65/BLIS
cena: 0,49/BLIS

SW-547TH

Świeczka ur. cyfra trójkolorowa
'1': 10cm 01szt zół/biał/czer Lux
na blist. pak: 12,01

cena: 0,65/BLIS
cena: 0,49/BLIS

WY-013Z

Wykałaczki xxl w pudełku
twardym solniczka ok.100szt: w
folii pak: 480,12

cena: 0,95/PUD

ZA-239TS

Party prezent śmieszny z dźw.:
prykającychłopak 12x9cm na
bat.2xR6 w kloszu pak: 32,08

cena: 7,10/SZT
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SW-386TH

Świeczka ur. cyfra Disney '0':
5cm 'Myszka Miki' 01szt na blist.
pak: 12,01

cena: 0,90/BLIS

SW-536TH

Świeczka ur. cyfra trójkolorowa
'7': 10cm 01szt zół/biał/czer Lux
na blist. pak: 200,2

cena: 0,65/BLIS
cena: 0,49/BLIS

SZ-437Z

Kuchnia sztućce plast. zestaw
dekoracyjny 04szt: w ozdobnym
pojemniku w pud. pak: 200,01

cena: 1,29/KPL

WY-023TX

Wykałaczki dyspenser do
wykałaczek w kształcie
zapalniczki 8x5.5cm w pud. pak:
10,01

cena: 4,99/SZT

ZE-001TS

Party prezent śmieszny zeszycik
miłosny sex kupony 12kart. pak:
348,12

cena: 1,30/SZT

SW-393TS

Świeczka ur. cyfra ze
zwierzątkiem '0': 7cm folii pak:
12,01

cena: 1,90/SZT

SW-539TH

Świeczki ur. z podst: 6cm 03szt
lux 'Monster High ' różowe na
blist. Super Jakoś pak: 288,18

cena: 0,90/BLIS
cena: 0,49/BLIS

SZ-465TX

Kuchnia sztućce plast./metal.
łyżeczka 13.5cm dla dzieci Dora
w wor. pak: 400,5

cena: 0,69/SZT

WY-025RX

Wykałaczki flagi Mickey 30szt w
wor. z zaw. pak: 50,01

cena: 1,62/SZT

Walentynki

BI-323TS

Party prezent śmieszny
zabawne majtki dla dwóch osób
w blaszanym pud. w kształci
pak: 32,08

cena: 3,60/PUD

DE-392M

Dekoracja: ze styropianu 9.5cm
01szt serce pak: 400,25

cena: 0,49/SZT

DE-879TS

Dekoracja do prezentów rozeta
l 01szt 9x9cm laserowa
srebrna/złota/fioletowa/cz pak:
288,48

cena: 0,90/BLIS

PU-904M

Prez. pudełko tektur. 01szt m:
serce z kokardką 10.5x9x5cm
pak: 300,01

cena: 3,60/KPL

SW-281K

Świeczki ur. 'serca': 6szt 3x3cm
blist. pak: 288,12

cena: 3,50/BLIS

BL-075TS

Balony zwykłe z nadrukiem l
10szt 40cm różowe w bołae
kwiatuszki w wor. z zaw. pak:
240,06

cena: 1,30/BLIS

DE-415PY

Dekoracja okolicznościowa
serce z materiału satyna
czerwone 8x7cm pak: 0,01

cena: 0,33/SZT
cena: 0,29/SZT

KA-125TS

Kartka pocztowa ' Disney '
15x10cm bajkowe postacie mix
wzór pak: 320,01

cena: 0,25/SZT

SW-271Z

Świeczka ur. cyfra serce '1': 7cm
z brokatem na blist. pak: 600,12

cena: 0,75/BLIS

SW-529TS

Świeca ozdobna usta 10x6cm
czerwone w pcv pud. z kokardką
pak: 72,12

cena: 3,30/SZT

DE-229TS

Dekoracja okolicznościowa
figurka gumowa zakochany duch
6.5x6cm pak: 10,01

cena: 1,30/SZT

DE-417PY

Dekoracja okolicznościowa
serce z mater.filc/skóropodobny
biało/czerwone 20x19cm pak:
0,01

cena: 0,79/SZT

KA-401TH

Kadzidełka 10szt zestaw:
aromatoterapia + podstawka + 1
świeczki + 9 stożków + 9 pak:
6,01

cena: 3,10/KPL

SW-272Z

Świeczka ur. cyfra serce '2': 7cm
z brokatem na blist. pak: 600,12

cena: 0,69/BLIS
cena: 0,49/BLIS

TE-148M

Temperówka pojemnik l serce:
mix kol. w pud. pak: 1440,24

cena: 0,49/SZT
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DE-378PY

Dekoracja okolicznościowa
serca na sznurku filc 8szt białe z
koralikami 140cm w pak: 0,01

cena: 1,68/KPL

DE-529TS

Dekoracja szklana przycisk do
papieru serce 10x10cm w pud.
pak: 10,01

cena: 2,90/SZT

MY-045TS

Łazienka żel do kąpieli 165ml z
kremem z brokatem
różowy/czerwony serduszko
pak: 48,06

DE-387PY

Art. dekoracyjny serca 12szt
25x20mm czerwone do
prezentów z naklejką samoprzyl
pak: 10,01

cena: 0,99/OP.

DE-869TS

Upominek magiczna fasolka
prezent w doniczce z tarakoty
6x6cm z plakietką imienn pak:
72,02

cena: 1,49/SZT

NA-300Z

Naklejki na folii serduszka 24szt:
w wor. z zaw. pak: 3000,5

cena: 0,68/SZT

cena: 1,60/SZT

SW-273Z

Świeczka ur. cyfra serce '3': 7cm
z brokatem na blist. pak: 600,12

cena: 0,75/BLIS
cena: 0,49/BLIS

TO-007PY

Prez. torebka mater. m:
18x11cm skóropodobna
lakierowana czerwona z sercem
pak: 10,01

cena: 1,10/SZT

SW-274Z

Świeczka ur. cyfra serce '4': 7cm
z brokatem na blist. pak: 600,12

cena: 0,75/BLIS
cena: 0,49/BLIS

TO-009PY

Prez. torebka mater. s:
10x7cm skóropodobna
lakierowana czerwona z sercem
pak: 10,01

cena: 1,30/SZT

TO-010PY

Prez. torebka mater. m:
19x19cm filc serce
czerwone/białe z kokardką pak:
0,12

cena: 0,99/SZT

WA-149PO

Party gadżet kajdanki z
futerkiem 27cm
czrne/różowe/czerwone w pud. z
okien. pak: 180,01

cena: 3,90/SZT

WA-384Z

Dekoracja okolicznościowa
serce z magnesem 8.5x8cm: w
pud. pak: 600,2

cena: 1,60/OP.

WA-406Z

Dekoracja okolicznościowa
upominek walentynkowy: serce
ceramiczne z różą 17x8cm pak:
192,01

cena: 1,99/SZT

WA-408Z

Dekoracja okolicznościowa
upominek walentynkowy: serce
z różą 17x7cm w pud. pak:
288,96

cena: 2,49/SZT

Prezenty

WA-409Z

Dekoracja okolicznościowa
upominek walentynkowy: miś z
różą 16x5.5cm w pud. pak:
288,96

cena: 2,49/SZT

BI-499PS

Bibuła marszczona 200x50cm
wzór serca biała/różowa pak:
100,1

cena: 1,60/ROL

PA-096M

Prez. folia srebrna do pakowania
laser. 0.02mm 50 x 70cm 5szt
mix kol. w pud. w pak: 360,01

cena: 2,86/KPL

PU-901Z

Prez. torebka na koniak : skł.
tektur. 01szt xxl:
36.5x9.2x39.2cm zło/sreb. pak:
150,01

cena: 0,69/SZT

AP-223RX

WA-421RA

Dekoracja okolicznościowa
upominek walentynkowy: serce
z napisem love 9x8cm mix pak:
288,01

Art. dekoracyjne
motylki/kwiatuszki ok.1cm plast.
żółte/brąz/ziel/róż/fiolet w w pak:
10,01

cena: 1,20/SZT

DE-198M

Dekoracja do prezentów
drewniana klamerki 12szt 3.5cm
mix wzór./kol. w wor. pak:
200,01

cena: 2,99/KPL

PA-101SA

Prez. krepina 50x250cm 180g
do dekoracji florystycznych,
weselnych, scrapbooking pak:
60,05

cena: 5,99/ROL

PU-919PY

Prez. pudełko skł. tektur. 03szt
m: prostokąt 33x24.4x14.5cm ,
23.5x19.5x12. pak: 25,01

cena: 2,37/KPL

cena: 2,30/KPL

DE-675PE

Art. dekoracyjne zestaw 180szt
kwiatki + nitki sizal do
samodzielnego zdobienia pak:
180,01

KA-129Z

Dekoracja do prezentów bileciki
240szt: mix wzór pak: 60,01

cena: 20,40/KART

cena: 4,90/KPL

PU-608PY

Prez. pudełko tektur. 06szt s:
kwadrat z kwiatkiem
9.5x5x9.5cm mix kol. pak: 24,01

cena: 8,82/SZT

PU-921RU

Prez. pudełko skł. tektur. 01szt
xxl: prostokąt 47x32x21cm pak:
12,01

cena: 3,37/SZT
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PU-619TS

Prez. puzderko plast. 01szt s:
kryształ 5x5cm w pud. pak: 1,01

cena: 1,10/SZT

PU-933TF

Prez. pudełko skł. tektur. 01szt
xxl: prostokąt Retro flexo
46x32x33cm dekorac pak: 12,01

cena: 4,90/SZT

AS-561PY

Prez. torebka fol. m: 24x17cm
6szt Kubuś Puchatek w wor.z
zaw. pak: 0,01

cena: 1,44/KPL

PA-093Z

Prez. folia srebrna do pakowania
laser. 0.02mm 50 x 70cm pak:
5000,99

cena: 0,24/SZT

PU-900M

Prez. pudełko tektur. 03szt m:
kwadrat z kokardką 16x13x7cm
13x11x5.5cm 10x8x pak: 60,01

cena: 11,49/KPL

PU-947TF

Prez. pudełko skł. tektur. 01szt
xl: prostokąt laminowany
37x32x30cm wzór mot pak:
12,01

cena: 5,10/SZT

SZ-006Z

Dekoracja sznurek jutowy 57g
60m: w folii pak: 240,12

cena: 2,70/SZT

TO-061Z

Prez. torebka lamin. kwiaty m:
23x18cm papier gruby 250g pak:
480,12

cena: 1,54/SZT

TO-169Z

Prez. torebka na koniak :
papier.eko 36x10.5cm pak:
960,12

cena: 1,05/SZT
cena: 0,99/SZT

TO-222Z

Prez. torebka papier.eko xl:
43x31.5cm mix wzór. papier
180g pak: 240,12

cena: 1,60/SZT

TO-296Z

Prez. torebka ślubna z wstążką
l poziona: 36x26cm papier gruby
210g pak: 240,12

cena: 1,45/SZT
cena: 1,19/SZT

SZ-009M

Dekoracja sznurek ozdobny
srebrny 3mx5mm: w folii pak:
100,01

cena: 4,20/SZT

TO-106PY

Prez. torebka jednokolorowa
lamin. xl: 45x32cm szara pak:
120,06

cena: 1,20/SZT

TO-173PY

Prez. torebka jednokolorowa
lamin. l pozioma: 38x29cm
ciemny brąz pak: 120,06

cena: 1,20/SZT
cena: 0,99/SZT

TO-255Z

Prez. torebka fol. s: 20x15cm
100szt mix wzór w folii pak:
200,01

cena: 4,49/KPL

TO-309Z

Prez. torebka 3D xl: 46x33cm
papier gruby 210g pak: 120,12

cena: 1,99/SZT

SZ-017TS

Dekoracja sznurek ozdobny
pluszowy 5m żółty/czerwony w
wor. pak: 48,01

cena: 1,90/SZT

TO-131PY

Prez. torebka jednokolorowa
lamin. xl pozioma: 44x33cm
szafirowa pak: 180,06

cena: 0,99/SZT
cena: 0,89/SZT

TO-192Z

Prez. torebka urodzinowa 3D
m: 23x18cmpapier gruby 210g
pak: 360,12

cena: 1,10/SZT

TO-257Z

Prez. torebka laser. s:
14.5x11.5cm papier 128g pak:
1200,12

cena: 0,72/SZT

TO-372Z

Prez. torebka fol. z grub. uszami
m: 25x20cm 0.17
zielona/fiolet/czarna/szara/ pak:
600,12

cena: 2,19/SZT
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TO-003Z

Prez. torebka mater. s:
14x12cm mix wzór./kol. pak:
6000,25

cena: 0,76/SZT

TO-164PY

Prez. torebka religijna lamin. xl:
46x33cm Psalmy kolor niebieski
pastelowy ze pak: 10,01

cena: 0,79/SZT
cena: 0,69/SZT

TO-195Z

Prez. torebka 3D l: 35x26cm
papier gruby 210g pak: 240,12

cena: 1,96/SZT

TO-259Z

Prez. torebka na koniak : laser.
34x10cm
czerwona/zielona/złota/niebiesk
a/srebrn pak: 480,12

cena: 1,20/SZT

TO-457RX

Prez. torebka fol. m: 24x17cm
6szt 'Drużyna Mickey' na blist. z
zaw. pak: 24,01

cena: 0,99/KPL

TO-013PY

Prez. torebka na alkohol: mater.
l: 34x19cm jutowa z drewnianm
uchwytem mix kol pak: 10,01

cena: 2,49/SZT

TO-167PY

Prez. torebka jednokolorowa
lamin. l pozioma: 38x29cm
czekoladowa pak: 120,06

cena: 1,20/SZT
cena: 0,99/SZT

TO-199M

Prez. torebka z brokatem
papier.eko l: 35x26cm 150g
pak: 240,12

cena: 1,36/SZT

TO-284Z

Prez. torebka z wstążką xl:
35x32cm papier gruby 210g pak:
240,12

cena: 2,29/SZT
cena: 1,99/SZT

TO-461RX

Prez. torebka fol. m: 24x17cm
6szt 'Monsters' na blist. z zaw.
pak: 18,01

cena: 1,44/KPL

WS-001Z

Dekoracja do prezentów wstążki
3szt laserowe: 5mmx10m w wor.
z zaw. pak: 400,01

cena: 1,90/KPL

WS-007M

Dekoracja do prezentów
kokardka xxl 1850x50mm
perłowa: mix kol. w wor. pak:
1500,5

cena: 1,20/SZT

WS-012Z

Dekoracja do prezentów
wstążka na rol. z materiału
okolicznościowa: 25mmx2.7m
mi pak: 288,36

cena: 1,99/SZT

WS-023TS

Dekoracja do prezentów
kokardka xxl 2000x5mm
perłowa: krem/żół/ziel/nieb/fiolet/
pak: 1000,01

cena: 1,20/SZT

WS-002Z

Dekoracja do prezentów wstążki
3szt karbowane: 5mmx10m w
wor. z zaw. pak: 400,01

cena: 1,68/KPL

WS-007Z

Dekoracja do prezentów
kokardka xxl 1450x50mm
perłowa: różowa/niebieska/zółta
w pak: 2000,2

cena: 1,00/SZT

WS-014M

Art. dekoracyjne kwiaty 100szt
40x50mm różyczki do prezentów
, zdobienia kolorow pak: 100,01

cena: 16,00/KPL

WS-024Z

Dekoracja do prezentów
wstążka na rol. z materiałusiateczka okolicznościowa: 38
pak: 384,32

cena: 1,49/SZT

WS-004Z

Dekoracja do prezentów rozeta
m 12szt: 4.5cm w pud. pak:
144,01

cena: 2,49/OP

WS-009Z

Dekoracja do prezentów
kokardka l 780mmx20mm
perłowa: mix kol. w wor. pak:
3000,25

cena: 0,60/SZT

WS-019RX

Dekoracja do prezentów
kokardka xxl 150x60mm
zamszowa kremowa/czerwona
ze złotym pak: 500,12

cena: 1,49/SZT

WS-027Z

Dekoracja do prezentów
wstążka na rol. z tworzywa:
05mmx10m bia/czer/żół/róż/fio
pak: 200,01

cena: 3,44/ROL

WS-005RX

Dekoracja do prezentów
kokardka l 65x23mm 14szt
metaliczna srebrna na blist. pak:
12,01

cena: 2,49/BLIS

WS-010Z

Dekoracja do prezentów rozeta
s 100szt: 30x30mm mix kol. w
pud. pak: 100,01

cena: 7,82/KPL

WS-021Z

Dekoracja do prezentów rozeta
l 03szt: 7cm mix kol. blist. pak:
72,01

cena: 1,20/KPL

WS-028Z

Dekoracja do prezentów
wstążka na rol. z papieru:
10mmx250m pak: 100,01

cena: 4,50/ROL

WS-006Z

Dekoracja do prezentów
kokardka xl 1080mmx35mm
perłowa: żółta/różowa/niebieska/
pak: 3000,25

cena: 0,45/SZT
cena: 0,39/SZT

WS-011H

Art. dekoracyjne kwiaty 06szt
50x50mm różyczki do
prezentów, zdobienia kolorowe
pak: 360,12

cena: 1,99/KPL

WS-022Z

Dekoracja do prezentów wstążki
3szt gładkie: 25mmx3m w folii
na szpulce pak: 144,01

cena: 3,49/KPL

WS-029Z

Dekoracja do prezentów wstążki
6szt laserowe: 8mmx3m na
rolce pak: 864,24

cena: 2,19/KPL

Wielkanoc

WS-032Z

Dekoracja do prezentów
wstążka na rol. z materiałusiateczka okolicznościowa: 38
pak: 384,32

cena: 1,49/SZT

WS-035TS

AP-225RX

Dekoracja do prezentów zestaw
wstążki 2szt 5mmx10m + rozeta
4szt 8x8cm laserowe pak: 24,01

Art. dekoracyjne kurczaczki 3cm
plast. złote w wor. z zaw. pak:
10,01

cena: 3,99/KPL
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cena: 2,50/KPL
cena: 1,99/KPL

AR-135TM

Święta wiel.- dekoracja koszyk
wielkanocny 03szt wiklinowy
24x11cm, 23x10cm, 20x pak:
24,01

cena: 15,90/KPL

AR-137TM

Święta wiel.- dekoracja koszyk
wielkanocny wiklinowy
38x24x10cm kolorowy z pałąk
pak: 48,01

BA-555PK

Święta wiel.- barwniki do jaj 5
kolorów: w kartoniku pak: 2300,5

cena: 0,79/SZT

cena: 5,30/SZT
cena: 4,99/SZT

BA-565RX

Święta wiel.- owijka
termokurczkiwa 06szt + barwniki
5 kolorów pak: 250,25

cena: 1,80/KPL

DE-873RX

Art. dekoracyjne kwiaty 06szt
5cm sizal różowe w wor. z zaw.
pak: 12,01

cena: 1,99/KPL

OS-143SV

Święta wiel.- pisanki 06szt
6.5cm do kolorowania z
zawieszką kolorowe w folii pak:
200,01

cena: 3,90/KPL

OS-159RX

Święta wiel.- dekoracja pcv
wielkanocna 22.5x18cm
zajączek/kurczaczek w wor. z z
pak: 12,01

cena: 5,10/SZT

BA-571RX

Święta wiel.- owijka
termokurczkiwa 12szt w pud.
pak: 50,01

cena: 2,10/KPL

DE-875RX

Kuchnia serwetnik słomkowy
2szt 11cm z kwiatami w wor. z
zaw. pak: 12,01

cena: 1,49/KPL

OS-149PE

Święta wiel.- pisanki 06szt na
wstążce: 6-4cm
białe/pomarańczowe/zółte w
wor. z pak: 490,01

BA-557PK

Święta wiel.- owijka
termokurczliwa na jajka 6szt mix
wzór w pud. pak: 2400,5

cena: 1,54/SZT

DE-059PY

Dekoracja serwetki trójwarst.
33x33cm: wzór 'Żonkile' 20szt
pak: 12,01

cena: 1,99/OP.

KW-061TX

Kwiaty w doniczce 20cm:
żonkil,tulipan
żółte/czerwone/pomarańcz pak:
12,01

cena: 3,50/SZT

OS-150RB

Święta wiel.- śmingusówka jajko
małe 7cm mix kol. pak: 200,25

cena: 0,55/SZT

cena: 3,10/KPL

OS-161RX

Święta wiel.- ozdoba folia
elektrostatyczna 42x30cm
samoprzylepna zajączki/kurcz
pak: 12,01

cena: 4,60/SZT

OS-169RX

Święta wiel.- owijka
termokurczliwa na jajka 09szt +
podstawki 6szt w wor. z zaw
pak: 50,01

cena: 1,60/KPL
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BA-561RX

Święta wiel.- owijka
termokurczliwa na jajka 9szt
wzór koronkowy na blist.z zaw.
pak: 50,01

cena: 1,90/BLIS

DE-293RX

Dekoracja serwetka ozdobna
06szt: okrągła l śr. 33cm
papierowa różowa/zielona/ż pak:
150,1

cena: 1,99/OP.

OS-135SV

Święta wiel.- dekoracja jajka
06szt 6cm + sianko w folii
żółte/zielone/białe/róż pak:
400,01

cena: 2,70/KPL

OS-155RX

Święta wiel.- ozdoba naklejka na
szybę witrażyk wielkanocny z
kurczaczkami 16x13 pak: 12,01

cena: 5,50/SZT

OS-171RX

Święta wiel.- barwniki do jaj
06szt + podstawka po pisanki
4szt 17.5x14.5cm w wo pak:
30,01

cena: 2,50/KPL

BA-563RX

Święta wiel.- owijka
elektrostatyczna folia 57x8cm na
blist. z zaw. pak: 12,01

cena: 2,90/SZT

DE-871RX

Dekoracja drewno/filc
kwiatek/zając/kogut/jajko 1218cm stojący na podstawce pak:
12,01

cena: 3,70/SZT

OS-137SV

Święta wiel.- ozdoba kurczak
01szt 6x5cm z zawieszką
żółte/fiolet/czerwone masko pak:
2400,36

cena: 2,10/SZT

OS-157RX

Święta wiel.- ozdoba naklejka na
szybę 3D zajączek wielkanocny
10x9cm w wor. z z pak: 48,01

cena: 4,90/SZT

OS-173RX

Święta wiel.- owijka
termokurczliwa na jajka 10szt +
podstawka 28x22cm (4 elemen
pak: 40,01

cena: 8,90/KPL
cena: 7,99/KPL

OS-175RX

Święta wiel.- ozdoba naklejka na
szybę witrażyk wielkanocny
15x13cm króliczek w pak: 12,01

cena: 5,50/SZT

OS-200RP

Święta wiel.- ozdoby na patyku
biedronka3szt/owieczka 3szt
27cm drewno na blist. pak:
10,01

cena: 5,80/BLIS

OS-225RX

Święta wiel.- zestaw
wielkanocny do dekoracji
pisanek wycinanka nakładana
na jaj pak: 25,01

cena: 1,30/KPL
cena: 0,99/KPL

OS-239RX

Święta wiel.- pisanki 06szt na
wstążce: 6-7.5cm kolorowe mix
wzór w wor. z zaw. pak: 12,01

cena: 4,80/KPL

OS-249RX

Święta wiel.- ozdoba drewniana
wisząca witrażyk 15x11.5cm
żółty/zielony w wor. z pak: 12,01

cena: 5,90/SZT

OS-181RX

Święta wiel.- ozdoby na druciku
pisanka 01szt 24cm brokatowa
pak: 288,12

cena: 1,10/SZT

OS-203RX

Święta wiel.- ozdoby na patyku
pisanki 06zt 37cm mix kol. w folii
pak: 12,01

cena: 3,60/SZT

OS-227RX

Święta wiel.- ozdoby bukiecik
bazie gałązki 24cm w folii pak:
10,01

cena: 2,90/SZT

OS-241RX

Święta wiel.- zestaw
wielkanocny do dekoracji
pisanek 4szt motylki 3d
4.5x4.5cm pak: 12,01

cena: 3,90/KPL

OS-255RX

Święta wiel.- śmingusówka
figurki 11-12cm mix wzór/kol.
pak: 50,01

cena: 1,30/SZT

OS-186RP

Święta wiel.- ozdoby na patyku
zając ze słomy w ubranku 43cm
pak: 480,06

cena: 2,49/SZT

OS-205RX

Święta wiel.- przybornik mini
solniczka+pieprzniczka mix kol.
w wor. pak: 30,01

cena: 1,52/KPL

OS-229RX

Święta wiel.- dekoracja kurza
rodzina w koszyczku: 8x7cm w
tubie pak: 10,01

cena: 4,60/SZT

OS-243RX

Święta wiel.- dekoracja
ceramiczna baranek 8x4cm
puchata owieczka w follii bąbe
pak: 10,01

cena: 4,60/SZT

OS-257RX

Święta wiel.- dekoracja jajka
brokatowe pisanki 23szt roz.
2.5-6cm kolorowe w wo pak:
80,4

cena: 5,30/KPL
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OS-187RP

Święta wiel.- ozdoby na patyku
baranek ceramiczny 5cm pak:
10,01

cena: 2,50/SZT
cena: 1,99/SZT

OS-211RX

Święta wiel.- palma wielkanocna
duża 100cm super pak: 20,01

cena: 5,90/SZT

OS-231RX

Święta wiel.- ozdoby baranek
wielkanocny 7x6cm w wor. z
zaw. pak: 720,01

cena: 1,60/SZT

OS-245RX

Święta wiel.- ozdoba drewniana
wisząca 33x9cm
zajączki/motylki/biedronki w wor.
pak: 12,01

cena: 6,10/SZT

OS-259RX

Święta wiel.- zestaw
wielkanocny zrób to sam
elementy na 3 króliczki/zajączki
w pak: 96,01

cena: 4,70/OP

OS-193RP

Święta wiel.- ozdoba drewniana
wisząca kwiat 60cm w wor. pak:
10,01

cena: 4,20/SZT

OS-221RX

Święta wiel.- przybornik mini na
masło + chrzan biały/żółty w
wor. z zaw. pak: 25,01

cena: 1,80/KPL

OS-235RX

Święta wiel.- ozdoba kurczak
01szt 10cm z podstawką w wor.
z zaw. pak: 240,01

cena: 4,70/SZT
cena: 3,99/SZT

OS-247RX

Święta wiel.- ozdoba drewniana
wisząca 02szt 9cm kura/zając
na blist. z zaw. pak: 12,01

cena: 3,50/KPL
cena: 2,99/KPL

OS-261RX

Święta wiel.- zestaw
wielkanocny zrób to sam
piankowy 36elem.
samoprzylepne na 6 pak: 1,01

cena: 4,70/OP

OS-263RX

Święta wiel.- ozdoby na patyku
baranek flicowy 26cm z
kokardką w wor. pak: 24,01

cena: 2,30/SZT

OS-275RX

Święta wiel.- ozdoby bukiecik
25cm z pisankami brokatowymi i
kwiatkami w wor. pak: 12,01

cena: 4,50/KPL

OS-285RX

Święta wiel.- ozdoba ratan
wianuszek 15-19cm z ozdobami
w wor. z zaw. pak: 48,06

cena: 6,90/SZT

OS-301RX

Święta wiel.- ozdoby na patyku
baranek wielkanocny 26cm z
napisem Alleluja w wor pak:
12,01

cena: 2,90/SZT

OS-315PS

Święta wiel.- rzeżucha
wielkanocna nasiona 5gr zał.nr
10 poz.1 ustawy Vat pak: 180,3

cena: 0,69/SZT

OS-265RX

Święta wiel.- zestaw
wielkanocny zrób to sam
piankowe elementy do
wykonania 3 fi pak: 6,01

cena: 7,90/OP

OS-277RX

Święta wiel.- dekoracja jajka
brokatowe 09szt pisanki 4cm w
wor. z zaw. do dekor pak: 12,01

cena: 3,90/KPL

OS-287RX

Święta wiel.- ozdoba filc wisząca
zając/kurczak 13cm w kształcie
jajka w wor. z pak: 12,01

cena: 4,30/SZT

OS-305RX

Święta wiel.- pisanki 01szt jajko
z kokardką powlekane
materiałem 8cm wiszące na pak:
360,01

cena: 2,50/SZT
cena: 2,49/SZT

OS-317RX

Święta wiel.- dekoracja stroik
słomkowy 18-27cm
podkowa/serce/koszyk z suszem
w pak: 1,01

cena: 3,50/SZT
cena: 2,99/SZT

OS-266M

Święta wiel.- ozdoba styropian
1szt pisanki jajko 8cm: pak:
500,25

cena: 0,75/SZT

OS-279RX

Święta wiel.- ozdoba styropian
12szt pisanki jajko wiszące
brokatowe 7cm kolorow pak:
100,01

cena: 7,30/OP

OS-289RX

Święta wiel.- dekoracja sizal
mata 30x30cm wiosenna
pomarańcz/żółta/zielona z kw
pak: 12,01

cena: 6,10/SZT

OS-309RX

Święta wiel.- ozdoba filc
koszyczek z
króliczkami/gąskami/kurczakami
11x8x6cm w pak: 10,01

cena: 4,50/SZT

OS-321RX

Święta wiel.- dekoracja stroik na
słomie15cm ludowy z ozdobami
świątecznymi w fo pak: 6,01

cena: 4,60/SZT
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OS-268M

Święta wiel.- ozdoba styropian
1szt zajączek 06cm: pak:
1000,25

cena: 0,35/SZT

OS-281RX

Święta wiel.- jajka na
niespodzianki 02szt pojemnik
plast. perłowe 7cm pak: 12,01

cena: 3,20/KPL

OS-293RX

Święta wiel.- ozdoba wisząca
kurczak 7cm w wor. z zaw. pak:
12,01

cena: 3,90/SZT

OS-311RX

Święta wiel.- dekoracja
słomkowa łyżka/widelec 4650cm z suszem w pus. z okien.
pak: 1,01

cena: 4,60/SZT

OS-323RX

Święta wiel.- dekoracja stroik
słomkowy 20cm ludowy z
kurczakiem/barankiem i inn pak:
1,01

cena: 4,90/SZT

OS-271RX

Święta wiel.- zestaw
wielkanocny zrób to sam
akcesoria do dekoracji jaj
elementy pak: 12,01

cena: 3,60/OP

OS-283RX

Święta wiel.- dekoracja sizal
stroik 18cm z ozdobami
pomarańcz/żółty/zielony pak:
1,01

cena: 9,50/SZT

OS-295RX

Święta wiel.- dekoracja kurza
rodzina w koszyczku: 6x6cm w
pud. pak: 12,01

cena: 2,90/SZT

OS-313RX

Święta wiel.- dekoracja
słomkowa warkocz 43cm z
suszem w pud. z okien. pak:
1,01

cena: 4,50/SZT

OS-325RX

Święta wiel.- dekoracja stroik
słomkowy 20-24cm wiosenny z
kwiatami i ozdobami pak: 1,01

cena: 4,60/SZT

OS-329RX

Święta wiel.- ozdoba kurczak
02szt 7cm w wor. z zaw. pak:
10,01

cena: 2,90/KPL
cena: 2,49/KPL

OS-341RX

Święta wiel.- ozdoba ratan
wianuszek 8cm z ozdobami ,
kokardką na wstążce w wor.
pak: 12,01

cena: 3,50/SZT
cena: 2,99/SZT

OS-351RX

Święta wiel.- dekoracja sizal
wisząca 30cm sople/kura/jajko
pak: 12,01

cena: 3,90/SZT

OS-363RX

Święta wiel.- ozdoba ratan
wisząca 12cm gniazdo
żółte/zielone w wor. pak: 12,01

cena: 3,50/SZT
cena: 2,99/SZT

OS-375PF

Święta wiel.- ozdoba filc 06szt
zajączek wielkanocny 4cm do
dekoracji w wor. z z pak: 600,12

cena: 2,50/OP.

OS-331RX

Święta wiel.- dekoracja stroik na
brzozie 27cm świąteczny
wiosenny z kwiatami i pak: 1,01

cena: 4,90/SZT

OS-343RX

Święta wiel.- ozdoba ratan
wianuszek 21cm złoty z
ozdobami w wor. z zaw. pak:
1,01

cena: 4,60/SZT
cena: 3,99/SZT

OS-355RX

Święta wiel.- dekoracja stroik w
koszyku18-23cm świąteczny
jajkiem i ozdobami mi pak: 1,01

cena: 3,90/SZT

OS-365RX

Święta wiel.- dekoracja stroik
kwiaty łódka 26cm z ozdobami
świątecznmi w folii pak: 1,01

cena: 4,90/SZT

OS-395RX

Święta wiel.- zestaw
wielkanocny zrób to sam
15elem. do wykonania
kurczaczka w t pak: 72,01

cena: 4,90/KPL

OS-335RX

Święta wiel.- pisanki 08szt
tęczowe brokatowe 5.5cm
wiszące na wstążce kolorowe
pak: 12,01

cena: 4,30/BLIS

OS-345RX

Święta wiel.- dekoracja
słomkowa wianuszek 30cm z
ozdobą świąteczną w wor. pak:
1,01

cena: 4,60/SZT

OS-357RX

Święta wiel.- dekoracja stroik w
wiaderku 18cm świąteczny z
kurczakami i ozdobam pak: 6,01

cena: 4,50/SZT

OS-367RX

Święta wiel.- ozdoba ratan
wisząca 19x16cm z
króliczkiem/gniazdem/jajkiem w
wor. pak: 6,01

cena: 4,60/SZT
cena: 3,99/SZT

OS-479PE

Święta wiel.- ozdoba styropian
4szt pisanki na wstążce 7cm
zieone/niebieskie/fio pak: 150,01

cena: 4,10/KPL
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OS-337RX

Święta wiel.- pisanki 01szt jajko
trocinek 9cm w kształcie
kurczaka w wor. pak: 12,01

cena: 2,90/SZT
cena: 2,49/SZT

OS-347RX

Święta wiel.- dekoracja stroik
kwiaty w sizalu 18cm w folii pak:
6,01

cena: 4,50/SZT

OS-359RX

Święta wiel.- dekoracja stroik
kwiaty w sizalu 40cm róg z
ozdobami świątecznymi pak:
6,01

cena: 3,50/SZT
cena: 2,99/SZT

OS-369RX

Święta wiel.- dekoracja zając
12x5.5cm na liściu z kwiatami i
ozdobami w wor. z pak: 12,01

cena: 2,30/SZT

OS-485PE

Święta wiel.- ozdoba kura 01szt
16cm w spódnicy pak: 10,01

cena: 4,50/SZT
cena: 3,99/SZT

OS-339RX

Święta wiel.- ozdoby bukiecik
14cm gałązki, kwiatki wiosenny
naturalny w wor. z pak: 12,01

cena: 1,90/SZT
cena: 1,49/SZT

OS-349RX

Święta wiel.- dekoracja sizal
wisząca 8-9cm kura/jajko w wor.
z zaw. pak: 12,01

cena: 3,50/SZT
cena: 2,99/SZT

OS-361RX

Święta wiel.- dekoracja stroik
kwiaty w sizalu 28cm róg z
ozdobami świątecznymi pak:
6,01

cena: 4,50/SZT

OS-373PF

Święta wiel.- ozdoby na patyku
baranek 6szt filcowy 26cm z
kokardką i guziczkiem pak:
100,01

cena: 6,80/KPL

OS-489PE

Święta wiel.- dekoracja metal
jajko puzderko 12x8x7.5cm w
wor. pak: 72,36

cena: 4,50/SZT

OS-502RP

Święta wiel.- dekoracja
drewniana zając 28cm pak:
48,01

cena: 7,00/SZT

OS-565TX

Święta wiel.- dekoracja stroik
kwiaty łódka 32cm z ozdobami
świątecznmi w folii pak: 30,01

cena: 3,80/SZT

OS-859RX

Święta wiel.- dekoracja koszyk
wielkanocny ratanowy 26x18cm
pak: 10,01

cena: 5,90/SZT
cena: 4,99/SZT

OS-504PO

Święta wiel.- dekoracja torebka
wielkanocna na jajka: pak:
240,12

cena: 3,39/SZT
cena: 2,99/SZT

OS-611PF

Święta wiel.- pisanki 06szt na
wstążce: 7cm mix kol. w wor.z
zaw. pak: 300,01

cena: 4,80/KPL

OS-876PF

Święta wiel.- serwetka
wielkanocna z materiału:
42x42cm w wor. pak: 0,12

cena: 4,60/SZT

OS-509PF

Święta wiel.- dekoracja
słomkowa kaczka 22x12cm pak:
72,01

cena: 4,90/SZT

OS-774RX

Święta wiel.- ozdoba kurczak
12szt 3cm w pud. pak: 120,01

cena: 8,90/PUD

OS-877RX

Święta wiel.- serwetka
wielkanocna z materiału
satyna/koronka okragła biała
40cm pak: 12,01

cena: 6,90/SZT

OS-511TS

Święta wiel.- dekoracja jajka
24szt 3cm białe/brązowe w wor.
pak: 288,24

cena: 1,30/KPL

OS-851RX

Święta wiel.- dekoracja koszyk
wielkanocny ratanowy
28x16.5x10cm pak: 150,01

cena: 5,90/SZT
cena: 4,99/SZT

OS-883PF

Święta wiel.- serwetka
wielkanocna z materiału:
okrągła/kwadrat 28cm w wor.
pak: 0,12

cena: 3,90/SZT

OS-559TX

Święta wiel.- dekoracja
ceramiczna kurczaczek
10x10cm pomarańczowy z
piórkami pak: 10,01

cena: 3,60/SZT

OS-857RX

Święta wiel.- dekoracja koszyk
wielkanocny ratanowy
32x25x8cm pak: 10,01

cena: 7,90/SZT
cena: 4,99/SZT

OS-955TS

Święta wiel.- dekoracja jajko
5szt pudełko plast. 9cm śr.6cm
zakręcane kolorowe pak:
100,06

cena: 5,80/KPL

Artykuły
dekoracyjne
OS-979PO

Święta wiel.- ozdoba wisząca
kura z wstążką 50cm w wor. z
zaw. pak: 12,01

cena: 4,50/SZT

OS-981PO

AL-467TS

Święta wiel.- dekoracja
słomkowa zając na podstawce
32cm w wor. pak: 10,01

Foto album twarda okł. 40zdj.
15x10 + 52 naklejki Enigman w
wor. z zaw. pak: 36,01

cena: 4,50/SZT

cena: 2,49/SZT

AL-469TS

Foto album twarda okł. 100zdj.
15x10 pokryty materiałem w
haftowane wzory motyle pak:
1,01

cena: 3,90/SZT

AR-451TS

AL-474H

Foto album w pudełku 3D 60zdj.
15x10: w pud. pak: 72,01

cena: 3,20/SZT

AR-265TS

Dekoracja wisząca z materiału
litery 11cm mix wzór/kol. z zaw.
pak: 600,01

cena: 0,70/SZT

Dekoracja świecznik na 4
świeczki składany plast. po
złożeniu 30x26cm różowy/fio
pak: 16,01

cena: 1,80/SZT
cena: 1,49/SZT
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AR-457TS

Dekoracja świecznik na 1
świeczkę z polistonu 13x1.5cm
liść Rasta Collection w p pak:
72,01

cena: 1,30/SZT

AR-459TS

Dekoracja świecznik na 3
świeczki z polistonu 12x12x8cm
trupie czaszki w folii b pak:
12,01

cena: 2,90/SZT

AR-517TX

Dekoracja kamyki szklane 220g
ozdobne w siatce z zaw. mix kol.
pak: 48,01

cena: 1,60/SZT

AS-408PY

Dekoracja ceramiczna mix wzór
2-4szt: w pud. pak: 0,01

cena: 3,49/PUD

AR-519TS

Dekoracja kamyki naturalne
1000g ozdobne 30-60mm szare
w siatce z zaw. pak: 6,01

cena: 1,90/SZT

AS-422PY

Święta boż.-ozdoba wisząca
gwiazda 01szt mała
metal/mater./drew.: mix
kol./rodz. pak: 0,01

cena: 3,50/SZT
cena: 2,99/SZT

AS-496PY

Ogród doniczka ceramiczna
okrągła m:
srebrna/biała/złota/perłowa mix
wzór mała pak: 0,01

cena: 1,69/SZT
cena: 1,49/SZT

AS-684M

Święta boż.-ozdoba choinkowa:
01szt 22cm sreb./złote w wor. z
zaw. pak: 240,01

cena: 1,90/SZT
cena: 1,49/SZT

DE-139M

Dekoracja wachlarzyk
drew./materiał: 21cm w wor. pak:
1200,5

cena: 1,64/SZT

AS-497PY

Dekoracja do
stroików/wiązanek/wazonów od
10cm do 40cm mix wzór/kol.
pak: 0,01

cena: 1,99/KPL

AS-712M

Dekoracja wiszaca ozdoba 1szt
26cm kryształki
czarne/pomarańcz/przeźroczyst
e w w pak: 200,01

cena: 0,70/SZT
cena: 0,69/SZT

DE-185TS

Dekoracja poliston figurka
Tweety 9cm Diabełek w pud.
pak: 48,01

cena: 2,90/SZT
cena: 1,99/SZT

AR-533TS

Dekoracja piasek 150g 6szt
ozdobny w butelce szklanej
15x6cm w kształcie gitary pak:
48,01

cena: 3,30/KPL

AS-445PY

Dekoracja-ozdoba z ratanu kula
wisząca/leżąca 01szt mix kol.
pak: 0,01

cena: 1,99/KPL

AS-504PY

Ogród doniczka ceramiczna
okragła/kwadratowa 11-6cm mix
wzór/kol. mała pak: 0,01

cena: 2,50/SZT
cena: 1,99/SZT

AS-715M

Dekoracja wisząca ozdoba 1szt
mix kol. wor. z zaw. pak: 150,01

cena: 0,75/OP.
cena: 0,69/OP.

DE-187TS

Dekoracja poliston figurka
czarownica z teczką 10cm w
pud. pak: 10,01

cena: 1,99/SZT
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AS-033TX

Święta boż.-łańcuch 270x5cm:
01szt złoty pak: 500,01

cena: 2,50/SZT
cena: 1,99/SZT

AS-462PY

Dekoracja ceramiczna kula 0102szt mix kol. w pud./luz pak:
0,01

cena: 2,50/SZT
cena: 1,99/SZT

AS-522PY

Dekoracja świecznik na
podgrzewacz metalowy z
potpourri jabłko 6x16cm/aniołek
18 pak: 6,01

cena: 0,75/SZT
cena: 0,49/SZT

DE-088TS

Dekoracja gumowa winogron
10x5cm żółty z zielonym liściem
pak: 12,01

cena: 0,70/SZT
cena: 0,49/SZT

DE-199TS

Dekoracja poliston figurka
motocyklista 13x11cm w folii
bąbelkowej pak: 36,01

cena: 3,50/SZT

AS-073PY

Święta boż.-dekoracje okienne
naklejki żelowe Mikołaj 20x20cm
na folii mix wzór pak: 80,01

cena: 2,30/SZT
cena: 1,90/SZT

AS-463PY

Dekoracja ceramiczna kula
01szt mała: mix kol. w pud./luz
pak: 0,01

cena: 0,55/SZT
cena: 0,49/SZT

AS-588RX

Święta boż.-ozdoba choinkowa
wisząca sizal kula 10cm z
brokatem w wor. pak: 10,01

cena: 0,50/SZT
cena: 0,49/SZT

DE-135TS

Dekoracja do prezentów koszyk
srebrny na talizmany 7x4.5cm w
wor. pak: 240,1

cena: 0,99/SZT
cena: 0,49/SZT

DE-215TS

Dekoracja świecznik na
podgrzewacz ceramiczny
10x5cm
piesek/świnka/owca/krowa w
pak: 48,04

cena: 1,90/SZT

DE-217TS

Dekoracja poliston ręka 24cm z
gumowym drutem kolczastym w
pud. pak: 12,01

cena: 3,90/SZT

DE-329Z

Dekoracja ceramiczna wazon
czarny: 36x10.5cm pak: 24,01

cena: 12,00/SZT
cena: 9,99/SZT

DE-373TS

Dekoracja gumowa czarownica
7cm 'Halloween ' figurka mix
wzór pak: 360,12

cena: 0,95/SZT
cena: 0,49/SZT

DE-413PY

Dekoracja na patyku prosiaczek
01szt 20cm pak: 1920,48

DE-231TS

Dekoracja poliston figurka krowa
9x8cm w pud. pak: 10,01

cena: 2,90/SZT

DE-363TH

Dekoracja wazon tekturowy na
świeże kwiaty 23x7cm składany
w wor. pak: 150,01

cena: 1,50/SZT

DE-400PY

Dekoracja koszyk ratan 5szt
zamykany serce 16x16x10cm ,
14x14x8.5cm , 12x12x7cm pak:
10,01

cena: 5,99/KPL

DE-424PY

cena: 0,30/SZT

Dekoracja koszyk pleciony
25x10cm owalnymix kol. pak:
48,01

DE-460ZI

DE-481TS

Dekoracja metal. nity metalowe:
3mm w wor. pak: 10,01

cena: 12,00/OP.
cena: 9,99/OP.

cena: 4,99/SZT

Dekoracja poliston zestaw 2
podpórek na książki 16x10cm
Tweety w kolorowym pud. pak:
6,01

cena: 6,30/KPL

DE-283TS

Dekoracja gumowa skuter 6cm
figurka mix wzór pak: 12,01

cena: 0,90/SZT
cena: 0,49/SZT

DE-365PY

Dekoracja filc koszyczek do
doniczki czerwony 14x11cm pak:
10,01

cena: 0,99/SZT

DE-404TH

Dekoracja świecznik na
podgrzewacz szklany tealight
6x6cm z suszem i świeczką ró
pak: 10,01

cena: 1,49/KPL
cena: 0,99/KPL

DE-427PY

Dekoracja morska pochodnia
drewniana 86cm pak: 20,01

cena: 6,62/SZT
cena: 4,99/SZT

DE-487TS

Święta boż.-dekoracja lalka
60cm Król z 'Trzech Króli' do
zawieszenia w wor. pak: 12,01

cena: 6,90/SZT
cena: 4,99/SZT
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DE-296PL

Dekoracja sztuczna owoce
mango 06szt: 12x7cm w wor.
pak: 100,01

cena: 0,29/KPL
cena: 0,25/KPL

DE-368PY

Dekoracja koszyk z materiału do
doniczkiczerwony 18.5x10cm
pak: 10,01

cena: 0,39/SZT

DE-407PY

Dekoracja ceramiczna doniczka
mini 8x7cmz moywem jesienny
liść pak: 10,01

cena: 1,40/SZT

DE-431PY

Dekoracja drewniana skrzynia
malowana z butelkami 2szt
13x11x8cm pak: 24,01

cena: 3,49/SZT
cena: 2,99/SZT

DE-500PA

Dekoracja świecąca podstawka
3 diody 3x7cm na bat. 3xR3 w
pud. pak: 0,01

cena: 2,99/SZT

DE-321Z

Dekoracja drewniana pojemnik
na długopisy: pak: 120,06

cena: 2,29/SZT

DE-372PY

Dekoracja wazon na kwiaty
sztuczne: 45x11cm ratan mix
kol. z metal. podstawką pak:
10,01

cena: 2,49/SZT

DE-408PY

Dekoracja ceramiczna wazon
pomarańczowo-brązowy:
18x11.5cm pak: 10,01

cena: 2,49/SZT

DE-436PY

Dekoracja świecznik metal.
wiszący/stojący/do doniczki mix
roz. pak: 10,01

cena: 6,50/SZT
cena: 4,99/SZT

DE-547TS

Dekoracja poliston figurka
świnka na leżaku 8cm pak: 4,01

cena: 1,90/SZT

DE-549TS

DE-555TS

cena: 1,99/SZT
cena: 1,49/SZT

cena: 3,30/SZT

Dekoracja kula wodna z brokatem Dekoracja szkatułka na biżuterię
szklana Espania 8.5x6cm w pud. z ceramiczna bobas na ciastku
zaw. pak: 36,01
7x5cm w pud. pak: 36,01

DE-644TH

Dekoracja susz
kwiaty/liście/szyszki mix wzór
waga ok.100g w folii pak: 10,01

cena: 1,90/SZT

DE-693TS

Dekoracja gumowa misiu 6x5cm
biały w folii pak: 144,36

cena: 1,30/SZT
cena: 0,99/SZT

DE-729TS

Dekoracja poliston fiesta
28.5x18.5x11.5cm w
hiszpańskiej restauracji w pud.
pak: 6,01

cena: 4,30/SZT

DE-747TS

Dekoracja gumowa róg obfitości
10cm zielony pak: 360,12

cena: 0,90/SZT
cena: 0,49/SZT

DE-645TS

Dekoracja świecznik na
podgrzewacz porcelanowy
magiczny z tealightem imienny
7x7 pak: 40,01

cena: 1,99/SZT

DE-695TS

Dekoracja gumowa misiu 6x5cm
zielony w folii pak: 144,36

cena: 1,30/SZT
cena: 0,99/SZT

DE-733TS

Dekoracja gumowa bocian 12cm
figurka + gniazdo mix wzór pak:
10,01

cena: 1,30/SZT

DE-753TS

Święta boż.-dekoracja gumowa
Król 6.5cm figurka Trzech Króli
mix wzór pak: 360,12

cena: 0,95/SZT
cena: 0,49/SZT

DE-587TS

Dekoracja szkło kryształowe
wazon/szklanka 300ml , 15x7cm
pak: 1,01

cena: 4,90/SZT
cena: 4,49/SZT

DE-650TH

Dekoracja susz ozdobny 200g w
kwadratowym pudełku pcv
kolorowy pomarańcz/zielony
pak: 24,01

cena: 2,30/SZT

DE-699TS

Dekoracja stojak na biurko
memo holder 10cm do
notatek/zdjęć Tweery gumowy w
wor pak: 192,12

cena: 1,60/SZT

DE-735TS

Dekoracja gumowa ślubna Pani
Młoda 10cm figurka pak: 216,12

cena: 1,30/SZT
cena: 0,99/SZT

DE-757TS

Dekoracja gumowa chłopiec
6cm figurka pak: 12,01

cena: 1,10/SZT
cena: 0,99/SZT
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DE-617TX

Kwiaty dekoracja sztuczne
kwiaty długie 160cm z materiału
5szt kremowo/różowe na pak:
6,01

cena: 4,49/SZT
cena: 3,99/SZT

DE-663TS

Foto ramka ceram. 5x5 na 3zdj.
'Halloween' 24x10cm
pomarańczowe dynie w folii bą
pak: 24,01

cena: 2,90/SZT
cena: 1,99/SZT

DE-707TS

Dekoracja morska rafa 30x24cm
poliston muszla na drewnianej
podstawce w folii bą pak: 6,01

cena: 5,60/KPL

DE-737TS

Dekoracja gumowa ślubna Pan
Młody 10cm figurka pak: 204,12

cena: 0,69/SZT

DE-759TS

Dekoracja gumowa figurka 7cm
mix wzór/kol. pak: 14,01

cena: 1,10/SZT

DE-621TX

Kwiaty dekoracja sztuczne
kwiaty długie 160cm z materiału
5szt żółto/czerwone na pak: 6,01

cena: 4,49/SZT
cena: 3,99/SZT

DE-691TS

Dekoracja gumowa misiu 6x5cm
jasno różowa w folii pak: 144,36

cena: 1,20/SZT
cena: 0,99/SZT

DE-717TS

Dekoracja poliston figurka
Tweety 13x7cm Koloseum w folii
bąbelkowej w pud. pak: 72,12

cena: 2,30/SZT

DE-739TS

Dekoracja gumowa figurka
3.5cm mix wzór pak: 10,01

cena: 0,70/SZT

DE-773TS

Dekoracja ceramiczna okrągła
laleczka 10cm do zawieszenia w
pud. pak: 96,12

cena: 1,53/SZT

DE-781TS

Dekoracja ceramiczna lalka
aniołek/diabełek 24cm w wor.
pak: 10,01

cena: 1,69/SZT

DE-811TS

Dekoracja ceramiczna figurka
Faraon 8cm Legendy Egiptu w
pud. pak: 10,01

cena: 3,90/SZT

DE-841TS

Dekoracja stojak na biurko
memo holder 6x7cm Enigman
do notatek/zdjęć z klipsem pak:
6,01

cena: 2,90/SZT

DE-881TS

Dekoracja poliston figurka EL
HIERRO 14x12cm czarno/biała
w folii babelkowej pak: 72,02

cena: 0,99/SZT

DE-895TS

Dekoracja ceramiczna figurka
20x13cm ręcznie wykonana
bez/brąż w folii bąbelkowe pak:
24,01

cena: 1,90/SZT
cena: 1,49/SZT

DE-797TS

Dekoracja kula wodna z
brokatem Jedi 10x8.5cm pak:
10,01

cena: 3,90/SZT

DE-815TS

Dekoracja stojak na biurko
memo holder 7cm byk do
notatek/zdjęć z klipsem w pud.
pak: 48,01

DE-799TS

Dekoracja ceramiczna nakładka
na butelkę mnich 10x7cm w pud.
pak: 24,01

cena: 2,10/SZT

DE-819TS

Dekoracja poliston figurka
kaczka 14cm pak: 96,01

cena: 1,50/SZT

cena: 1,45/SZT

DE-855TS

Dekoracja drewniana bębenek
ze skórzaną membraną 12x9cm
w wor. pak: 1,01

cena: 3,60/SZT

DE-885TS

Dekoracja ceramiczna figurka
jaszczurka 19cm beżowa z
zawieszką w pud. pak: 24,01

cena: 1,50/SZT
cena: 0,99/SZT

DE-897TS

Dekoracja poliston figurka
13x5cm kobieta LA PALMA w
folii babelkowej pak: 96,04

cena: 1,10/SZT

DE-803TS

Dekoracja stojak na biurko
memo holder 23cm z klipsem do
notatek/zdjęć kwiat/ser pak:
60,06

cena: 2,90/SZT

DE-821TS

Dekoracja drewniana skrzynia
Domek niespodzianka z
clownem malowana 8.5x7cm
pak: 120,06

cena: 2,90/SZT

DE-859TS

Dekoracja drewniana bębenek
indiański ze skórzaną
membraną 20cm w wor. pak:
1,01

cena: 3,30/SZT

DE-887TS

Dekoracja poliston figurka
13x5cm mężczyzna LA PALMA
w folii bąbelkowej pak: 96,04

cena: 1,10/SZT
cena: 0,99/SZT

DE-901TS

Dekoracja ceramiczna figurka
13.5x9cm ręcznie wykonana
beż/brąz w folii bąbelkow pak:
1,01

cena: 0,99/SZT
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DE-863TS

Dekoracja poliston figurka
Woody Woodpecker w muszce
10x5cm w pud. pak: 127,01

cena: 2,90/SZT

DE-889TS

Dekoracja ceramiczna figurka
jaszczurka 14.5cm szara w pud.
pak: 48,01

cena: 1,10/SZT

DE-907TS

Dekoracja kula wodna szklana z
brokatem 10x6cm Los Cogollitos
w pud. z zaw. pak: 36,12

cena: 1,90/SZT

DE-809TS

Dekoracja poliston figurka
Espania 9cm w pud. z zaw. pak:
72,01

cena: 1,49/SZT
cena: 0,99/SZT

DE-829TS

Dekoracja poliston figurka
świnka policjant 13 cm w pud.
pak: 48,01

cena: 2,80/SZT
cena: 1,99/SZT

DE-867TS

Dekoracja miseczka ozdobna
12x7cm czarno/srebrna pak:
24,01

cena: 1,29/SZT

DE-893TS

Dekoracja poliston figurka
latarnia morska 10x5cm i
9x3.5cm mix wzór w folii bab
pak: 144,06

cena: 0,85/SZT
cena: 0,49/SZT

DE-917TS

Foto ramka ceram. 6x6 na 3zdj.
'Halloween' 25x16cm
czarownica z cukierkami w fol
pak: 12,01

cena: 3,50/SZT
cena: 2,99/SZT

DE-931PY

Dekoracja świecznik na
podgrzewacz szkl. 2szt. 8x7cm:
lampion bordo w pud. Super
pak: 6,01

cena: 2,49/KPL

DE-955TS

Dekoracja ceramiczna figurka
5.5x3cm wielbłąd pak: 1240,01

cena: 0,60/SZT

DE-937TS

Dekoracja poliston szkatułka na
biżuterię 8.5x3.5cm czarna mix
wzór w folii babe pak: 96,06

cena: 0,90/SZT
cena: 0,49/SZT

DE-969TS

Dekoracja ceramiczna figurka
18x13cm śmieszny kot
beżowo/brązowy w pasy w folii
pak: 36,01

cena: 2,50/SZT

FI-110Z

Dekoracja filc arkusz 30x20cm
1mm fioletowy w wor. pak:
2500,5

cena: 0,45/SZT

KA-133TS

Kartka pocztowa ' Hello Kitty '
17x11.5cm z kopertą mix wzór
różowa/czerwona w w pak:
10,01

cena: 1,50/SZT
cena: 0,99/SZT

KA-327TS

Kadzidełka zapachowe 15szt:
orientalne Shringar w pud. pak:
288,12

cena: 0,40/KPL
cena: 0,39/KPL

KA-099TS

Kartka pocztowa 3D na życzenia
z sentencją malowana ręcznie
przez Contry Studios pak: 6,01

cena: 1,90/SZT

KA-311TS

Kadzidełka zapachowe 20szt:
orientalne Sun Flower w pud.
pak: 288,12

cena: 0,75/KPL
cena: 0,49/KPL

KA-333TS

Kadzidełka zapachowe 09szt:
orientalne Shonin w pud. pak:
24,06

cena: 0,70/KPL

DE-941TS

Dekoracja sizal 27.5x24cm
jabuszka żółte/pomarańczowe
pak: 10,01

cena: 0,70/SZT
cena: 0,49/SZT

DE-993TS

Dekoracja świecznik na
podgrzewacz drewniany 8x6cm
brązowy w folii bąbelkowej pak:
48,12

cena: 1,99/SZT

KA-101TS

Kartka pocztowa 3D na życzenia
z sentencją wykonana ręcznie
przez Contry Studios pak:
250,06

cena: 1,90/SZT
cena: 0,99/SZT

KA-313TS

Kadzidełka zapachowe 20szt:
orientalne Delicate Beauty w
pud. pak: 288,12

cena: 0,80/KPL

KA-347TS

Kadzidełka zapachowe 20szt:
orientalne Intimate w pud. pak:
12,01

cena: 0,80/KPL
cena: 0,49/KPL
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DE-945TS

Dekoracja drewniana balkon
17x13cm do zawieszenia pak:
120,06

cena: 0,80/SZT

FI-105Z

Dekoracja filc arkusz 30x20cm
1mm brązowy w wor. pak:
2500,5

cena: 0,45/SZT
cena: 0,39/SZT

KA-105M

Kartka pocztowa 3D urodzinowa
z kopertą: mix wzór w folii pak:
1200,01

cena: 0,25/SZT

KA-319TS

Kadzidełka zapachowe 20szt:
orientalne Opium w pud. pak:
288,12

cena: 0,65/KPL
cena: 0,49/KPL

KA-353TS

Kadzidełka zapachowe 20szt:
orientalne Obsession w pud.
pak: 12,01

cena: 0,85/KPL
cena: 0,49/KPL

DE-951TS

Dekoracja kula wodna szklana z
brokatem 22x15cm torreador z
bykiem Espania w pu pak: 4,01

cena: 4,90/SZT

FI-108Z

Dekoracja filc arkusz z klejem
30x20cm 1mm biały w wor. pak:
2500,5

cena: 0,59/SZT
cena: 0,49/SZT

KA-113PS

Art.komunijne zaproszenie
składane 'ecru' z kopertą: w folii
new. pak: 10,01

cena: 1,39/SZT

KA-323TS

Kadzidełka zapachowe 20szt:
orientalne Jasmin Mystiue
Encens w pud. pak: 6,01

cena: 0,80/KPL

KA-355TS

Kadzidełka zapachowe 20szt:
orientalne Herb Mistic w pud.
pak: 12,01

cena: 0,84/KPL
cena: 0,49/KPL

KA-361TS

Kadzidełka zapachowe 20szt:
orientalne Lotus Romantic w
pud. pak: 288,12

cena: 0,99/KPL
cena: 0,49/KPL

KU-743TS

Dekoracja ceramiczna kubek
6x5.5cm zapachowy Coffee w
pud. z okien pak: 96,12

cena: 1,30/SZT
cena: 0,99/SZT

KW-173TX

Kwiat chryzantema 1szt 85cm:
czarna pak: 12,01

cena: 4,30/SZT
cena: 3,99/SZT

KW-244Z

Kwiat róża 1szt 70cm: biała/czer.
pak: 600,01

cena: 4,90/SZT

KW-273TH

Kwiat storczyk 1szt 01 kwiatek
48cm:
kremowy/pomarańczowy/bordo
pak: 10,01

cena: 1,90/SZT

KA-371TS

Kadzidełka zapachowe 15szt: w
tubie orientalne Abe Hay Yat
pak: 12,01

cena: 0,85/KPL

KW-063TX

Kwiaty dekoracja do wazonu liść
paproci 110cm plast. zielony
pak: 24,01

cena: 4,60/SZT

KW-175TX

Kwiaty bukiet 05 kwiatków
36cm: polne kolorowe w folii
pak: 240,48

cena: 3,90/SZT

KW-245Z

Kwiaty bukiet astry 09 kwiatków
37cm: biełe/róż/fiol/czer/pom w
wor. pak: 500,02

cena: 5,64/SZT

KW-277TH

Kwiat piwonia 1szt 76cm:
różowa/kremowa/pomarańcz
pak: 10,01

cena: 2,50/SZT
cena: 0,99/SZT

KA-379TS

Kadzidełka zapachowe 15szt: w
tubie orientalne Sugandha
Sharingar pak: 12,01

cena: 0,55/KPL
cena: 0,49/KPL

KW-067TX

Kwiaty dekoracja do wazonu
gałązka z brokatem 26cm plast.
zielony/żółty w folii pak: 12,01

cena: 2,50/SZT
cena: 1,99/SZT

KW-240Z

Kwiaty bukiet chryzantem 07
kwiatków 31cm:
białe/róż/żół/czerw/fiol w wor.
pak: 1200,02

cena: 3,99/SZT

KW-246Z

Kwiaty bukiet goździków 07
kwiatków 32cm: róż/krem/nieb w
wor. pak: 600,02

cena: 3,99/SZT

KW-279TH

Kwiat anturium 1szt 53cm:
czerwony II gatunek pak: 10,01

cena: 0,70/SZT
cena: 0,49/SZT
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KA-391TH

Kadzidełka zapachowe 20szt:
aromatoterapia
lawenda/ocean/jaśmin/róża/zielo
na her pak: 12,01

cena: 1,10/KPL

KW-149TX

Kwiat polny 1szt 04kwiaty 58cm:
biały/żółty/różowy pak: 144,12

cena: 3,50/SZT
cena: 2,99/SZT

KW-241Z

Kwiaty bukiet frezji 05 kwiatków
56cm: białe/róż/fiol w wor. pak:
250,01

cena: 10,20/SZT

KW-262Z

Kwiat storczyk 1szt 07 kwiatów
65cm: róż/fiolet pak: 800,01

cena: 2,90/SZT

LA-101PJ

Święta boż.-dekoracja
oświetlenie lampki choinkowe
35szt niebieskie w wor. z zaw
pak: 10,01

cena: 4,49/KPL
cena: 3,99/KPL

KU-003SB

Dekoracja kamyki kulki szklane:
mix rozm./wzór 8-21szt w siatce
z zaw. pak: 10,01

cena: 0,99/OP

KW-163TX

Kwiat róża 1szt 53cm:
różowa/żółta/czerwona/biała
pak: 84,01

cena: 4,10/SZT

KW-242Z

Kwiat gerber 1szt 03kwiaty
60cm: krem/róż/fiol/czer/pom w
wor. pak: 600,02

cena: 3,36/SZT

KW-269TH

Kwiat gerber 1szt 46cm:
żółta/kremowa/czerwona pak:
12,01

cena: 3,30/SZT
cena: 1,99/SZT

OB-607RL

Obraz rama drew. wewnętrzna
20x20cm dla dzieci mix wzór w
folii pak: 48,12

cena: 1,49/SZT

OB-718Z

Obraz na płótnie 50x40cm
martwa natura: pak: 40,01

cena: 11,00/SZT

RA-207TS

Foto ramka poliston 9x6 morska
rafa/morze w folii bąbelkowej
13x11cm pak: 72,12

cena: 1,90/SZT
cena: 1,49/SZT

RA-227TS

Foto ramka materiał 13x9
17x15cm kolorowa z kokardką w
wor. pak: 192,12

cena: 1,50/SZT

RA-609TS

Foto ramka karton. 13x9 :
'Spiderman' w folii 19x15.5cm
pak: 100,01

cena: 1,29/SZT

SW-063TS

Świeca żelowa 06cm 01szt w
szkle: 'owocowa'
trusk/arb/pomarańcz/ananas
pak: 72,06

cena: 1,90/SZT

OG-033TS

Ogród doniczka ceramiczna
okrągła s: 11x10cm biała pak:
10,01

cena: 1,99/SZT
cena: 1,49/SZT

RA-211TS

Foto ramka poliston 9x6 świnka
z książkami w pud. 17x13cm
pak: 36,01

cena: 2,10/SZT

RA-231TS

Foto ramka poliston 15x10
morska z delfinami 17x11cm w
pud. pak: 24,01

cena: 2,10/SZT

RA-615TS

Foto ramka karton. 3szt
13x6,10x7,5x4,4x4 Kodak na
4zdjęcia na blist. w folii 25 pak:
180,01

cena: 1,45/KPL
cena: 0,99/KPL

SW-065TS

Świeczka podgrzewacz
zapachowa 2szt: śr. 6cm
zapachowa fiotetowa Bluberry w
pud pak: 132,06

cena: 1,15/KPL

OG-035TS

Ogród doniczka ceramiczna
okrągła s: 11x10cm jasny fiolet
pak: 10,01

cena: 1,69/SZT

RA-213TS

Foto ramka poliston 9x6 na
2zdj. świnkami w folii bąbelkowej
i w pud. 17x13cm pak: 36,01

cena: 2,50/SZT
cena: 1,99/SZT

RA-237TS

Foto ramka poliston 18x13
żołnierze kościotrupy 22x17cm
w folii bąbelkowej i pud pak:
24,01

cena: 2,60/SZT

RA-619TS

Dekoracja stojak na biurko
memo holder 14x8cm
ceramiczny 'Halloween'
czarownica pak: 36,01

RA-197SW

Foto ramka met. aluminiowa 9x6
: w pud. 9x6cm pak: 80,4

cena: 0,49/SZT

RA-217TS

Foto ramka poliston 9x6
książeczka misie w pud. 15x9cm
Super Jakość !!! pak: 48,01

cena: 2,50/SZT
cena: 1,49/SZT

RA-583M

Foto ramka drew. 15x10
'krówka': w foii bąbelkowej
20x15cm pak: 96,12

cena: 2,49/SZT

SW-010PY

Świeca pieńkowa 6x4cm 04szt
granatowa w folii pak: 10,01

cena: 3,99/OP.

RA-201TS

Foto ramka ceram. 13x9 z
delfinkami w folii bąbelkowej i w
pud. 13x9cm pak: 24,01

cena: 2,99/SZT

RA-225TS

Dekoracja stojak na biurko
memo holder zpolistonu 8x6cm
Tweety aniołek do notate pak:
72,01

cena: 1,80/SZT

RA-591TS

Foto ramka met. 13x9 : na
magnes brązowa 18x15cm pak:
10,01

cena: 3,90/SZT

SW-045RI

Art.komunijne okapnik do świecy
biały new. pak: 100,01

cena: 0,80/SZT

cena: 2,20/SZT

SW-092PY

Świeca lampion 8x7.5x7cm:
szkło dekoracyjne różowe w
kratkę pak: 10,01

cena: 4,60/SZT

23

SW-112PY

Świeca pływająca ozdobna
zapachowa 6szt creme 7x4.5cm
w wor. pak: 10,01

cena: 2,00/KPL
cena: 1,89/KPL

SW-141PY

Dekoracja podstawka pod
świece 01szt okrągła śr.12cm w
folii bąbelkowej pak: 6,01

cena: 1,35/SZT
cena: 0,99/SZT

SW-143PY

Świeca półkula 8cm 01szt rustic
granatowa matowa pak: 6,01

cena: 1,85/SZT

SW-171TS

Świeca ozdobna papryka
czerwona 11cm 5szt zapachowa
w drewnianiej skrzyni pak: 16,01

cena: 11,90/KPL

SW-429TS

Świeca lampion
8.5x7.5x6.5cm: szkło bordowe
matowe pak: 6,01

cena: 2,20/SZT
cena: 1,99/SZT

SW-515TS

Świeca ozdobna zapachowa
2szt w blaszce 10x3.5cm
czerwona czas palenia 4h w fol
pak: 18,01

cena: 1,90/KPL
cena: 1,60/KPL

SW-149PY

Świeca pieńkowa 8x7cm 01szt
pomarańczowa rylowana pak:
10,01

cena: 2,49/SZT

SW-173TS

Świeca ozdobna ziemniak 10cm
1szt pak: 54,01

cena: 2,49/SZT

SW-455TS

Świeca pieńkowa 10x7cm 01szt
fioletowa/granatowa walec pak:
1,01

cena: 2,90/SZT

SW-517TS

Świeca ozdobna zapachowa
2szt w blaszce 10x4cm bordowa
czas palenia 4-5h w foli pak:
1,01

cena: 2,99/KPL
cena: 1,99/KPL

SW-151PY

Świeca stołowa 40cm 04szt
seledynowa gładka w wor. pak:
12,01

cena: 2,15/KPL

SW-179TS

Świeca ozdobna zapachowa w
konewce ceramicznej 18x7cm
cytryna świecznik pak: 1,01

cena: 5,90/SZT

SW-459TS

Świeca pieńkowa 12x6cm 01szt
bordowa walec pak: 1,01

cena: 3,50/SZT
cena: 2,99/SZT

SW-519TS

Świeczka podgrzewacz
zapachowa 1szt: śr. 3.5cm w
plast. kremowy wanilia tealhig
pak: 144,01

cena: 0,60/SZT

SW-155PY

Świeca pieńkowa 9x6cm 01szt
lampion złoty pak: 8,01

cena: 1,59/SZT

SW-163TS

Świeca ozdobna zapachowa
1szt ' Wild Nature ' blok
15x7.5cm wzór żyrafa w folii
pak: 24,01

cena: 4,69/SZT

SW-419PE

Świeca lampion zapachowy
coffee&chocolate 6cm 1szt brąz
w szkle dekoracyjnym pak:
12,01

cena: 5,10/SZT

SW-483TS

Świeca lampion zapachowy
Ocean Breeze 7.5x7cm 1szt w
szkle w ozdobnym pudełku pak:
12,01

cena: 3,50/SZT
cena: 2,99/SZT

TO-163PY

Art.komunijne prez. torebka
lamin. xl: 44.5x32cm 'Hostia'
pier. pak: 120,06

cena: 1,49/SZT

SW-427TS

Świeca lampion 7x7x5cm:
szkło grube biała pak: 6,01

cena: 2,40/SZT
cena: 1,99/SZT

SW-485TS

Świeca pieńkowa 12x6cm 01szt
srebrna walec pak: 122,01

cena: 2,95/SZT
cena: 2,49/SZT

TO-263Z

Art.komunijne prez. torebka
lamin. m: 27x16.5cm papier.
128g pak: 288,12

cena: 0,99/SZT

Dewocjonalia

TO-264Z

Art.komunijne prez. torebka
lamin. l pozioma: 35x26cm
papier. 128g pak: 144,12

cena: 1,49/SZT

WA-386M

Dekoracja okolicznościowa
kubek ceramiczny z maskotką:
w wor. pak: 48,12

cena: 5,99/KPL
cena: 4,99/KPL

WA-403TH

Dekoracja okolicznościowa
upominek walentynkowy zestaw
5 świeczek w kształcie se pak:
26,06

cena: 3,90/KPL
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DE-289SW

Dewocjonalia dekoracja szkl.
krzyż: 10cm pak: 144,12

cena: 1,01/SZT

DE-402PA

Dewocjonalia dekoracja szkl.
Matka Boska: 6x4x4cm w pud.
pak: 100,01

cena: 3,99/SZT

DE-581TS

Dewocjonalia dekoracja Ikona
Ostatnia Wieczerza 14x10cm na
blist. pak: 40,01

cena: 1,99/SZT

DE-973TS

Dewocjonalia obrazek podwójny
święty 24x17cm na drewnie
składany Jezus Chrystus pak:
192,12

cena: 2,60/SZT

DE-975TS

Dewocjonalia krzyż dekoracja
świecący 20cm fluorescencyjny
zielony w wor. pak: 240,12

cena: 0,89/SZT

DE-983TS

Dewocjonalia krzyż drewniany
średni: 14.5x11cm wg rzeźby
Cimabeu pakowany w pud. pak:
10,01

cena: 1,29/SZT

Pasmanteria

AG-055Z

Agrafki złote 28mm 12 szt: pak:
3600,72

cena: 0,17/KPL

AP-163Z

Pasmanteria zestaw do haft. serwetka 2szabl:kordonek 21kol
15x25cm mix w wor. z pak:
960,1

cena: 1,14/KPL
cena: 0,89/KPL

AP-166Z

Pasmanteria zestaw do haft. brelok 16szab:kordonek 21kol
16x25cm mix w wor. z z pak:
600,1

AP-172Z

Pasmanteria metkownica igłowa:
w pud. pak: 100,01

cena: 7,80/SZT

cena: 0,89/KPL
cena: 0,49/KPL

AP-333TS

Pasmanteria aplikacja Rastman
7x6cm na blist. z zaw. pak:
120,06

cena: 0,99/BLIS

DR-850M

Druty metal. z żyłką: 2mm blist.
pak: 480,12

cena: 0,99/SZT

AP-335Z

Pasmanteria aplikacja but: m
9x10cm jeans pak: 2000,5

cena: 0,69/SZT

AP-174M

Pasmanteria metkownica igły
202 uzupełniające: 30mm 5szt w
pud. pak: 2000,99

cena: 4,20/OP.

AP-341Z

Pasmanteria metkownica
łączniki uzupełniające: do tkanin
delikatnych 35mm 100x50 pak:
20,01

cena: 16,39/OP.

DR-860L

Druty metal.: nr.3 w wor. z zaw.
pak: 480,12

cena: 1,50/SZT

DZ-915Z

Pasmanteria dziurkownica
obrotowa 2-5mm 23cm: blist.
pak: 60,12

cena: 12,00/SZT
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AP-164Z

Pasmanteria zestaw do haft. brelok 26szab:kordonek 21kol.
15x25cm mix w wor. z pak:
600,1

cena: 0,99/KPL
cena: 0,89/KPL

AP-235TX

Pasmanteria ozd.do nawlekania
koraliki pak.po 3kol. ok.1-3mm
białe/złote/pomarań pak: 125,01

cena: 1,90/KPL

CE-024M

Pasmanteria centymetr szeroki:
150cmx20mm w plast. pud. pak:
720,12

cena: 0,99/SZT

GU-100Z

Pasmanteria guma do ubr.: w
zestawie 0.5cmx94cmx3szt
2cmx90cmx1szt
5cmx104cmx2sz pak: 288,12

cena: 2,90/BLIS

AP-165Z

Pasmanteria zestaw do haft. brelok 20szab:kordonek 21kol
15x25cm mix w wor. z z pak:
600,1

cena: 0,79/KPL

AP-331TS

Pasmanteria aplikacja Rastman
'Wesoły Facet' 8x5.5cm na blist.
z zaw. pak: 120,06

cena: 0,89/BLIS
cena: 0,49/BLIS

CE-027TS

Pasmanteria centymetr szeroki:
150cmx20mm pak: 1200,12

cena: 0,48/SZT

GU-102Z

Pasmanteria guma do ubr.:
0.8cmx100m na rolce w folii pak:
80,01

cena: 19,50/ROL

GU-110T

Pasmanteria guziki plast.: 25szt
w pud. w wor. z zaw. pak:
240,24

cena: 0,35/OP.

KO-016M

Komp. nici białe 10szt 400: w
wor. 1 pak: 120,24

cena: 2,20/OP.

KO-203L

Pasmanteria kordonek 10kol.:
nr.8 95y 10szt w pud. pak:
100,01

cena: 11,00/PUD

SZ-101Z

Szpilki kolorowe na kole: 40szt
38mm w folii pak: 1440,12

cena: 0,72/SZT

SZ-545Z

Szydełko metalowe: nr.5 12szt w
pud. pak: 300,12

cena: 3,49/PUD

IG-022Z

Igły karnet z krzywą igłą z
nawlekaczem: 25igieł mix rozm.
35-66mm blist. pak: 1440,36

cena: 0,88/SZT

KO-017M

Komp. nici czarne 10szt 400: w
wor. 1 pak: 120,24

cena: 2,30/OP.

KO-214Z

Komp. nici białe 12szt 500: w
pud. w wor. 5 pak: 120,01

cena: 8,40/PUD

SZ-232Z

Szpilki zwykłe: 50 25mm w pud.
pak: 500,5

cena: 1,10/PUD

TA-185PE

Pasmanteria taśma ozdobna
kwiatuszki 1.3cm z materiału 2m
na rolce różowe/żółte/ pak:
240,3

cena: 4,30/ROL

IG-030Z

Igły w pudełku nd-30: 24igły pak:
1440,24

cena: 0,52/PUD

KO-020ZI

Komp. kraw. w wor. 10ele: 6nici
+ 2guziki + agrafka + igła pak:
5000,01

cena: 0,13/KPL

KO-221Z

Komp. nici 36kol na blist. pak:
240,12

cena: 3,94/BLIS

SZ-234M

Szpilki kolorowe: m 12szt … na
blist. pak: 1440,12

cena: 0,55/BLIS

TA-190Z

Pasmanteria centymetr
rozwijany: 150cm pak: 600,12

cena: 1,09/SZT
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IG-105

Igły do maszyny półpłaskie:
10szt 70-100 pak: 2000,5

cena: 2,30/KPL

KO-025TO-1

Komp. nici 10kol 10szt 1000y: 2
mix
kol.fiolet/ziel/brąz/róż/nieb/żół/sz
ar/czerw pak: 10,01

cena: 6,10/OP.

PR-586Z

Pasmanteria przycinacz do nitek
metalowy: pak: 1440,12

cena: 0,75/SZT

SZ-237PC

Szpilki zwykłe: 26g 14mm w
pud. pak: 500,1

cena: 0,85/PUD

TA-194Z

Pasmanteria taśma rzep biała:
16mb 25mm kpl
(haczyki+pętelki) pak: 24,01

cena: 8,80/KPL

IG-111M

Igły do maszyny półpłaskie:
10szt 80 w plast. etui pak:
2500,1

cena: 1,90/KPL

KO-102H

Komp.kraw przybornik 28ele: w
pud. 12nici+
11igieł+nawl+nap+cen+nóż
ninbo pak: 240,01

cena: 2,40/SZT

PR-587M

Pasmanteria rozpruwacz do
dziurek 09cm pak: 5000,99

cena: 0,52/SZT

SZ-237Z

Szpilki zwykłe: 50 14mm w pud.
pak: 500,1

cena: 0,95/PUD
cena: 0,89/PUD

TA-211PE

Pasmanteria taśma ozdobna
kolorowa 2.70m na rolce
różowa/niebieska/fiolet/żółta
pak: 192,24

cena: 3,49/ROL

ZA-031M

Galanteria i
dodatki

cena: 0,09/SZT

AR-873TX

Tekstylia body niemowlęce 3szt
bez rękawków 100% bawełna
roz. 74-84, 86-92 mix k pak:
50,01

cena: 7,99/KPL
cena: 6,99/KPL

BI-307PZ

Tekstylia rajstopy dziewczęce
różowe gładkie roz.128-134 ,
152-158 poliamid 90% pak:
1,01

cena: 2,90/SZT
cena: 1,63/SZT

BI-332PV

Tekstylia bielizna szorty
damskie: s-m mix kol. w kratkę
pak: 0,12

cena: 2,70/SZT

BI-347TX

Tekstylia bielizna bokserki
chłopięce 'Diamond' 100%
cotton roz. od 140cm do 158
pak: 24,01

cena: 3,32/SZT

AK-103TS

Akcesoria do telefonów kabel
telefoniczny przedłużacz w pud.
pak: 200,01

Zamek nierozdzielczy czarny:
20cm nr 3 pak: 600,12

cena: 0,99/SZT

BI-295TS

Tekstylia skarpety dziecięce
roz.21-25 grube stopki
antypoślizgowe ,75% cotton,
pak: 10,01

cena: 2,49/PARA

BI-311PZ

Tekstylia rajstopy dziecięce
ciemne gładkie roz.128-134 ,
152-158 poliamid 90% e pak:
1,01

cena: 2,49/SZT

BI-336PV

Tekstylia bielizna bezszwowa
kpl.figi+top damska mikrofibra z
domieszką elastyn pak: 0,01

cena: 5,49/KPL

BI-349TX

Tekstylia piżama młodzieżowa
damska top + bokserki roz. s-m,
m-l, l-xl , xl-xxl pak: 144,01

cena: 4,89/SZT
cena: 3,99/SZT

BI-297TS

Tekstylia bielizna bokserki
męskie m-xl Marihuana na blist.
w etui z zaw. z kolo pak: 40,01

cena: 3,50/BLIS

BI-313H

Tekstylia ramiączka do biust.
silikonowe: 10mm 2szt mix
wzór/kol. blist. pak: 1800,12

cena: 0,35/KPL

BI-342PV

Tekstylia bielizna figi damskie:
xl-xxl mix kol/rozm. pak: 0,12

cena: 2,70/SZT

BI-365PZ

Tekstylia bielizna bezszwowa
stringi damskie rozm. s/m, l/xl
mikrofibra z domies pak: 0,01

cena: 1,79/SZT

27

AR-867TS

Tekstylia śliniak bawełniany biały
pak: 10,01

cena: 0,69/SZT

BI-299TS

Tekstylia bielizna slipy męskie l
Marihuna z nadrukiem na blist.
w etui z zaw. c pak: 40,01

cena: 3,30/BLIS

BI-315TS

Tekstylia bielizna stringi męskie
m-l Marihuna z nadrukiem na
blist. w etui z za pak: 1,01

cena: 1,49/BLIS

BI-343TX

Tekstylia bielizna bokserki
damskie 'Atlantic' m-s mix kol. w
pud. z zaw. pak: 72,12

cena: 2,99/SZT

BI-381RL

Tekstylia bielizna bokserki
męskie l-xxxl 95% cotton 5%
elastan mix wzór pak: 12,01

cena: 4,24/SZT

AR-871TX

Tekstylia body niemowlęce 2szt
z długim rękawem 100% roz.5056 bawełna w wor. pak: 100,01

cena: 7,00/KPL

BI-305PZ

Tekstylia rajstopy dziewczęce
różowe z nadrukiem roz.104-110
poliamid 90% elasta pak: 1,01

cena: 3,50/SZT

BI-317TS

Tekstylia bielizna stringi damskie
m-l Marihuna z nadrukiem na
blist. w etui z z pak: 1,01

cena: 1,90/BLIS

BI-345TX

Tekstylia legginsy damskie xxxxl
czarne z cekinami w pud. pak:
180,12

cena: 5,89/SZT

BI-382RA

Tekstylia kompl.kamizelka +
rybaczki roz. 38/40 100%
polyester bordowy w wor. pak:
40,01

cena: 1,20/KPL

BI-383RA

Tekstylia rajstopy dziecięce: od
127cm do 134cm 80% coton ,
15% polyamide , 5% e pak:
480,01

cena: 1,99/SZT

BI-403TJ

Tekstylia skarpety dziecięce
1para roz. S-M-L kolorowe pak:
100,1

cena: 1,18/PARA

BI-445PY

Tekstylia skarpety dziecięce
różowe 1para 0-2lata roz.15-17
Wola Produkt Polski pak: 20,01

cena: 0,79/PARA

BI-925RL

Tekstylia rajstopy damskie:
20DEN 3pary mix rozm./kol.
pak: 100,01

cena: 3,99/PUD

BI-939TX

Tekstylia rajstopy damskie:
15DEN 1para czarny roz.36-44
w pud. pak: 10,01

cena: 2,59/PUD

BI-389TX

Tekstylia legginsy damskie z
polarkiem zimowe 80% spandex
20% polyamide one size pak:
120,12

cena: 4,89/SZT

BI-405TX

Tekstylia legginsy damskie z
polarkiem zimowe 80% spandex
20% polyamide roz.l-xl pak:
10,01

cena: 4,99/SZT

BI-503TX

Tekstylia T-shirt męski roz.M
czarny 100% bawełna pak:
120,1

cena: 4,70/SZT

BI-927TX

Tekstylia rajstopy damskie:
20DEN 1para czarne/beżowe
mix wzór s-m w pud. pak: 10,01

cena: 1,89/PUD

BI-943TX

Tekstylia rajstopy damskie
modelujące Gatta roz.2-S
grafit/beż/czarny w pud. 100
pak: 30,01

cena: 3,69/PUD

BI-391TX

Tekstylia skarpety damskie
1para 95% cotton , 5% elastine
Rota roz.35-37 , 37-39 pak:
40,05

cena: 1,59/PARA

BI-407TX

Tekstylia koszulka dziecięca
Atlantic 100% bawełana roz.m-lxl mix kol. w wor. pak: 10,01

cena: 2,99/SZT

BI-517TX

Tekstylia rajstopy dziewczęce
40den microfibra roz.S-M białe
wzór brokatowe serc pak: 12,01

cena: 3,90/SZT

BI-929TH

Tekstylia rajstopy damskie
kabaretki Gatta roz.3/4 nero/beż
w pud. pak: 10,01

cena: 4,68/SZT

BI-963TX

Tekstylia rajstopy damskie:
40DEN 1para Gatta roz.3-M
zielone wzór jodełka Felin pak:
10,01

cena: 1,90/PUD
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BI-397TX

Tekstylia podkolanówki damskie
01para 85% bawełna 10%
polyamid 5% elastyl Langsh pak:
12,01

cena: 1,80/PARA

BI-421PY

Tekstylia skarpety dziecięce mix
mix 1para 0-2lata roz.12-14
Wola Produkt Polski pak: 50,01

cena: 0,84/PARA
cena: 0,69/PARA

BI-527TX

Tekstylia rajstopy dziewczęce
40den microfibra roz.M białe w
czerwone serca i kw pak: 12,01

cena: 2,49/SZT

BI-935TX

Tekstylia podkolanówki damskie
02pary elastyczne
czarne/beżowe/brązowe pak:
10,01

cena: 2,99/KPL

BI-965TX

Tekstylia rajstopy damskie grube
zimowe 90% bawełna , 8%
polamid , 2% elastin r pak: 1,01

cena: 7,49/SZT

BI-399TX

Tekstylia podkolanówki damskie
01para 90% poliester 10%
spandex Langsh ażurkowe pak:
12,01

cena: 1,99/PARA

BI-439TX

Tekstylia podkolanówki damskie
01para 100% poliester w paski
zielone/czerwone/ni pak: 12,01

cena: 0,69/PARA

BI-721TX

Tekstylia stopki damskie 01para
szare roz. 35-39 w wor. pak:
3600,12

cena: 0,89/PARA

BI-937TX

Tekstylia rajstopy damskie:
20DEN 2para grafit/brąz roz.4044 , 44-46 w pud. pak: 10,01

cena: 3,99/PUD

BR-287P

Akcesoria do telefonów
zawieszka na komórkę
maskotka: miś 6cm pak: 5000,4

cena: 1,90/SZT

BU-075TX

Obuwie baletki dziecięce z
materiału: mix wzór
czerwone/różowe/niebieskie/fiol
et pak: 12,01

cena: 1,69/PARA

BU-645RL

Obuwie kozaki młodzieżowe roz.
35-39 skóropodobne ocieplane
polarem na zamek cza pak: 6,01

cena: 6,50/PARA
cena: 5,99/PARA

BU-655RL

Obuwie półbuty sportowe
dziecięce chłopięce roz. 1-13
sznurowane białe/czarne na
pak: 12,01

cena: 9,99/PARA

BZ-070-3

Akcesoria do telefonów
zawieszka na telefon piesek
01szt na blist. w wor. pak: 0,01

cena: 0,75/SZT
cena: 0,49/SZT

ET-193M

Akcesoria do telefonów etui na
komórkę uniwersalne:
silikonowe w wor. z zaw. pak:
2400,1

cena: 0,45/SZT
cena: 0,39/SZT

BU-079TX

Obuwie trampki dziecięce z
materiału: roz. 21-28
zielono/czerwone z gumami w
wor pak: 96,01

cena: 4,99/PARA

BU-647RL

Obuwie kozaki młodzieżowe
dziewczęce roz. 34-39
skóropodobne
lakierowane,ociepla pak: 6,01

cena: 6,50/PARA
cena: 5,99/PARA

BU-657RL

Obuwie kapcie damskie z
materiału: 36-41 ciepłe
pomarańcz/róż/niebieski/fiolet/c
pak: 1,01

cena: 4,99/PARA

BZ-070-4

Akcesoria do telefonów
zawieszka na telefon kluby
piłkarskie 01szt na blist. w w
pak: 0,01

cena: 0,35/SZT
cena: 0,19/SZT

ET-194TX

Akcesoria do telefonów etui na
komórkę uniwersalne:
skóropodobne biało/różowe w
pak: 100,1

cena: 0,99/SZT

BU-081RL

Obuwie trampki dziecięce z
materiału: roz. 24-27
granatowe/zółte w kolorowe
wzor pak: 1,01

cena: 5,49/PARA
cena: 4,99/PARA

BU-649RL

Obuwie kozaki młodzieżowe
dziewczęce roz. 34-39
skóropodobne
lakierowane,ociepla pak: 6,01

cena: 6,50/PARA
cena: 5,99/PARA

BU-665TX

Obuwie kalosze dziecięce
unisex roz. 26
granatowo/czerwone z boku
wzór chłopiec pak: 1,01

cena: 14,90/PARA

BZ-120

Tekstylia bielizna biustonosz:
1szt rozm.: 32B, 34B, 36B, 38B,
40B, 42B mix kol pak: 12,01

cena: 2,49/SZT

ET-199TS

Akcesoria do telefonów etui na
komórkę uniwersalne: 14cm z
paskiem saszetka laki pak:
120,12

cena: 0,80/SZT
cena: 0,49/SZT
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BU-527SJ

Obuwie kapcie męskie z
materiału: 42-45 filc
szare/pomarańcz/ziel/nieb/czer
w w pak: 100,01

cena: 3,10/PARA

BU-651RL

Obuwie półbuty sportowe
dziecięce roz. 30-35 piłka
nożna/sporty halowe na rzep c
pak: 16,01

cena: 9,99/PARA

BZ-070

Akcesoria do telefonów naklejka
na komórkę plastikowa 1 szt mix
wzór pak: 0,01

cena: 0,30/SZT
cena: 0,29/SZT

BZ-133

Tekstylia bielizna biustonosz:
1szt rozm.: 46B mix kol. w wor.
pak: 12,01

cena: 2,50/SZT

ET-201TS

Akcesoria do telefonów etui na
komórkę uniwersalne: 14x8cm
różowe/złote perłowe pak:
10,01

cena: 1,80/SZT
cena: 0,99/SZT

BU-643RL

Obuwie kozaki dziecięce
dziewczęce roz. 28-35
zamszowe nieocieplane na
zamek z p pak: 24,01

cena: 4,99/PARA

BU-653RL

Obuwie półbuty sportowe
dziecięce dziewczęce roz. 30-35
sporty halowe wiązane bi pak:
18,01

cena: 9,99/PARA

BZ-070-2

Akcesoria do telefonów
zawieszka na telefon laleczka
01szt na blist. w wor. pak: 0,01

cena: 0,75/SZT
cena: 0,69/SZT

ET-192M

Akcesoria do telefonów etui na
komórkę uniwersalne z
materiału 'ubranko'mix wzór pak:
1200,2

cena: 0,25/SZT

ET-203TS

Akcesoria do telefonów etui na
komórkę uniwersalne: 14x6.5cm
z materiału czarne pak: 288,24

cena: 0,99/SZT
cena: 0,49/SZT

ET-205TS

Akcesoria do telefonów etui na
komórkę uniwersalne: 11.5x6cm
z dzianiny skarpeta pak: 600,06

cena: 0,85/SZT

GA-033PY

Obuwie gąbka do czyszczenia
butów 10x6x5cm żółta pak:
72,01

cena: 0,35/SZT
cena: 0,29/SZT

PA-431TX

Pasek męski skórzany szer. 3cm
dł. 85cm, 95cm Gurris brązowy
w pud. pak: 10,01

cena: 5,09/SZT

PO-122RA

Portfel młodzieżowy z materiału:
saszetka 'Kamasutra' 18x11cm
pak: 1152,01

cena: 0,35/SZT

PO-217Z

Portfel damski skóropodobny:
11.5x9cm
1foto+2kiesz.+2kart.+1zam. w
wor. z zaw. pak: 600,12

cena: 1,50/SZT

ET-213TS

Akcesoria do telefonów etui na
komórkę filcowe: 13x9cm z
zawieszką krem/nieb/cze pak:
288,48

cena: 0,99/SZT

GA-151TX

Tekstylia krawat męski 138cm
poliester 100%
fiolet/róż/szary/zielony mix wzór
w pak: 10,01

cena: 2,49/SZT

PO-011TS

Akcesoria do telefonów
podstawka pod telefon
uniwersalna: 01szt w pud. pak:
72,12

cena: 1,39/SZT
cena: 0,99/SZT

PO-125TS

Portfel młodzieżowy z materiału:
saszetka 'Euro' 11x8.5cm ze
sznurkiem w wor. pak: 300,01

cena: 1,29/SZT

PO-227Z

Portfel damski skóropodobny:
18x8.5cm w wor. pak: 600,12

cena: 2,70/SZT

ET-257Z

Akcesoria do telefonów
podkładka na podstawkę
uniwersalna: 01szt w pud. pak:
600,01

cena: 0,49/SZT

GA-153TX

Tekstylia koszula męska 60%
bawełna , 40% poliester roz.SM-L-XL biała w wor. z pak:
10,01

cena: 8,99/SZT

PO-013TS

Akcesoria do telefonów
podstawka pod telefon
uniwersalna: 01szt okrągła w
pud. pak: 100,01

cena: 0,69/SZT

PO-131TS

Portfel młodzieżowy z materiału:
13x9cm 1foto +2zam +3kiesz+
1rzep+ 2karty gran pak: 24,01

cena: 5,30/SZT

PO-228Z

Portfel damski skóropodobny:
18x8.5cm w wor. pak: 600,12

cena: 2,49/SZT
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ET-258Z

Akcesoria do telefonów iPhone
etui na komórkę: silikonowe dla
modelu 4/4S w wor. pak: 600,12

cena: 0,49/SZT
cena: 0,39/SZT

KA-649TX

Kapelusz dziecięcy 40-54cm
bawełniany mix wzór/kol.
Produkt Polski pierwsza jako
pak: 10,01

cena: 3,10/SZT

PO-015TS

Akcesoria do telefonów
podstawka pod telefon
uniwersalna: 01szt 11.5x8cm
Tweety pak: 144,04

cena: 0,70/SZT
cena: 0,49/SZT

PO-135TS

Portfel młodzieżowy z materiału:
saszetka 9x9cm na monety
czarno/biały w szare p pak:
200,1

cena: 1,20/SZT
cena: 0,99/SZT

PO-304Z

Portfel damski skóropodobny:
17x10cm portmonetka
lakierowana mix kol. w wor. pak:
300,12

cena: 4,90/SZT

ET-265TS

Akcesoria do telefonów
etui/naklejka: silikonowa dla
modelu 4/4S 16.5x8cm mix wz
pak: 144,06

cena: 1,10/BLIS
cena: 0,99/BLIS

PA-422M

Pasek damski parciany
szer.3cm: dł.110cm
nie/cze/bia/róż w wor. z zaw.
pak: 360,01

cena: 0,69/SZT

PO-021TS

Akcesoria do telefonów
podstawka pod telefon
uniwersalna gumowa: 01szt
11x9cm Tw pak: 144,12

cena: 0,60/SZT
cena: 0,49/SZT

PO-147TS

Portfelik dziecięcy skóropodobny
portmonetka 8x6cm
różowy/brązowy Debbi pak:
240,1

cena: 2,30/SZT

PO-306Z

Portfelik damski z materiału
portmonetka: 10x9cm w
kwiatuszki z brokatem mix kol
pak: 840,12

cena: 2,49/SZT

PO-312Z

Portfelik damski z materiału
portmonetka: 10x9cm czarny z
napisami w wor. pak: 1200,12

cena: 1,52/SZT

SZ-021M

Szczotka do czyszczenia ubrań
z plast.rączką: 26cm blist. pak:
60,3

cena: 2,19/SZT

SZ-123M

Obuwie szczotka plast. mazak
20cm
niebieska/pomarańcz/róż/zielona
pak: 400,01

SM-103TS

Akcesoria do telefonów
zawieszka na telefon biżuteria
01szt od 2.5-4cm mix wzór pak:
1,01

cena: 1,30/BLIS
cena: 0,99/BLIS

SZ-022M

Szczotka do czyszczenia ubrań
w taśmie: z zapasem 7.6mx4.6m
blist. pak: 72,24

cena: 3,20/BLIS

SZ-187PY

Obuwie sznurówki 75cm białe
2szt pak: 250,01

cena: 0,99/KPL

cena: 1,20/SZT

TO-331TS

Tekstylia torba na zakupy l na
ramię z materiału: 41x37cm w
etui z imieniem lub pak: 2,01

cena: 2,60/SZT

TO-453TX

Tekstylia torba na zakupy xl na
ramię jutowa: 52x36cm z
cekinami pak: 50,01

cena: 9,99/SZT

TO-359RH

Tekstylia torebka dziewczęca z
materiału 19x13x5.5cmr
różowa/fioletowa w wor. pak:
600,01

cena: 3,99/SZT

TO-463TS

Tekstylia torebka-saszetka
dziecięca maskotki: 25x18cm
owca/kot/pies w wor. pak: 36,01

cena: 7,90/SZT

SM-105Z

Akcesoria do telefonów smycz
na komórkę materiałowa 45cm
nie/cze/pom fosforyz. pak:
3000,12

cena: 0,49/SZT

SZ-023TX

Szczotka do czyszczenia ubrań
żelowa rolka 11.5x7.5cm na
blist. z zaw. pak: 24,01

cena: 3,50/SZT

TO-318PY

Tekstylia torebka młodzieżowa z
materiału na ramię: 22x18x10cm
'Shake it up' w w pak: 48,12

cena: 11,50/SZT
cena: 9,99/SZT

TO-370M

Tekstylia torebka-saszetka
męska na pasek: 30x13cm
granatowa w wor. pak: 300,1

cena: 5,50/SZT

WI-168RA

Wieszak przyklejany na taśmę
dziecięcy drewniany 28cm w
wor. z zaw. pak: 300,01

cena: 0,89/SZT
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SM-107TS

Akcesoria do telefonów smycz
na komórkę 16cm czarna pak:
100,2

cena: 0,25/SZT

SZ-092M

Szczotka do czyszczenia ubrań
z rączką drew: 23cm w wor. pak:
240,24

cena: 2,89/SZT

TO-323Z

Tekstylia torebka damska
kopertówka l 20x9cm w kwiatki
mix kol. w wor. pak: 240,01

cena: 3,32/SZT

TO-445TX

Tekstylia torba na zakupy na
kółkach xxl: 55x32x19cm w wor.
pak: 50,01

cena: 8,00/SZT

WI-169RA

Wieszak rozkładany plast. 43cm
w wor. z zaw. pak: 500,01

cena: 0,33/SZT

SM-126Z

Akcesoria do telefonów
zawieszka na komórkę gumowa
12cm na blist. logo klubowe pak:
3000,24

cena: 0,55/BLIS
cena: 0,49/BLIS

SZ-109TS

Tekstylia szelki młodzieżowe:
114x3.5cm biało/czerwone
Polska w wor. pak: 24,12

cena: 2,49/SZT

TO-327Z

Tekstylia torba na zakupy xl na
zamek zmateriału: 43x37x12cm
z wzorem pak: 500,1

cena: 2,90/SZT

TO-451SW

Tekstylia torebka młodzieżowa
na lunch zmateriału: 24x19x9cm
na ramie Disney w w pak: 10,01

cena: 8,49/SZT

WI-184H

Wieszak przyklejany haczyk 4szt
z odsysaczem 6.5x2.5x2cm na
blist. pak: 160,01

cena: 4,95/KPL

WI-187TC

Wieszak przyklejany haczyk 1szt
'Palace Pearl' 9cm w wor. z zaw.
pak: 100,1

cena: 0,59/SZT

WI-326Z

Wieszak na ubrania
metal/drewn. 03szt: pak: 40,01

cena: 6,50/KPL

WI-301TS

Wieszak na ubrania plast. 01szt:
dł.38cm, wys.17cm szary
motylek na bluzki , spo pak:
10,01

cena: 0,35/SZT
cena: 0,29/SZT

WI-328Z

Wieszak na spodnie 1para
metal./drew. 01szt: pak: 300,05

cena: 2,19/SZT

WI-303TS

Wieszak na ubrania plast. 01szt:
dł.38-43cm wys.17.5cm
mleczny przeźroczysty na pak:
10,01

cena: 0,60/SZT
cena: 0,49/SZT

WI-329Z

Wieszak na ubrania materiałowy
z satyny 05szt: 39cm w folii z
zaw. pak: 120,01

cena: 7,50/KPL

WI-309TS

Wieszak na szale/ręczniki plast.
01szt: dł.32cm , wys.13cm
czarny pak: 10,01

cena: 0,35/SZT

WI-355TX

Wieszak uniwersalny metal.
01szt 23cm do zawieszenia na
drzwi meblowe szer.front pak:
24,01

cena: 4,50/BLIS

WI-315TS

Wieszak na garnitury plast.
01szt: dł.48cm, wys.28cm ,
szer.5cm srebrny pak: 10,01

cena: 2,30/SZT

WI-357TX

Wieszak uniwersalny metal.
02szt 5cm do zawieszenia na
drzwi meblowe z szer.fron pak:
48,01

cena: 2,30/KPL

Szkola i biuro
WK-103Z

AK-107Z

Obuwie wkładki silikonowe 6szt:
blist. pak: 1000,99

Komputer podkładka pod
myszkę 22x18cm: w wor. pak:
1000,01

cena: 1,25/BLIS

AK-772RS

Komputer pianka czyszcząca do
matryc TFT LCD spray 100ml
pak: 12,01

cena: 1,29/SZT

AR-314PY

Segregator przekładka
preszpanowa 25szt żółta pak:
0,01

cena: 1,10/KPL

cena: 0,49/SZT

AK-773TS

Komputer dekoracja pluszowa
na monitor krowa w wor. z zaw.
pak: 96,01

cena: 2,99/SZT

AR-427TR

Segregator przekładka kolorowa
05kol. Handy w wor. pak: 10,01

cena: 1,10/KPL

AR-217TR

Segregator 2 ringi a4/35mm
biały w kwiaty łąka Design
Handy pak: 10,01

cena: 4,10/SZT

BI-500PS

Bibuła marszczona 200x50cm
mix kolor: pak: 100,1

cena: 0,80/ROL
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AK-109TS

Komputer podkładka pod
myszkę 24x20cm: w wor. pak:
200,01

cena: 0,65/SZT

AR-231TR

Segregator 4 ringi a4/35mm
różowy w kwiaty Handy pak:
10,01

cena: 3,50/SZT

BL-509TR

Blok fipchart do tablic
830x580mm 10 arkuszy biały w
kratkę w folii pak: 10,01

cena: 4,30/OP

AK-117TS

Komputer podkładka pod
myszkę 24x20cm: Rasta
Collection mata mix wzór w wor.
z z pak: 48,01

cena: 0,80/SZT

AR-309Z

Segregator teczka A4 twarda na
dokumenty z wpinaczem mix
wzór.: pak: 72,36

cena: 2,97/SZT

BR-010M

Brokat 12szt/06kol. w pojemn.:
blist. pak: 288,12

cena: 4,49/BLIS

BR-021Z

Brokat 'gruby' 04 szt.w solniczce
5cm.: blist. z zaw. pak: 144,36

cena: 5,18/BLIS

DE-925TS

Dekoracja stojak na biurko na
taśmę klejącą 13x7cm poliston +
taśma przeźroczyst pak: 20,05

cena: 2,90/SZT

DL-220L

Długopis inny ,, atramentowy z
2nabojami: blist. pak: 600,01

cena: 0,59/BLIS
cena: 0,49/BLIS

BZ-373

Gumka w pud. 72szt chińska
kolorowa zapach. 'plaster' pak:
0,01

cena: 0,99/PUD

DL-025TS

Długopis inny ,, ze skuwką
nieb./marker żółty 01szt pak:
500,1

cena: 0,69/SZT
cena: 0,49/SZT

DL-235TR

Długopis żel. kol. , 36szt
gumowy uchw. 3xczerwony ,
3xzielony , 15xniebieski, pak:
12,01

cena: 39,00/KPL

CY-012Z

Cyrkiel plastikowy zestaw z
ołówkiem 06szt kol. mix kol. w
etui pak: 144,01

cena: 3,49/KPL

DL-207TR

Długopis cienkopis nieb. , 01szt:
jasny 0.4mm Handy luz pak:
1000,01

cena: 0,25/SZT

DL-243PY

Długopis gadżet ,, imienny
jumbo 18cm 'Solar' zasilany
przez słońce zielony/różo pak:
100,01

CY-014Z

Cyrkiel metalowy zestaw z
redisówką i rysikami,linijką 10cm
w etui: pak: 600,24

cena: 2,30/SZT

DL-215TR

Długopis żel ,, 02szt/2kol:
czarny/zielony gumowy uchw. ze
skuw. Handy Intense G pak:
288,24

cena: 1,49/KPL

DL-257M

Długopis klas. aut. czar. 06szt
srebrne w wor. pak: 480,12

cena: 4,99/KPL

cena: 0,69/BLIS

CY-023TS

Cyrkiel plastikowy zestaw z
ołówkiem mix kol. na blist. z
zaw. pak: 432,48

cena: 1,29/BLIS

DL-217TR

Długopis żel ,, 01szt/1kol:
czerwony gumowy uchw. ze
skuw. Handy Intense Grip w
pak: 576,01

cena: 0,95/SZT
cena: 0,49/SZT

DL-259TR

Długopis gadżet ,, gumowy
uchwyt 01szt niebieski + smycz
55cm mix kol w etui z z pak:
12,01

cena: 2,90/KPL

DL-275TR

Długopis żel ,, 01szt/1kol:
zielony aut. gumowy uchw.
Handy Salsa w wor. z zaw. pak:
1,01

cena: 1,30/SZT
cena: 0,99/SZT

DL-329TR

Długopis żel ,, 12szt/1kol:
fioletowy aut. gumowy uchw.
przeźr/fiol. 0.5mm Salsa pak:
96,01

cena: 3,90/KPL
cena: 2,99/KPL

DL-287TR

Długopis zest. ,, klas. aut. nieb.
1szt + ołówek aut. gumowy
uchw. mix kolor w pak: 12,01

cena: 3,90/KPL
cena: 2,99/KPL

DL-331TR

Długopis żel ,, 12szt/1kol:
czerwony aut. gumowy uchw.
przeźr/czer. 0.5mm Salsa pak:
96,01

cena: 3,90/KPL
cena: 2,99/KPL

DL-303TR

Długopis żel ,, 01szt/1kol:
czerwony aut. gumowy uchw. +
wkład gratis Handy Inte pak:
432,36

cena: 1,45/KPL
cena: 0,99/KPL

DL-347TR

Długopis żel ,, 12szt/1kol:
niebieski metalic aut. gumowy
uchw. przeźr/nieb. 0.7 pak:
96,01

cena: 3,60/KPL
cena: 2,99/KPL

33

DL-305TS

Długopis gadżet ,, imienny złoty
, czarno/srebrny 12cm wkład
niebieski w ozdobny pak: 1,01

cena: 2,99/PUD

DL-357TR

Długopis żel ,, 12szt/1kol:
czerwony metalic aut. gumowy
uchw. przeźr/czer. 0.7m pak:
96,01

cena: 3,60/KPL
cena: 2,99/KPL

DL-309TS

Długopis gadżet ,, mini 7x2.5cm
plast. wkład czarny ze smyczą
40cm w wor. pak: 1000,5

cena: 1,10/SZT

DL-365TR

Długopis żel ,, 12szt/1kol: złoty
metaliczny ze skuw. metal.
końcówka w pud. Han pak:
96,01

cena: 2,90/KPL
cena: 1,99/KPL

DL-419TS

Długopis gadżet figurka z
polistonu 15.5cm Diabeł
brązowy ( wkład nie pisze) w f
pak: 288,12

cena: 0,49/SZT

DL-549TS

Długopis gadżet świecący z
piórkami ' Hannah Montana '
19cm czarny wkład ze skuw pak:
10,01

cena: 1,19/SZT

DL-633TR

Długopis klas. aut. nieb. 02szt
gumowy uchw. mix kol. Hot
Touch w wor. z zaw. pak: 36,01

cena: 0,90/SZT

DL-805Z

Długopis żel. brokat , zapach
06szt/6kol gumowy uchw.: w etui
pak: 288,24

cena: 2,30/KPL

ET-167TR

Etui na dokument, kartę 1szt
9x6cm ID BLOCK
zabezpieczające przed
skanowaniem,kl pak: 60,06

cena: 1,50/SZT

DL-461TR

Długopis żel ,, 01szt/1kol: czarny
aut. gumowy uchw. 0.7mm FX-7
pak: 12,01

cena: 0,60/SZT
cena: 0,49/SZT

DL-577Z

Długopis zabaw. fantazja , 01szt
serce z kokardką: w wor. pak:
600,01

cena: 1,64/SZT
cena: 0,99/SZT

DL-635TR

Długopis klas. aut. nieb. 01szt
gumowy uchw. kolorowy Chubby
Pop w wor. z zaw. pak: 576,12

cena: 0,69/SZT

DL-854Z

Długopis cienkopis ,,
12kol/12szt: w etui z zaw. pak:
240,12

cena: 7,49/KPL

ET-169TR

Etui na dokument, kartę 1szt
9x6cm ID BLOCK
zabezpieczające przed
skanowaniem,kl pak: 60,06

cena: 1,50/SZT

DL-469TX

Długopis gadżet świecący disco
kolorowe diody led na bat.3xG3
metl. srebrny wkła pak: 144,12

cena: 2,30/BLIS

DL-579Z

Długopis zabaw. fantazja , 01szt
serce z wstążką: w wor. pak:
600,01

cena: 1,29/SZT

DL-649TR

Długopis klas. aut. nieb. 05szt
gumowy uchw. kolorowy Sleek
Touch BR 98C na blis pak: 10,01

cena: 2,30/KPL

DZ-600PS

Dzienniczek ucznia A6 miękka
opr.: mix wzorów pak: 25,01

cena: 0,49/SZT

ET-171TR

Etui na paszport 13x9cm ID
BLOCK zabezpieczające przed
skanowaniem,klonowaniem d
pak: 60,06

cena: 2,10/SZT
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DL-543TS

Długopis klas. aut. nieb. 01szt
gumowy uchw. Floralis z
serduszkiem na łańcuszku pak:
24,01

DL-548M

Długopis gadżet ścieralny z
gumką 12szt: w etui pak: 100,1

cena: 25,00/OP.

cena: 1,30/SZT

DL-608Z

Długopis klas. aut. nieb. 06szt
gumowy uchw. mix kol. w wor.
pak: 240,06

cena: 3,29/KPL

DL-693Z

Długopis klas. aut. nieb. 06szt
ergonom. gumowy uchw. mix
kol.: w wor. pak: 200,2

cena: 2,49/KPL

DZ-601PY

Dzienniczek ucznia A6 twarda
opr.: 'Hannah Montana' pak:
60,1

cena: 0,95/SZT

ET-173TR

Etui na paszport 13x9cm ID
BLOCK zabezpieczające przed
skanowaniem,klonowaniem d
pak: 60,06

cena: 1,99/SZT

DL-613Z

Długopis żel. fluo , zapach
06szt/06kol: w etui pak: 288,24

cena: 2,80/KPL

DL-796M

Długopis cienkopis ziel. , 12szt:
w pud. z zaw. ninbo pak: 120,12

cena: 1,29/PUD
cena: 0,99/PUD

DZ-904Z

Dziurkacz metal m 8 kartek: w
pud. pak: 240,12

cena: 2,60/SZT

ET-207TS

Etui na dokumenty i karty:
10x7cm plast. niebieskie kobieta
w samochodzie pak: 6,01

cena: 1,30/SZT

ET-250TX

Etui na dokumenty i karty skóra
'Volvo' 16.5x11.5cm w wor. pak:
200,25

cena: 3,99/SZT

FA-207Z

Farbki szkolne proszkowe 08kol.
w etui z pędzelkiem: w folii pak:
288,72

cena: 1,39/SZT

FA-265Z-4

Farbki akrylowe 01kol.x 75ml w
tubie: żółta pak: 220,01

cena: 3,99/SZT

FO-007Z

Foliopis perman. okrągła końc.
xl 01szt czarny: w pud. pak:
1440,12

cena: 0,87/SZT

GR-006M

Grafit 2b 2x30szt lux 0,5mm w
pojemniczkach z zawieszką pak:
432,01

cena: 0,29/KPL

ET-251Z

Etui na dokumenty i karty:
11x7cm w wor. z zaw. pak:
600,01

cena: 1,60/SZT

FA-226Z

Farbki plakatowe 6kol.x 35g w
plast. słoiczku z pędzelkiem: w
etui pak: 72,01

cena: 3,49/KPL

FA-267Z

Farbki szkolne akwarele/wodne
06kol.x 6ml w tub.: w pud. pak:
240,01

cena: 0,69/PUD

FO-029Z

Foliopis perman. okrągła końc.
12szt mix kol.: blist. pak: 120,3

cena: 4,49/BLIS

GR-218L

Edukacja literki magnetyczne do
tablicy : 26szt 2cm blist. pak:
500,01

cena: 2,20/BLIS

ET-253Z

Portfelik na dokumenty i karty z
materiału: 12x8cm w wor. pak:
360,1

cena: 3,99/SZT

FA-233Z

Farbki akrylowe 12kol.x 12ml w
tubie: w pud. pak: 60,2

cena: 8,80/PUD

FA-271Z

Farbki szkolne paleta 12kol. +
pędzelek: w folii pak: 144,36

cena: 2,90/SZT

FO-039Z

Foliopis do cd/dvd 01szt czarny:
blist. pak: 960,01

cena: 0,65/BLIS
cena: 0,59/BLIS

GR-280M

Edukacja patyczki szkolne do
nauki liczenia 50szt w wor. z
zaw. pak: 480,6

cena: 1,79/OP.
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ET-259TS

Etui na długopisy plast. 2elem.
16.5x5cm czerwone w pud. pak:
100,01

cena: 0,89/SZT
cena: 0,69/SZT

FA-247M

Farbki tempera 06kol.x7ml tubie
w pud. pak: 120,01

cena: 0,59/PUD

FA-273Z

Farbki szkolne wodne 16kol. w
etui z pędzelkiem: w wor. pak:
288,72

cena: 1,80/SZT

FO-043TS

Foliopis mini 7x2.5cm plast.
zielony/niebieski z zaw. na
smycz pak: 10,01

cena: 0,39/SZT

GU-002PY

Gumka na blist. 02 szt. szminka
'Shake it up' pak: 24,01

cena: 1,39/BLIS

FA-128Z

Farbki plakatowe 12kol.x 26g w
plast. słoiczku: w pud. pak:
60,01

cena: 7,94/PUD

FA-263Z

Farbki szkolne proszkowe 12kol.
w etui zpędzelkiem w wor. z
zaw. pak: 144,36

cena: 1,80/SZT

FA-275Z

Farbki szkolne akwarele/wodne
z brokatem w etui 16kol. +
pędzelek: w folii pak: 144,72

cena: 2,99/SZT

FO-075TR

Foliopis perman. okrągła końc.
s 06szt cienki mix kol. w etui pcv
Snowman OPF pak: 10,01

cena: 3,99/KPL

GU-004PY

Gumka w wor. 02 szt. szminka
'Polly' pak: 10,01

cena: 1,32/KPL

GU-037TR

Gumka w długopisie sztyfcie
automatyczna fioletowa pak:
10,01

cena: 1,10/SZT

KA-415TS

Kalkulator kieszonkowy EURO
niebieski: 9x5.5cm na bat.2xG10
w pud. pak: 500,01

cena: 1,49/SZT

KL-003Z

Klej super ninbo 2g: blist. pak:
576,12

cena: 0,62/SZT

KO-319Z

Korektor w pisaku metal.końc.
09ml: na blist. pak: 1080,01

cena: 1,90/BLIS

GU-042Z

Gumka na blist. 02 szt. profesj.:
czer-nieb. pak: 144,24

cena: 1,29/SZT

KA-519Z

Karteczki samoprzyl. pastel żółte
101x76mm 100str.: w wor. z
zaw. pak: 144,24

cena: 2,30/KPL

KL-007Z

Klej w sztyfcie 09g.do papieru:
pak: 1152,24

cena: 0,32/SZT

KO-325Z

Korektor w taśmie przeźr.
'myszka': na blist. pak: 144,72

cena: 1,90/BLIS

GU-045TR

Gumka w długopisie zapas
01szt 12cm wkład biały Rob Out
Bold w wor. pak: 1000,01

cena: 0,30/SZT

KA-523TS

Karteczki w plastikowej ramce
9x7cm z manesem
misiu/ślimak/słonik/żyrafa/mysza
k pak: 72,01

KO-969PS

cena: 1,20/SZT

KR-130M

Kredki 12kol.temp.: w etui: fans
z zaw. pak: 120,12

cena: 3,00/OP.

cena: 1,02/SZT

KA-570PX

Karteczki kostka arkusz biała
85x85 400str.: w folii pak: 72,01

cena: 1,90/SZT

cena: 1,99/KPL
cena: 1,49/KPL

KL-011TR

Klips archiwizacyjny 50szt z
kapturem plast. biały w pud. pak:
1,01

cena: 16,90/PUD

KO-924PC

Kolor/książeczka a4 modne
dziewczyny do ubierania i
rozbierania mix wzór.
pak:
100,25

cena: 4,99/SZT

Kolorowanka od 3 lat a4 16stron
malowanka ' Magiczne Słowa '
2712-1 WZ. pak: 25,01

ID-001Z

Identyfikator na smyczy twardy
plastik: w wor. pak: 1000,1

KR-168H

Kredki z wielokolorowym
grafitem jumbo 06szt temp.:
blist. pak: 240,01

cena: 4,50/BLIS
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KL-647M

Klej brokatowy w butelce
03szt/03kol.x50ml: blist. pak:
144,24

cena: 1,99/BLIS

KO-961PY

Kolorowanka od 3 lat a4 16stron
z naklejkami 32szt Mali
Sportowcy do kolorowania pak:
200,2

cena: 1,69/SZT

KR-304M

Kredki dwustronne 24kol.12szt
temp.: w wor. z zaw. pak: 240,12

cena: 3,19/PUD
cena: 2,99/PUD

KA-405M

Kalkulator biurowy l : 11x7.5cm
na blist. z zaw. pak: 120,01

cena: 6,50/SZT

KA-572PX

Karteczki kostka klejona arkusz
kolorowa85x85 400str.: w folii
pak: 12,01

cena: 1,59/SZT
cena: 1,49/SZT

KL-650Z

Brokat 'piasek' 06kol.w pojemn.:
7.5cm na blist. z zaw. pak:
288,01

cena: 2,49/BLIS

KO-962PY

Kolorowanka od 5 lat a5
32strony malowanka Wiosna
ISBN 978-83-7623-675-9 WZ.
pak: 300,2

cena: 1,50/SZT
cena: 1,19/SZT

KR-807Z

Kreda kolorowa 8cm 12szt: w
pud. z zaw. pak: 144,12

cena: 0,70/PUD

KS-06M

Kredki.świecowe jumbo 24kol.:
ninbo w pud. z okien. pak: 48,12

cena: 3,19/PUD
cena: 2,99/PUD

MO-007M

Modelina famolina fluo.
silikonowa: 75g mix kol. w pud.
pak: 144,12

cena: 2,19/SZT

NA-343TS

Naklejki kolekcjonera 11-8szt '
Ben 10 ' Cartoon Network w wor.
z zaw. pak: 12,01

cena: 1,10/KPL

NO-621TS

KS-107Z

Kredki.świecowe 6kol.: w pud. z
okien. pak: 576,48

cena: 0,45/PUD

MZ-086M

Mazaki 12kol w torebce: z
uchwytem pak: 288,01

cena: 1,25/KPL
cena: 1,19/KPL

NA-359TH

Naklejki kolekcjonera 200szt '
Monster High ' na pasku w pud.
z zaw. motywacyjne pak: 200,01

cena: 0,99/KPL

NS-233Z

Nożyczki dla dzieci metal.
ostrze: 10cm zaokrąglone ,
plast. rączki kolorowe pak:
120,01

Notes s oprawa materiałowa:
12.5x9.5cm w wor. pak: 300,01

NS-521TS

OB-011TR

cena: 0,49/SZT

Notes m 'Espania' zamykany
na kluczyk 14x9cm z
długopisem w pud z okien. pak:
48,12

cena: 2,49/SZT

cena: 4,50/SZT
cena: 3,99/SZT

Obwoluta a4 05szt folder na
dokumenty PP Delfin typ L
nadruk techniką offsetową pak:
1200,01

cena: 1,49/KPL
cena: 0,99/KPL

LI-313M

Linijka ekierka zestaw 2szt
plastikowa: 5x10 + 7x7cm w
wor. z zaw. pak: 2400,99

cena: 0,45/KPL
cena: 0,39/KPL

MZ-413M

Mazaki 10kol grube zapachowe
w etui pak: 240,12

cena: 2,49/KPL

NA-377L

Naklejki laserowe 60szt mix
wzór: w wor. z zaw. pak: 5000,5

cena: 0,49/KPL

NS-509TS

Notes organizer l ' South Park '
z długopisem: 18x13cm w pud. z
okien. pak: 10,01

cena: 3,49/SZT
cena: 2,99/SZT

OB-025TR

Obwoluta a4 05szt folder na
dokumenty PP Delfin typ L nadruk
techniką offsetową pak: 1200,01

cena: 1,99/KPL
cena: 1,49/KPL
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LI-321TS

Linijka 20 cm z kalkulatorem:
czerwona w pud. pak: 100,01

cena: 6,30/SZT

MZ-438Z

Mazaki 30kol standard w etui: z
zaw. pak: 120,12

cena: 2,99/KPL

NB-007TR

Naboje do piór 6szt: czar. w
pud. Handy pak: 20,01

cena: 0,59/PUD

NS-514Z

Notes m oprawa
skóropodobna: 15x9cm w wor.
pak: 144,01

cena: 4,26/SZT

OB-045TR

Obwoluta a4 05szt folder na
dokumenty PP kwiaty/pasy typ L
nadruk techniką offs pak:
1200,01

cena: 1,49/KPL
cena: 0,99/KPL

LI-614Z

Linijka szablon 1 szt 20cm
kątomierz i matematyka: mix kol.
w wor. pak: 2400,99

cena: 0,49/SZT

NA-337PY

Naklejki kolekcjonera 6szt 'Hello
Kitty' w wor. pak: 120,01

cena: 0,24/KPL

NB-013TR-1

Naboje do piór 100szt (około):
czar. 150g w wor. pak: 1,01

cena: 1,99/OP

NS-518PY

Notes m 'Shake it up'
kształtowy: 14x10cm pak: 45,15

cena: 0,99/SZT

OB-047TS

Obwoluta a6 01szt folder na
dokumenty czerwony 17x13cm
pak: 1000,99

cena: 0,25/SZT
cena: 0,19/SZT

OB-089TR

Obwoluta a4 05szt folder na
dokumenty PP Delfin typ L
nadruk techniką offsetową pak:
1200,01

cena: 1,49/KPL
cena: 0,99/KPL

OK-637TR

Okładka na dokumenty A4
10szt: do termobindowania
10mm jasno brązowa w folii pak:
40,01

cena: 0,80/OP
cena: 0,49/OP

OK-709TR

Okładka na zeszyt A4 10szt: w
wor. transparent/przeźroczysta
Handy pak: 50,01

cena: 5,80/OP

OL-900M

Ołówek 01szt. automatyczny
gumowy uchw. 0.5mm w wor. z
zaw. pak: 2400,6

cena: 0,45/SZT

OR-021TS

Organizer na biurko poliston
13x7.5cm Rasta Collection w
pud. pak: 48,01

cena: 1,99/SZT

OB-103TR

Obwoluta a4 10szt w wor. fiolet
z klapką 120um matowa
koszulka pak: 70,01

cena: 2,29/KPL

OK-675TR

Okładka na dokumenty A4
10szt: do termobindowania 2mm
brązowa w folii pak: 60,01

cena: 0,60/OP
cena: 0,49/OP

OL-131TS

Ołówek zabawka 01szt jumbo
43cm z drewnianą głową
czarownicy z zaw. w wor. pak:
120,12

OB-107TR

Obwoluta a3 10szt w wor.
pozioma groszkowa bezbarwna
80 MIC Handy koszulka w fo
pak: 25,01

cena: 2,99/KPL

OK-702Z

Okładka na zeszyt A5 10szt: w
wor. pak: 240,01

cena: 5,50/OP

OL-208Z

Ołówek welurowy 06szt: mix kol.
w wor. zzaw. pak: 72,36

cena: 2,49/KPL

cena: 1,39/SZT

OR-001PY

Organizer na biurko dzieciecy
'Hannah Montana' metal w wor.
pak: 192,12

cena: 1,50/SZT
cena: 0,99/SZT

OR-025PY

Notes organizer l damski:
16x8.5cm na magnez Modo Arte
Collezione pak: 24,01

cena: 2,79/SZT

OR-005TS

Organizer na biurko 'Saga
Zmierzch' metal w wor. z zaw.
pak: 48,12

cena: 0,69/SZT

OR-027TS

Notes organizer l damski:
18x17cm twarda okładka Chica
w wor. pak: 10,01

cena: 3,29/SZT
cena: 2,99/SZT
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OK-585TR

Okładka na książkę 40x100cm
samoprzylepna przeźroczyska w
folii Handy pak: 48,01

cena: 0,30/ROL

OK-705TS

Etui na dokumenty 15x12cm
czarna skóropodobna okładka
pak: 300,5

cena: 1,30/SZT

OL-211M

Ołówek 06szt z gumką
brokatowy: mix kol. w wor. pak:
480,24

cena: 1,60/KPL

OR-009TS

Organizer na biurko plast. na
wizytówki stojak niebieski
10x7cm pak: 96,01

cena: 0,89/SZT

OR-029TX

Organizer na biurko metal.
pojemnik na karteczki
10x9x5.5cm srebrny , przybornik
pak: 1,01

cena: 2,90/SZT

OK-627TR

Okładka na dokumenty A4
10szt: do termobindowania
10mm brązowa w folii pak: 40,01

cena: 0,80/OP
cena: 0,49/OP

OK-707TR

Okładka na zeszyt A5 10szt: w
wor. transparent/przeźroczysta
Handy pak: 50,01

cena: 4,50/OP

OL-217TS

Ołówek techniczny 12szt HB
Lapiz heksagonalny
niezatemperowany +
temperówka + gu pak: 240,12

cena: 1,49/OP.

OR-011Z

Organizer na biurko z wyp. 11
elem. w pud. pak: 36,01

cena: 11,49/SZT
cena: 10,99/SZT

OR-035TS

Organizer na biurko poliston
9.5x7cm Rasta Collection w pud.
pak: 72,01

cena: 1,49/SZT

PA-457TR

Etykiety samoprzylepne 100szt
na arkuszuA4
105x35,37,48,42.3mm ,
20x148mm, 38x21 pak: 10,01

cena: 6,90/KPL
cena: 4,99/KPL

PA-553Z

Papier do kalkowania a4 50szt:
w pud. kalka pak: 50,05

cena: 5,50/KPL

PI-203Z

Pinezki 50szt. srebrne: 10mm w
pud. pak: 1000,1

cena: 0,49/PUD

PI-503PY

Piórnik drewniany:
22x6cm/17x6cm w folii pak:
10,01

cena: 6,49/SZT

PL-321TS

Plecak dziecięcy 'Debby' torba
na kółkach 42x23.5x14cm
kremowy w wor. Super Jako
pak: 6,01

cena: 15,00/SZT
cena: 12,00/SZT

PA-459TR

Etykiety samoprzylepne 01szt
na arkuszuA4 105x37,42.3,48
białe do drukarek lase pak:
1400,01

cena: 0,10/SZT

PA-559PS

Papier papeteria A5 10k +
11kopert ' Władca Pierścieni ' w
folii pak: 10,01

cena: 0,85/KPL

PI-207Z

Pinezki kołeczki 30szt. mix kol.:
blist. pak: 288,24

cena: 0,90/BLIS

PI-512Z

Piórnik materiałowy
kosmetyczka na suw. :20x8.5cm
w wor. z zaw. pak: 720,12

cena: 1,89/SZT

PO-090Z

Podkładka pod dokum.
jednoczęściowa: 32x23cm A4 w
wor. pak: 160,8

cena: 2,30/SZT

PA-461TR

Etykiety samoprzylepne 01szt
na arkuszuA4 52.5x29.7mm,
97x42.3mm białe do druka pak:
1400,01

cena: 0,10/SZT

PA-565TS

Papier papeteria A5 10k +
05kopert zapachowa wzór
kwiaty/domki w folii pak: 432,36

cena: 0,79/KPL

PI-319TR

Pióro wieczne niebieskie 25szt:
displey Handy pak: 1,01

cena: 25,00/OP
cena: 19,00/OP

PI-F307

Pióro kulkowe: czar./nieb. blist.
fans pak: 600,5

cena: 1,29/BLIS

PU-853Z

Tuba rysunkowa 65x10cm z
uchw. w folii pak: 24,01

cena: 19,00/SZT
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PA-502Z

Pamiętnik zamykany l 3d:
18x13cm mix kol./wzór w wor. z
zaw. pak: 220,01

cena: 2,53/SZT

PE-135Z

Pędzle do farb art. piankowe
06szt: mix wzór w wor. pak:
125,01

cena: 5,50/KPL

PI-351TR

Pisak kreślarski 12szt 0.7
zielony Snowman do kreślenia,
szkicowania tusz pigmen pak:
10,01

cena: 18,90/KPL
cena: 9,99/KPL

PL-110H

Plastelina 12kol. z brokatem
180g: w pud. pak: 144,01

cena: 1,98/OP.

SP-025TR

Spinacze biurowe srebrne
15mm 100szt krzyżowy mały
Handy w pud. pak: 100,1

cena: 0,39/OP

PA-548PS

Papier kolorowy a4
samoprzylepny: pak: 20,01

cena: 2,99/SZT

PE-431Z

Pędzelki do farb art. okrągłe
06szt: 2-4-6-8-10-12 blist. pak:
288,24

cena: 3,29/KPL

PI-499TS

Piórnik metalowy 20x6cm 'Saga
Zmierzch' w folii pak: 48,12

cena: 0,85/SZT
cena: 0,69/SZT

PL-319PF

Plecak dziecięcy 'Barbie'
24x20x7 różowy w wor. pak:
10,01

cena: 9,00/SZT

SP-035Z

Spinacze biurowe kolor 28mm
100szt: w pud. plast. pak:
288,48

cena: 1,20/PUD

SZ-152M

Szkło powięk. podświetlane
65mm: w pud. z zaw. pak: 120,2

cena: 7,48/SZT

TE-164Z

Teczka aktówka z rączką
segregator dokumentów:
34x26cm w wor. pak: 60,15

cena: 7,48/SZT

TE-283TR

Teczka papierowa laminowana
A3 przestrzenna na rzep
grubość 12mm 44x30.5cm czarn
pak: 15,05

SZ-155TU

Szkło powięk. 55mm: składane
w folii bąbelkowej pak: 10,01

cena: 1,50/SZT

TE-169TX

Temperówka 1 ost. 1szt l z
uchytem na papier, foto 9cm
drewniana kolorowa w fol pak:
480,2

cena: 0,90/SZT

TU-004Z

Pieczątka tusz zielony 30ml: w
pud. pak: 240,12

cena: 0,84/SZT

TA-025TR

Taśma klejąca matowa.
19mm/30y 01szt: w wor. Handy
pak: 8,01

cena: 1,90/SZT

TE-170Z

Teczka plastikowa ofertówka A4
w wor. pak: 480,06

cena: 0,95/SZT
cena: 0,89/SZT

WI-224M

Wizytownik na 16 wizytówek: w
wor. z zaw. pak: 96,48

cena: 3,20/SZT

cena: 3,60/SZT
cena: 2,99/SZT

WK-047TR

Długopis wkład żelowy złoty
01szt metalic ze skuw. Handy
Gel w wor. z zaw. pak: 1152,12

cena: 0,20/SZT
cena: 0,09/SZT

ZA-0658ST

Edukacja liczydło plastikowe
20cm ziel/pomar/nieb w folii pak:
240,01

cena: 6,99/SZT

WK-051TR

Długopis wkład żelowy żółty
01szt ze skuw. Handy Gel w
wor. z zaw. pak: 1152,12

cena: 0,20/SZT
cena: 0,09/SZT

ZA-126PY

Zakreślacz 1 szt fluo. mix kol.:
13cm 'Hello Kitty' pak: 1152,36

cena: 0,69/SZT
cena: 0,49/SZT

WK-053TR

Długopis wkład żelowy zielony
01szt ze skuw. Handy Gel w
wor. z zaw. pak: 1152,12

cena: 0,20/SZT
cena: 0,09/SZT

ZA-175TX

Zakreślacz 1 szt fluo.
dwustronny żółty/ziel 14cm
textmarker pak: 864,12

cena: 0,89/SZT
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TA-135Z

Taśma klejąca z dyspenserem
przeźr. 19mm/36y: pak: 144,72

cena: 1,90/KPL

TE-171Z

Teczka materiałowa ofertówka
A4 na zamek: mix kol. pak:
480,12

cena: 2,88/SZT

WI-504PY

Kosz biurowy dla dzieci
plast/met. 20x11cm 'Hannah
Montana' w wor. pak: 10,01

cena: 3,49/SZT
cena: 2,99/SZT

WK-119TR

Długopis wkład czerwony 01szt
BR-107 do długopisu Twister i 2F luz pak: 1000,01

cena: 0,08/SZT
cena: 0,04/SZT

ZE-030Z

Zestaw przyb.szkol. linijki 4
elem. linijka 15cm + 2szt ekierka
+ kątomierz prze pak: 1200,6

cena: 1,25/KPL

TE-160Z

Teczka plastikowa ofertówka A4
pak: 1200,1

cena: 0,59/SZT

TE-279TR

Teczka twarda na dokumenty A4
plast. przestrzenna PP
poszerzana grubość 40mm 32.
pak: 15,01

cena: 3,50/SZT
cena: 2,99/SZT

WK-035TR

Długopis wkład żelowy złoty
01szt metalic 0.7mm Handy
Salsa Metalic w wor. z zaw pak:
1152,12

cena: 0,20/SZT
cena: 0,19/SZT

WO-003PF

Worek na buty 43x33cm:
beżowy płócienny z niebieskim
nadrukiem pak: 0,5

cena: 1,90/SZT

ZE-033Z

Zestaw przyb.szkol. linijki 4
elem. linijka 20cm + 2szt ekierka
+ kątomierz bajk pak: 1200,01

cena: 0,90/KPL

ZE-038Z

Zestaw przyb.szkol. z cyrklem 7
elem. cyrkiel + linijka 12cm +
2szt ekierki + ką pak: 288,12

cena: 4,29/KPL

ZE-715PY

Zeszyt a5 60k kratka:
'Czarodzieje z Waverly , Shake it
up , Hannah Montana ' pak:
120,1

cena: 0,80/SZT
cena: 0,79/SZT

ZE-921Z

Zestaw art. szablon
26.8x18.5cm: zwierzęta mix kol.
w wor. pak: 576,24

cena: 1,30/KPL

Zabawki

ZE-045Z

Zestaw przyb.szkol. blist. 8
elem. z cyrklem plast. + ołówek
+ linijka 30cm + 2 pak: 144,01

cena: 2,50/KPL

ZE-716PY

Zeszyt a5 16k do nut:
'Czarodzieje z Waverly ' pak:
80,1

cena: 0,59/SZT

ZS-010M

Zszywki typ 10 srebrne
pud. pak: 1000,1

s: w

cena: 0,45/PUD

BR-245TS

cena: 1,30/SZT
cena: 0,99/SZT

cena: 4,49/KPL

ZE-739PY

Zeszyt a5 16k linia: 'Sweet
Princess' pak: 80,2

cena: 0,32/SZT
cena: 0,29/SZT

ZS-080Z

Zszywacz typ 24/6 plastik
6.8cm 15 kartek z
rozszywaczem + zszywki: blist.
pak: 144,12

cena: 3,85/BLIS

AK-111TS

Komputer zestaw 4szt do
poznawania zmysłów wzrok ,
słuch , mowa , węch USB dla
pak: 10,01

cena: 9,00/KPL

Brelok do kluczy metal./gum. z
literką 'C' 4.5cm Taz na blist. z
zaw. w wor. pak: 576,12

ZE-050Z

Zestaw przyb.szkol. blist. 15
elem. z piórnikiem ekolg. +
linijka 20cm + 12szt pak: 120,6

BR-249TS

Brelok do kluczy metal./gum. z
literką 'E' 5cm Królik Bugs na
blist. z zaw. w wo pak: 576,12

cena: 1,50/SZT
cena: 0,99/SZT

BR-187TS

Brelok do kluczy metal. 3
zawieszki 6.5x2.3cm stalowy
mix imiona/inicjały/senten pak:
1,01

cena: 0,99/BLIS
cena: 0,89/BLIS

BR-257TS

Brelok gumowy: z literką 'J'
4.5cm Taz na blist. z zaw. w wor.
pak: 576,12

cena: 1,50/SZT
cena: 0,99/SZT
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ZE-599TX

Zeszyt a5 60k kratka: ' Spider
Man ' z marginesem pak: 8,01

cena: 0,75/SZT
cena: 0,69/SZT

ZE-905TS

Zestaw art. blejtram płótno
naturalne: 25x25cm
+2farby+1pędzelek+miseczka
różowe pak: 1,01

cena: 4,49/KPL

ZS-081Z

Zszywacz typ 10 plastik 04cm 5
kartek + zszywki: blist. pak:
288,24

cena: 0,99/BLIS

BR-209TS

Brelok bajkowy: Pszczółka Maja
4.5x3cm na blist. z zaw. pak:
12,01

cena: 1,50/SZT

BR-259TS

Brelok do kluczy metal. z literką
'M' 4.5cm Taz na blist. z zaw. w
wor. pak: 576,12

cena: 1,30/SZT
cena: 0,99/SZT

ZE-607M

Zeszyt a5 32k linia ninbo: z
marginesem pak: 144,24

cena: 0,45/SZT
cena: 0,39/SZT

ZE-910Z

Zestaw art. blejtram płótno
naturalne: 60x50cm w folii pak:
20,01

cena: 16,10/SZT

ZS-509Z

Zszywacz typ 24/6 metal
obrotowy 14cm 24 kartki: w pud.
pak: 60,06

cena: 6,67/SZT

BR-237TS

Brelok do kluczy metal.
Cannabis Girls 5cm w wor. z
zaw. pak: 576,06

cena: 1,50/SZT
cena: 0,99/SZT

BR-263TS

Brelok do kluczy metal./gum. z
literką 'P' 5cm Taz na blist. z
zaw. w wor. pak: 1,01

cena: 1,30/SZT
cena: 0,99/SZT

BR-291TS

Brelok do kluczy plast. na
monety 4x3cm żółty pak: 500,5

cena: 0,49/SZT
cena: 0,29/SZT

BR-557TS

Brelok gumowy: ' Taz ' diałeł
tasmański 4.5x4cm serfujący na
desce z żółtym napi pak: 12,01

cena: 1,15/SZT
cena: 0,99/SZT

GR-245TS

Zabawka edukacyjna puzzle
1000elem: 'Turcja stary wiatrak
na wzgórzu' 64x46cm w pak:
12,01

cena: 12,00/PUD
cena: 9,99/PUD

GR-274Z

Gra losowa kości 06sztx16mm:
w wor pak: 1000,5

cena: 1,30/KPL

GR-342TX

Zabawka edukacyjna puzzle
09elem: zwierzątka 15x15cm
pak: 300,01

cena: 3,59/SZT

BR-295TS

Brelok gumowy: Rasta 3.5cm
roześmiana twarz Boba Marleya
na blist. w wor. pak: 576,12

cena: 0,90/SZT
cena: 0,49/SZT

ET-177TS

Etui na klucze materiał: 8x7cm
na zamek
białe/niebieskie/granatowe/czer
wone/ziel pak: 1,01

cena: 0,80/SZT

GR-251TS

Gra logiczna 1w1 ' Kółko x
Krzyżyk ' 11x11cm z pionkami
3cm ceramiczna w pud. pak:
24,01

BR-297TS

Brelok gumowy: Rasta 5.5x3cm
Legalize z papierosem na blist. z
zaw. w wor pak: 576,12

cena: 0,90/SZT
cena: 0,49/SZT

ET-179TS

Nakładka na klucz silikonowa
ozdobna 3.5x3.5cm imienna na
blist. mix imion/kol. pak: 3,01

cena: 1,50/BLIS

GR-253Z

Gra żetony do pokera 100szt: w
pud. z okien. pak: 24,01

cena: 7,50/KPL

cena: 3,90/PUD

GR-292PY

Zabawka edukacyjna puzzle
mini 54elem: mix wzór
16x11.5cm w folii pak: 1,01

cena: 0,45/PUD
cena: 0,39/PUD

KA-004M

Karty do gry 24szt: pak: 200,2

cena: 0,55/SZT

GR-306PY

Zabawka edukacyjna puzzle
500elem: 'Most Golden Gate,
San Francisco' 48x34cm w pak:
0,01

cena: 9,90/PUD

LO-501TS

Zabawka lornetka: 11x9cm na
blist. zielona pak: 24,01

cena: 1,49/SZT
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BR-303TS

Brelok gumowy: z literką 5.5cm
mix wzór na blist. z zaw. w wor.
pak: 12,01

cena: 1,10/SZT
cena: 0,80/SZT

GR-153TS

Gra logiczna 1w1 magnetyczna '
węże i drabiny ' wersja podróżna
od 3 lat dla od pak: 144,24

cena: 2,99/PUD

GR-262Z

Gra logiczna 1w1 szachy
magentyczne mini:12.8x13.5cm
w pud. pak: 384,01

cena: 3,36/PUD

GR-327PY

Gra rodzinna 1w1 z lamin.
planszą 'Na Ryby' 43elem. w
pud. w folii pak: 20,01

cena: 14,99/PUD

NA-393Z

Naklejki na ścianę: mix wzór
70x50cm blist. pak: 600,01

cena: 3,96/BLIS

BR-328Z

Brelok do kluczy z opisem na
klucze: 10szt na blist. pak:
480,24

cena: 2,49/BLIS

GR-187TS

Zabawka edukacyjna puzzle
junior 20elem: Maxi 'Asteriks˙&
Obeliks' 60x40cm skala pak:
12,01

cena: 7,50/PUD
cena: 4,99/PUD

GR-268Z

Gra logiczna domino w
plastikowym pud.: pak: 60,01

cena: 6,20/PUD

GR-335PY

Gra edukacyjna 4w1 dla
najmłodszych 'Misiaczki
Bliźniaczki' układanka 63elem. w
pak: 20,01

cena: 13,99/PUD

NA-417TS

Naklejki na ścianę: mix wzór od
4cm do 30cm 120cm na blist.
pak: 48,01

cena: 0,79/BLIS

OR-120Z

Zabawka instrument harmonijka
13cm: mix kol. w pud. pak:
240,12

cena: 9,00/SZT

SK-049TS

Skarbonka poliston auto:
27x16x14cm policja w pud. pak:
4,01

cena: 7,90/SZT

ZA-011ST

Zabawka broń karabin 39cm z
dźw./św., ruszającą lufą
nabat.3xR6 w wor. z zaw. pak:
72,01

cena: 14,60/SZT

ZA-0387Z

Zabawka klocki duże 36elem
kolorowe: w plast. wiaderku pak:
48,24

cena: 18,00/KPL

ZA-043ST

Zabawka zwierzak koń
wierzchowy 17cm w wor. z zaw.
pak: 192,01

cena: 6,50/SZT

PI-384M

Zabawka piłka kauczukowa 1szt
65mm: pak: 144,12

cena: 1,99/SZT

WA-410Z

Upominek maskotka miś
pluszowy z serduszkiem: 17cm
w folii pak: 300,01

cena: 6,60/SZT

ZA-0132Z

Zabawka edukacyjna kostka
rubika: 6x6x6cm w wor. z zaw.
pak: 300,01

cena: 2,03/SZT

ZA-0393Z

Zabawka lalka 10cm: mini w
wor. pak: 1080,01

cena: 1,45/KPL

SK-003TX

Skarbonka ceramiczna świnka:
12x9cm biała pak: 36,01

cena: 3,99/SZT

WA-411Z

Upominek maskotka miś
pluszowy na huśtawce serce:
13x13cm w folii pak: 240,01

cena: 4,29/SZT

ZA-0337ST

Zabawka muzyczna cymbałki
26x11cm: 'nutka' blist. z zaw.
pak: 120,6

cena: 8,20/BLIS

ZA-039ST

Zabawka agd żelazko 19x11cm
na bat.2xR6 z dżwiękiem
różowe w pud. z okien. pak:
60,01

SK-025TS

Skarbonka ceramiczna rybka:
16x13cm kolorowa w pud. pak:
1,01

cena: 4,49/SZT

WA-412Z

Upominek maskotka miś
pluszowy w pudełku:
12x5.8x4cm pak: 530,01

cena: 1,29/SZT

ZA-0347ST

Zabawka klocki temat. małe
116elem ' Samolot ' 20.5cm w
pud. pak: 72,36

cena: 14,99/KPL

ZA-0435Z

Zabawka bańki mydlane 45ml
01szt: pak: 432,24

cena: 1,20/SZT

SK-027TS

Skarbonka ceramiczna
zwierzątka morskie: 15x13cm
krab/żłów/delfin/rekin/wieloryb
pak: 32,01

cena: 4,50/SZT

ZA-009ST

Zabawka inna malowidła dla
lalek w kształcie delfinka na
blist. z zaw pak: 240,01

cena: 3,50/SZT

ZA-0380Z

Zabawka bańki mydlane 2elem
'delfin'+płyn 50ml: zestaw na
blistrze pak: 164,84

cena: 5,50/BLIS

ZA-0438Z

Zabawka edukacyjna zegar
pianka: w wor. pak: 400,01

cena: 1,90/SZT

cena: 15,00/SZT

ZA-0440Z

Zabawka instrument flet 30cm:
w wor. z zaw. pak: 200,01

cena: 1,30/SZT

ZA-0492RH

Zabawka inna aparat
fotograficzny 1szt: w wor. z zaw.
pak: 432,06

cena: 1,99/SZT
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ZA-0496RH

Zabawka inna skacząca gumka:
blist. pak: 240,01

cena: 2,80/BLIS

ZA-0506M

Zabawka inna wiatraczek 'mix
kolor' 17cm w wor. pak: 1000,99

cena: 1,20/SZT

ZA-0529ST

Zabawka broń karabin hukowy z
lunetą 66cm w wor. z zaw. pak:
96,01

cena: 8,90/SZT
cena: 7,99/SZT

ZA-0667RH

Zabawka muzyczna telefon z
dźw. 11cm na bat. mix kol. blist.
pak: 480,01

cena: 2,59/BLIS

ZA-0775TS

Zabawka zwierzak słoń
12x6.5cm pak: 10,01

cena: 0,99/SZT

ZA-0549RH

Zabawka bączek s wirujący
magiczny: mix kol blist. pak:
720,01

cena: 1,49/BLIS

ZA-0671RH

Zabawka bańki mydlane zestaw
pistolet+płyn z dźw./św. 13.5cm
rybka na blist. z z pak: 144,01

cena: 4,17/BLIS

ZA-0812M

Zabawka maskotka pluszowa
świnka 11cm z zaw. pak: 1000,2

cena: 2,80/SZT

ZA-0558RH

Zabawka edukacyjna znikopis z
długopisem: 14x11cm w wor. z
zaw. pak: 360,01

cena: 2,49/SZT

ZA-0715TX

Zabawka muzyczna pianinko z
dźw. 24x19.5cm na bat. 2xR6 w
wor. organki pak: 144,72

cena: 7,69/SZT

ZA-0829ST

Zabawka inna figurka
Wojownicze Żółwie Nnja
wojownik z maską , tarczą,
mieczem 1 pak: 10,01

cena: 2,90/BLIS

ZA-192Z

Zabawka inna śmieszna
poduszka z dźw.: 20x17cm
prykajaca w wor. pak: 360,01

cena: 2,40/SZT

ZA-553TS

Zabawka edukacyjna tablica
magnetyczna 24x14cm + 4szt
magnesy 10mm kolorowa w kw
pak: 12,01

cena: 1,90/KPL

ZA-219TS

Zabawka muzyczna drewniany
instrument ze sprężyną 20x7cm
wydający dźwięk poprzez pak:
10,01

cena: 0,90/SZT

ZA-605TS

Zabawka inna torebka
niespodzianka Gormiti 3elm.
puzle+ plansza do gry + bączek
pak: 400,01

cena: 1,60/KPL

ZA-227TS

Zabawka maskotka pluszowa
20cm: South Park
Kenny/Cartman w wor. pak:
24,01

cena: 5,49/SZT

ZA-614H

Zabawka inna pantofelki
księżniczki: w wor. z zaw. pak:
144,01

cena: 0,99/SZT
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ZA-0585SY

Zabawka dla malucha do
pchania konik na kółeczkach
'terkotka' 30cm z raczką: w w
pak: 10,01

cena: 9,90/SZT
cena: 8,49/SZT

ZA-0729PE

Zabawka metal. pojazd 7cm:
traktor model z napędem
czerwony/niebieski/żółty/ziel
pak: 10,01

cena: 5,09/SZT

ZA-173TX

Zabawka broń pistolet 20cm:
czarny w wor. z zaw. pak:
336,01

cena: 3,90/SZT

ZA-299TS

Zabawka broń nóż gumowy z
plast. rączką 19cm na blist. pak:
48,12

cena: 2,30/BLIS

ZA-656H

Zabawka inna wózek spacerowy
dla lalek metal./plast.: 59cm w
wor. z zaw. pak: 72,24

cena: 11,99/SZT

ZA-0628PN

Zabawka broń łuk 51cm +
4strzały 32cm na przyssawki na
blist. pak: 72,01

cena: 9,50/SZT

ZA-0761TX

Zabawka lalka 24cm: Fad Girl w
pud. z okien. mix wzorów pak:
240,01

cena: 5,99/SZT

ZA-183ST

Zabawka inna mini bilard: stół
37x23cm + 3 kije 30cm + bile w
pud. pak: 36,01

cena: 19,00/PUD

ZA-527ST

Zabawka agd narzędzia
podkaszarka 40.5x12x11.5cm
na bat.4xLR6 z dźwiękiem i świa
pak: 48,01

cena: 19,90/SZT

ZA-669TX

Zabawka muzyczna pianinko z
dźw. 22x8cm na bat. 2xR6 w
wor. organki pak: 360,01

cena: 4,49/SZT

ZA-671TF

Zabawka edukacyjna kartonowa
kolorowanka 3D domek
czarodziejski 36.5x32.5x26.5cm
pak: 12,01

cena: 3,50/SZT

ZA-801TX

Zabawka lalka 27cm: Monster
School w wor. z zaw. pak: 10,01

cena: 2,90/SZT

ZA-673TF

Zabawka edukacyjna kartonowa
kolorowanka 3D kwiatek w
doniczce 29x9x9cm do kolor
pak: 12,01

cena: 2,90/SZT

ZA-803TX

Zabawka lalka 27cm: Dark
Queen + zwierząktko ( kot, pies)
w pud. z okien. mix wz pak:
144,01

cena: 11,49/KPL
cena: 9,99/KPL

ZA-931PF

Zabawka inna aparat/projektor
dla dzieci ślimak na bat.3xAG13
na blist. pak: 10,01

cena: 3,50/BLIS

ZA-939PF

Zabawka grzechotka: 15cm w
wor. z zaw. pak: 10,01

cena: 1,20/SZT

ZA-677TX

Zabawka dla malucha pojazd z
napędem kinetycznym ,
wstrzasoodporny samochód , sa
pak: 108,12

cena: 4,90/SZT

ZA-835TX

Zabawka inna mysz nakręcana
18cm biała/brązowa/szara
Produkt Holenderski pak: 12,01

cena: 3,90/SZT

ZA-959PF

Zabawka agd toster 11x10cm na
bat.2xR6 w pud. z okien. pak:
10,01

cena: 7,50/SZT

ZA-773ST

Zabawka muzyczna zestaw
7elem. bębenek 18x7cm +
2grzechotki 14cm + trąbka 12cm
+ pak: 72,01

cena: 10,90/KPL

ZA-843TX

Zabawka muzyczna gitara 41cm
+ grzechotka 14cm na blist. pak:
10,01

cena: 7,49/BLIS

ZA-973PF

Zabawka agd pralka 10x7cm
otwierana od góry na bat.2xR6
w pud. z okien. pak: 10,01

cena: 8,50/SZT

ZA-787TS

Zabawka inna kalejdoskop
kolorowy La Palma 16cm pak:
24,01

cena: 2,50/SZT

ZA-857RR

Zabawka inna zestaw piękności
torebka + 2 bransoletki na blist.
z zaw. pak: 288,01

cena: 3,90/KPL

ZA-979PF

Zabawka agd robot kuchenny
14x10cm na bat.2xR6 w pud. z
okien. pak: 10,01

cena: 9,60/SZT

Lato

ZA-989PF

AP-047Z

Zabawka klocki temat. małe
16elem pojazdy budowlane
walec/koparka/spychacz w wo
pak: 10,01

Plaża zabawka żabka
dmuchana 35cm: zieloona w
wor. pak: 600,12

cena: 2,99/SZT
cena: 2,49/SZT

cena: 1,89/KPL

AP-091TS

Plaża torba plast. 40x34x27cm
zapinana na rzep przeźroczysta
worek pak: 1,01

cena: 0,49/SZT
cena: 0,39/SZT

OK-301TX

Okulary przeciwsłoneczne
czarne zaokrąglone oprawka
czarno/fioletowa/czerwona w
pak: 10,01

cena: 3,50/SZT
cena: 2,99/SZT

OK-383TX

Okulary przeciwsłoneczne
niebieskie podłużne wąskie
oprawka czarna/brązowa w wor
pak: 10,01

cena: 2,49/SZT
cena: 1,99/SZT
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AP-051Z

Plaża zabawka młotek
dmuchany 50cm: mix kol. w wor.
pak: 600,12

cena: 2,29/SZT
cena: 1,99/SZT

OK-391TX

Okulary przeciwsłoneczne
brązowe zaokrąglone oprawki
czrne/brąz z połyskiem w wo
pak: 10,01

cena: 2,49/SZT
cena: 1,99/SZT

AP-052Z

Plaża zabawka młotek
dmuchany świnka 40cm w wor.
pak: 600,12

cena: 1,50/SZT
cena: 1,49/SZT

Art.
kosmetyczne

AR-005TX

Łazienka miska 12l plastikowa
różowa pak: 10,01

cena: 4,49/SZT

AR-121TS

Chusteczki jednorazowe
nawilżane do rąk 30szt do
czyszczenia i odświeżania w wor
pak: 14,01

cena: 2,30/KPL

AR-655TS

AR-409PY

Kosmetyczne puszek do pudru
6cm różowy okrągły AnnCo w
wor. z zaw. pak: 10,01

cena: 0,60/SZT

AR-667PZ

Łazienka akcesoria dywanik
80x50cm 100% bawełna
zielony/szary Tufi w wor. z zaw
pak: 40,01

cena: 4,90/SZT

CZ-201MI

Łazienka czepek kąpielowy: 21*
100szt w wor. pak: 40,01

cena: 14,99/KPL

GA-052M

Kosmetyczne gąbka do pudru z
kokardką 7cm: w wor. Body Line
pak: 1200,12

cena: 0,95/SZT

KO-119TS

Kosmetyczka saszetka: m
15x12cm z materiału w kratkę w
wor. pak: 108,01

cena: 1,80/SZT

AR-699TS

Łazienka akcesoria porcelanowe
' Betty Boop ' mydelniczka
13x8cm + pojemnik na s pak:
36,01

cena: 4,20/KPL
cena: 3,99/KPL

DR-003M

Drapaczka do pleców z
masażem: 47cm pak: 300,01

cena: 1,65/SZT

GA-495PG

Łazienka gąbka kąpielowa
miękka: 16x8x4.5cm motyl w
wor. mix kol. pak: 60,01

cena: 0,89/SZT

KO-120M

Kosmetyczka saszetka: m
16x12cm mix wzór w wor. pak:
1000,01

cena: 1,80/SZT

AR-705TS

Łazienka akcesoria dywanik
64x46cm + nakładka na deskę
sedesową 40x32cm dla dzie
pak: 8,01

cena: 11,99/KPL

GA-025PY

Kosmetyczne gąbka do peelingu
twarzy 7.5cm AnnCo w wor. z
zaw. pak: 10,01

cena: 1,29/SZT

KO-111M

Kosmetyczka saszetka zestaw:
5 szt z materiału lux czarna w
kropeczki w wor. pak: 300,01

cena: 5,88/KPL

KO-121PY

Kosmetyczka saszetka: m
15x11cm 'Hannah Montana' w
wor. pak: 10,01

cena: 2,99/SZT
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AR-411PY

Kosmetyczne puszek do pudru
8.5cm bawełniany czarny
okrągły AnnCo w wor. z zaw.
pak: 10,01

Party prezent śmieszny
akcesoria dozownik na mydło
500ml 30cm poliston pozycja e
pak: 4,01

cena: 5,90/SZT

cena: 0,90/SZT
cena: 0,49/SZT

AR-741TX

Łazienka pojemnik plast. z
wieszakiem na klamerki
23x12.5cm niebieski/różowy
pak: 36,01

cena: 1,90/SZT

GA-027PY

Kosmetyczne gąbka do
nakładania fluidu 5.5x4cm
AnnCo w wor. z zaw. pak: 10,01

cena: 1,10/SZT

KO-116M

Kosmetyczka saszetka: l
18x11cm w kwiaty w wor. pak:
600,01

cena: 1,80/SZT

KO-141Z

Kosmetyczka kuferek zestaw:
3szt
18x12x9cm/19x13x11cm/20x15x
12cm z materiału lux pak: 50,01

cena: 23,00/KPL

AR-753PZ

Łazienka akcesoria drążek
rozporowy prysznicowy stal 70120cm w folii z zaw. pak: 50,01

cena: 12,90/SZT

GA-029TU

Łazienka gąbka kąpielowa
miękka: kwiatek11x11x4cm z
zawieszką fioletowa w wor. pak:
160,01

cena: 0,69/SZT

KO-117M

Kosmetyczka saszetka: l
19x11cm czarna w groszki w
wor. pak: 500,01

cena: 1,80/SZT

KO-143Z

Kosmetyczka torebka:
22x14x9cm mix kol. pak:
1000,25

cena: 1,20/SZT

KO-148Z

Kosmetyczka saszetka: l z
lusterkiem 18x10x6cm
czar/czer/beż/róż w kropeczki w
pak: 600,12

KO-149Z

Kosmetyczka rozkładana
podróżna: 23x20cm pak: 120,01

cena: 9,50/SZT

KO-150Z

Kosmetyczka rozkładana
podróżna: 21x13cm pak: 120,1

cena: 8,50/SZT

cena: 4,39/SZT

KO-621TS

Kosmetyk maść na odciski 15ml
Oxdermil w tubce w pud. termin
ważności do 6miesię pak:
216,06

cena: 1,60/SZT

KO-655TX

Kosmetyk męski perfumy 100ml
Courage granatowe pud. z
okien. pak: 36,01

cena: 4,49/SZT

KO-712SF

Kosmetyk korektor
antybakteryjny w sztyfcie *Magic
Visage* 1szt. 1g pak: 240,12

cena: 2,40/SZT

KO-789SF

Kosmetyk błyszczyk w płynie z
brokatem: 1szt 7ml. mix kol. pak:
300,12

cena: 1,90/SZT

KO-625M

Łazienka kosz na bieliznę
składany z materiału:
75x45x45cm
fiolet/czerwony/niebi pak: 120,01

cena: 6,99/SZT

KO-657TS

Kosmetyk spray pianka
przeciwpotna 100ml
przeciwgrzybiczna w areozolu
do stóp o pak: 25,01

cena: 2,60/SZT

KO-713TS

Kosmetyk puder róż mat. na
policzki z lusterkiem i
pędzelkiem kolor sunny beige/
pak: 200,01

KO-627TX

Kosmetyk damski perfumy
100ml Believe w czerwonym
pud. z okien. pak: 56,01

cena: 6,99/SZT

KO-669TX

Kosmetyk damski woda
toaletowa 75ml Nanai Bell,
Aurelie, Yesterday, Forever, mix
pak: 1,01

cena: 6,30/SZT

KO-759SF

Kosmetyk zmywacz do
paznokci: 1szt 70ml pak: 300,05

cena: 0,80/SZT

cena: 1,90/SZT

KO-796PY

Kosmetyk błyszczyk Pierre Rene
w płynie perłowy 1szt 10ml mix
kol. pak: 50,01

cena: 0,99/SZT

KO-796PY-1

Kosmetyk błyszczyk Pierre Rene
w płynie perłowy exclusive
*Kissy Lip* 1szt 10ml pak: 50,01

cena: 0,99/SZT
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KO-153Z

Kosmetyczka etui na pomadkę
do ust z lusterkiem: mix kol. pak:
720,12

cena: 1,29/SZT

KO-629TX

Kosmetyk damski perfumy
100ml Dazzling w
pomarańczowym pud. z okien.
pak: 56,01

cena: 8,00/SZT
cena: 6,99/SZT

KO-681TX

Kosmetyk męski woda toaletowa
75ml Lacrosse zielona Chaltier
Super jakość !!! pak: 20,01

cena: 4,99/SZT

KO-768SF

Kosmetyk tusz do rzęs
wydłużający: 1szt. czarny 12ml.
pak: 192,12

cena: 3,40/SZT

KO-797PY

Kosmetyk kredka Pierre Rene
konturówka do ust 1szt mix kol.
1.14g pak: 100,1

cena: 1,49/SZT

KO-159TS

Kosmetyk do włosów odżywka
75ml Pantine Pro-v termin
ważności do 12 miesięcy po
pak: 24,01

cena: 1,99/SZT

KO-639TX

Kosmetyk do włosów żel 200ml
strong w tubie Fine Dreaming
Produkt Holenderski pak: 12,01

cena: 2,49/SZT

KO-685TX

Kosmetyk damski woda
toaletowa 75ml N' 4 Chatier
czarna Super jakość!!! pak: 1,01

cena: 6,00/SZT

KO-780SF

Kosmetyk błyszczyk w płynie
ochronny owocowy roll-on 12ml
pak: 350,1

cena: 1,00/SZT

KO-799PY

Kosmetyk lakier do paznokci
Pierre Rene matowy: 1szt 11ml
khaki pak: 10,01

cena: 0,80/SZT
cena: 0,69/SZT

KO-799PY-2

Kosmetyk lakier do paznokci
Pierre Rene perłowy: 1szt 11ml
bordowy pak: 10,01

cena: 0,99/SZT
cena: 0,69/SZT

KO-804PY

Kosmetyk puder w kamieniu
Pierre Rene 18.7g w pud. pak:
10,01

cena: 0,99/SZT

KR-100SF

Kosmetyk krem do rąk
glicerynowy 1szt 150ml
cytryna/aloes/rumianek pak:
60,06

cena: 0,70/SZT

LU-213TS

Lusterko z rączką okrągłe 23cm
jednostronne z polistonu złote
ozdobione kamienia pak: 16,01

cena: 5,90/SZT

MA-047TS

Kosmetyczne zestaw manicure
+ make up 10elem.
nożyczki+pilniczek+radełko+cąż
ki+p pak: 100,1

cena: 11,90/KPL

KO-799PY-4

Kosmetyk lakier do paznokci
Pierre Rene perłowy: 1szt 11ml
pomarańczowy pak: 10,01

cena: 0,99/SZT
cena: 0,69/SZT

KO-873TS

Kosmetyk samoopalacz 100ml w
żelu termin ważności 12
miesięcy po otwarciu Zonne
pak: 80,01

cena: 0,49/SZT

KU-644M

Łazienka kubek plastikowy 4szt
300ml: mix kol. w siatce pak:
48,01

cena: 5,17/KPL

LU-246Z

Lusterko skład.do tor. podwójne:
okrągłe 7.5x7cm mix kol. w wor.
z zaw. pak: 600,6

cena: 2,09/SZT

MA-398M

Maszynka do gol. czerwona: +
żyletka ninbo w etui. pak: 240,1

cena: 3,50/SZT

KO-801PY-2

Kosmetyk cień do powiek Pierre
Rene brokatowy na mokro i
sucho fioletowy z pędze pak:
10,01

cena: 0,85/SZT

KO-989TX

Kosmetyk dezodorant
dziewczęcy różowy 75ml Gotcha
Girls pak: 12,01

cena: 2,49/SZT
cena: 1,99/SZT

KU-719TS

Łazienka kubek plastikowy 1szt
+ ceramiczna podstawka krowa
200ml w pud. pak: 10,01

cena: 2,50/KPL

MA-019TC

Maszynka do gol.jed.3-ostrza
05szt: dla kobiet ruchoma
główka Super jakość na bl pak:
144,12

KO-802PY

Kosmetyk cień do powiek Pierre
Rene sypki perłowy/brokatowy
mix kol. 1.2-3g pak: 10,01

cena: 0,49/SZT

KO-991TX

Kosmetyk dezodorant
dziewczęcy fioletowy 75ml
Cosmic Angels pak: 12,01

cena: 2,49/SZT
cena: 1,99/SZT

LU-178M

Lusterko stoj.na podstawce:
prostokątne m 15x12cm mix
kol. w wor. z zaw. pak: 160,01

cena: 3,34/SZT

MA-028Z

Maszynka do gol. metalowa:
ninbo w etui w pud. pak: 240,06

cena: 5,06/SZT

cena: 3,05/BLIS

MA-398Z

Maszynka do gol. czerwona: w
etui. pak: 240,1

cena: 3,85/SZT
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KO-803PY

Kosmetyk puder w kremie
exclusive Pierre Rene z
uszkodzonym atomizerem 40ml
pak: 20,01

cena: 2,99/SZT

KO-993TX

Kosmetyk dezodorant
dziewczęcy srebrny 75ml Dotty
Com pak: 12,01

cena: 2,49/SZT

LU-199M

Lusterko stoj.dwustronne
powiększ.: okrągłe m 12x18cm
pak: 144,12

cena: 3,80/SZT

MA-045PY

Kosmetyczne pedicure zestaw
pielęgnacji paznokci 8szt
separator + szczoteczka + pak:
10,01

cena: 2,99/KPL

MA-885Z

Kosmetyczne manicure na blist.
zest.6elem
nóż.+pil.+pęs.+obc.+rad.+przyrz
.do skó pak: 600,12

cena: 2,70/KPL

MA-900M

Kosmetyczne manicure klej żel
do tipsów:10g w pud.
bia/róż/transparentne pak: 500,1

cena: 2,30/SZT

MY-004Z

Łazienka myjka rękawica do
ciała sizalowa: w wor. z zaw.
pak: 300,01

cena: 2,50/SZT

MY-035TS

Łazienka mydelniczka
podstawka gumowa 1szt
12x8cm rybka przeźroczysta na
blist. pak: 8,01

cena: 0,60/SZT

MY-055PY

Łazienka myjka do pleców z
drew. rączką 39cm dwustronna
owalna Corsica York w wo pak:
24,01

cena: 3,70/SZT

NA-336PY

Naklejki album a5 do nalepek
'Hannah Montana' pak: 1000,25

cena: 0,50/SZT

MY-005H

Łazienka myjka rękawica do
ciała: mix kol. w wor. z zaw.
Body Line pak: 500,1

cena: 2,30/SZT

MY-039PY

Łazienka myjka siatkowa:
warkocz z zaw. biało/żółta
AnnCo w wor. z zaw. pak: 10,01

cena: 0,99/SZT

MY-258M

Łazienka mydelniczka z wzorami
transparentna: 12x8cm mix kol.
w wor. pak: 250,1

cena: 1,20/SZT

NA-365PY

Naklejki na pazn. - ozdoby
gwiazdki/serduszka
białe/niebieskie/różowe/czerwon
e w pak: 12,01

cena: 0,39/OP

NA-415Z

Naklejki na pazn. - ozdoby w
karuzeli: 12 wzorów w pud. z
zaw. pak: 720,12

cena: 1,89/OP

OB-140Z

Obcinaczki s w pud. pak:
1200,12

cena: 1,43/SZT

MY-021ZI

Łazienka mydełko w kostce 15g
pak: 1000,2

cena: 0,18/SZT
cena: 0,15/SZT

MY-047TS

Łazienka żel do kąpieli w
kapsułkach 70ml Costa del sol
mix zapach pak: 1,01

cena: 0,49/SZT
cena: 0,29/SZT

MY-259M

Łazienka mydelniczka z
wycięciami transparentna:
11x7.5cm w wor. pak: 250,1

cena: 1,20/SZT

NA-366Z

Naklejki na pazn. - ozdoby łezki:
12torebek mix kol. na blist. pak:
300,01

cena: 1,99/BLIS

OB-145M

Obcinaczki cążki: 9cm na blist.
z zaw. Body Line pak: 300,3

cena: 6,44/SZT
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MY-022TC

Łazienka mydelniczka
podstawka gumowa 'Jelly'
brokatowa 11.5x8.5cm
niebieska/zie pak: 144,12

cena: 0,79/SZT

MY-051TS

Łazienka żel do kąpieli w
kapsułkach 40-45ml
Mallorca/flaga mix zapach pak:
180,3

cena: 0,39/SZT
cena: 0,29/SZT

MY-261TS

Łazienka mydelniczka
ceramiczna 9x4x5cm Tenerife
wzór piaskowy z jaszczurkami w
pak: 6,01

MY-025TS

Łazienka żel do kąpieli w
kapsułkach 45ml 01szt mix
zapach pak: 180,3

cena: 0,80/SZT

MY-053PY

Łazienka myjka do pleców z
drew. rączką 46cm z lufy
Corsica York w wor. z zaw. S
pak: 24,01

cena: 2,90/SZT

NA-325TH

Tatuaż: 3 listków xl na blist.
'Monster High' pak: 200,5

cena: 0,79/BLIS

cena: 2,49/SZT
cena: 1,99/SZT

NA-367Z

Naklejki na pazn. - ozdoby
gwiazdki: 12torebek mix kol. na
blist. pak: 300,01

cena: 1,99/BLIS

PA-020M

Patyczki kos. 200szt w pud.:
pak: 480,01

cena: 1,50/PUD

NA-382Z

Naklejki na pazn. - ozdoby w
słoiczku płatki: 12kol. w pud. w
wor. pak: 240,24

cena: 1,90/KPL

PE-011PY

Pędzelek kosmetyczny: 6.5cm
gruby AnnCo naturalne włosie
do nakładania pudru , pak:
10,01

cena: 3,90/SZT

PE-017Z

Pędzelek kosmetyczny 05szt w
zestawie w etui: 12cm pak:
480,48

cena: 2,17/KPL

PE-612M

Pędzelek do gol. borsuk: 9cm
w pud. pak: 600,06

cena: 2,50/PUD

PI-521Z

Kosmetyczka męska mater.
33x24cm na suw.: xl kratka pak:
360,12

cena: 2,70/SZT

SZ-330Z

Szczotka do mycia pleców z
gąbką drew.rączka: 40cm w wor.
pak: 100,01

cena: 3,20/SZT

PE-023PY

Pędzelek kosmetyczny: pacynka
6.5cm 10szt do makijażu AnnCo
w wor. z zaw. pak: 10,01

cena: 1,50/KPL

PI-045Z

Pilniczki do paz. met. l: 15cm
blist. w wor. pak: 1200,24

cena: 0,80/SZT

PU-303M

Pumeks naturalny ze sznurkiem
kostka/stopa: pak: 576,01

cena: 0,60/SZT

PE-029H

Pęseta kosm. srebr. w tubie :
8.6cm pak: 1152,48

cena: 0,65/SZT

PI-102Z

Pilniczki do paz. poler. ostra w
tubie: xl: 18cm gładki pak:
720,24

cena: 0,90/SZT

RE-449TS

Łazienka ręcznik magiczny:
21x21cm powiększajacy się po
zanurzeniu w wodzie Dino pak:
216,02

cena: 1,90/BLIS
cena: 1,49/BLIS

SZ-823Z

Szczot.do zębów z etui na
włosie: mix kol. pak: 720,24

cena: 0,63/SZT

TA-089Z

Tarka do pięt pumeks: 18.5cm z
plast.rączką mix kol.blist. pak:
288,24

cena: 1,90/BLIS

PE-031H

Pęseta kosm. srebr: 12szt z
grzebykiem 2.5cm w etui pak:
240,1

cena: 1,22/KPL
cena: 0,99/KPL

PI-104Z

Pilniczki do paz. poler. ostra
kostka: s: 9x4x3cm w wor.
pak: 600,12

cena: 0,85/SZT

SZ-226L

Szczotka do mycia rąk zestaw:
2szt 12cm mix kol. w wor. pak:
240,01

cena: 2,80/KPL

TA-092RP

Tarka do pięt metalowa
dwustronna 18cm z plast.rączką
różowa/niebieska w wor. pak:
600,5

PE-109Z

Pędzelek do gol. borsuk: 10cm
blist. pak: 288,48

cena: 3,38/BLIS

PI-122Z

Pilniczki do paz. szkl. xl: 19cm
na blist.: pak: 600,25

cena: 2,49/BLIS

SZ-241Z

Szczot.do zębów dla dzieci: na
blist. z zaw. pak: 576,12

cena: 0,65/SZT

TE-300Z

Kosmetyczne temperówka 2ost.
zwykłe + jumbo: pak: 1440,12

cena: 0,75/SZT

cena: 1,29/SZT

Dom i ogrod

WA-397Z

Łazienka mydełko róża w pud.:
9.5x9.2x4cm mix kol. pak:
300,01

cena: 3,99/PUD

ZE-818Z

AR-006RA

Zestaw kosm. turystyczny: 3szt
w kosmet. szczotka, grzebień,
lusterko pak: 144,12

cena: 2,89/KPL
cena: 2,49/KPL

Kuchnia kosz na owoce
plastikowy owalny: 31x10cm
niebieski pak: 200,01

cena: 0,95/SZT
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AR-016PF

Kuchnia pędzelek silikonowy do
ciast,mięs 20.5cm na blist. w
wor. pak: 480,6

cena: 1,49/SZT

AR-020RL

Kuchnia zestaw miarek 6szt
łyżeczki od 0.6-15ml plast. na
blist. pak: 96,01

cena: 1,49/BLIS

AR-037TS

Kuchnia talerz szklany głęboki
20cm okrągła miseczka
przeźroczysty w pud. pak: 36,01

cena: 2,90/SZT
cena: 1,99/SZT

AR-075TS

Kuchnia szklanka grube szkło
300ml 13x10cm z jaszczurką
Barcelona blist. pak: 48,12

cena: 1,99/SZT
cena: 1,49/SZT

AR-155TX

Kuchnia pojemnik na śniadanie
plast. 12x12x6cm: 'My Little
Pony' różowy Cuver pak: 144,08

cena: 3,90/SZT

AR-172RL

Kuchnia wkład do szuflad 5komorowy plast. pak: 15,01

cena: 2,99/SZT

AR-021RA

Kuchnia rondel plast. 19x11cm
czerwony pak: 175,01

cena: 0,95/SZT
cena: 0,89/SZT

AR-039TS

Kuchnia talerz szklany płytki
15cm okrągły deserowy a la
kryształ pak: 72,06

cena: 1,90/SZT

AR-089PZ

Kuchnia kosz na pieczywo ratan
okrągły: 25x25x5 szary pak:
96,12

cena: 1,49/SZT

AR-162PZ

Kuchnia maselniczka
17x10x7cm szklana grube szkło
z pokrywką wzór tabliczka czek
pak: 12,01

AR-025TX

Artykuł dla zwierząt do
pielęgnacji Pedi Paws 8elem. (
trymetr do pazurów+3nasad
pak: 12,01

cena: 7,99/KPL
cena: 6,99/KPL

AR-059TM

Kuchnia karafka szklana 120ml
15cm mała na ocet/oliwę gładka
przeżroczysta w pu pak: 1,01

cena: 4,90/SZT

AR-099TS

Kuchnia obieraczka do warzyw z
tarką 13x6cm plast.
zółta/różowa/niebieska w wor.
pak: 90,01

cena: 1,80/SZT

AR-163PY

Kuchnia filiżanka 100ml 8.5x4cm
poreclana biała pak: 10,01

cena: 2,90/SZT

cena: 9,99/SZT

AR-174RP

Kuchnia ociekacz na sztućce:
plast. dwukomorowy
pomarańczowy/zielony/niebieski/
r pak: 240,01

cena: 1,49/SZT

AR-179PZ

Kuchnia waga kuchenna do 1kg
transparentna w pud. pak: 32,01

cena: 5,40/SZT

51

AR-029TD

Kuchnia pałka ucierak
drweniany kula 28-30cm pak:
75,01

cena: 2,49/SZT

AR-072PY

Kuchnia talerz porcelanowy
głęboki 22-22.5cm
okrągły/kwadrat biały gładki pak:
10,01

cena: 2,90/SZT

AR-115TM

Kuchnia talerz porcelanowy
głęboki 23cm okrągły biały w
czerwone róże pak: 48,12

cena: 2,29/SZT

AR-166PZ

Kuchnia talerz porcelanowy
płytki 26cm okrągły biały pak:
24,06

cena: 4,50/SZT

AR-181PZ

Kuchnia pucharek porcelanowy
na lody Mona 9x8.5cm pak:
48,01

cena: 3,30/SZT

AR-031TD

Kuchnia wałek drewniany do
ciasta: 40cm ruchomy Produkt
Polski pak: 1,01

cena: 4,90/SZT

AR-073TM

Kuchnia karafka szklana 500ml
23cm grawerowana
przeźroczysta w pud. pak: 12,01

cena: 5,50/SZT

AR-117TM

Kuchnia talerz porcelanowy
głęboki 23cm okrągły biały w
różowe róże bukiet pak: 48,12

cena: 2,49/SZT
cena: 1,99/SZT

AR-169TM

Kuchnia pucharek szklany na
lody 200ml 12x8.5cm grube
szkło pak: 48,06

cena: 2,90/SZT
cena: 2,49/SZT

AR-185TM

Kuchnia pucharek szklany na
lody 200ml 9.5x8.5cm grube
szkło pak: 72,06

cena: 3,20/SZT

AR-189TD

Kuchnia deska kuchenna
drewniana l: 36x16cm Produkt
Polski pak: 1,01

cena: 5,90/SZT

AR-237TS

Kuchnia czajniczek ceramiczny
11x8cm + filiżanka 10x6.5cm
Real Madrid w pud. pak: 24,01

cena: 3,99/SZT

AR-305TU

Kuchnia podstawka pod jajko
ceramiczna 7x5cm Country
brązowy kieliszek pak: 1,01

cena: 1,19/SZT

AR-331RL

Kuchnia forma do pieczenia
babeczek silikonowa 3szt:
kubeczki 6.5x6.5cm Dora w w
pak: 1,01

cena: 2,90/KPL

AR-363TS

Kuchnia taca porcelanowa na
przystawki , sushi 25x18cm
prostokątna 'Trento Coll pak:
12,01

cena: 9,90/SZT

AR-193TD

Kuchnia stolnica drewniana
60x53x48cm Produkt Polski pak:
1,01

cena: 25,00/SZT

AR-257SV

Kuchnia miska ceramiczna
500ml 17.5x6cm kremowa wzór
kwiaty czerwone maki pak:
120,01

cena: 3,30/SZT

AR-315PY

Kuchnia spodek porcelanowy
pod filiżanki 12.5cm biały
okrągły pak: 10,01

cena: 2,90/SZT

AR-339RL

Kuchnia forma do pieczenia
babeczek silikonowa 2szt:
7x7x2.5cm Dora w wor. pak:
1,01

cena: 1,20/KPL
cena: 0,99/KPL

AR-371TX

Kuchnia filiżanka 150ml
10x8x6cm do 8x6.5x6cm
porcelanowa biała pak: 10,01

cena: 1,49/SZT

AR-197TD

Kuchnia maszynka ręczna do
mielenia mięsa 27cm 10*
aluminiowa przykręcana w pud.
pak: 1,01

cena: 16,00/SZT

AR-291TS

Kuchnia sztućce met. łyżka z
plast. rączką 19.5cm
czarna/czerwona pak: 10,01

cena: 0,90/SZT

AR-323PY

Kuchnia spodek porcelanowy
pod filiżanki 13cm kremowy
kwadratowy pak: 10,01

cena: 1,99/SZT

AR-344PY

Kuchnia forma do pieczenia
ceramiczna od 24 do 38cm
naczynie do zapiekania mix
pak: 10,01

cena: 8,30/SZT

AR-375TS

Kuchnia talerz tworz.-sztuczne
śr.25cm 4szt. niebieskie w folii
pak: 21,01

cena: 1,49/KPL
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AR-201TS

Kuchnia pędzelek silikonowy do
ciast,mięs 2szt 17cm , 20cm na
blist. z zaw. pak: 72,01

cena: 2,99/KPL

AR-295TS

Party szklanka szkło 330ml
13x7cm do piwa + otwieracz +
kość do gry/piłeczka/pla pak:
24,03

cena: 2,99/SZT

AR-327RL

Kuchnia tłuczek do ubijania
ziemniaków owalny plast.
19.5cm ugniatacz Dora w wor
pak: 144,01

cena: 1,99/SZT

AR-345RL

Kuchnia wyciskacz do owoców
plastik.: 12.5x11cm Dora w wor.
pak: 48,01

cena: 2,90/SZT

AR-395PP

Mop wiadro plast. 10l: z
wyciskaczem mix kol. pak: 15,01

cena: 6,00/KPL

AR-203TS

Kuchnia szpatułki silikonowe do
ciast,mis 2szt 17cm , 18cm na
blist. z zaw. pak: 72,01

cena: 3,50/KPL

AR-303TU

Kuchnia przybornik na
przyprawy 1szt 7.5x6cm
ceramiczny pieprzniczka
Country beż pak: 72,12

cena: 0,90/SZT

AR-328PY

Kuchnia spodek porcelanowy
pod filiżanki 14.5cm kwadratowy
biały w kolorowe wzor pak:
10,01

cena: 3,20/SZT

AR-351RL

Kuchnia talerz tworz.-sztuczne
śr.20cm ze sztućcami dł. 13.5cm
dla dzieci Dora n pak: 1,01

cena: 5,50/KPL

AR-400TS

Kuchnia szklanka grube szkło
215ml 8x8cm dekorowana wzór
motyle pak: 48,01

cena: 1,20/SZT

AR-412PY

AR-403TX

Kuchnia salaterka szklana
okrągła 12.5x5cm szkło grube
przeźroczyste miska pak: 36,01

cena: 1,99/SZT

AR-444PY

Kuchnia salaterka szklana
okrągła ok.17x4.5cm
transparentna wzór łuska miska
pak: 6,01

cena: 3,60/SZT

AR-460PY

Kuchnia szklanka 1szt 200ml do
wody, napojów 11x6cm
przeźroczysta pak: 72,12

cena: 2,90/SZT

AR-480PY

Kuchnia szklanka 1szt 300ml do
drinków 13x6.5cm wysoka
gładka pak: 6,01

cena: 4,10/SZT
cena: 1,99/SZT

AR-542PY

Kuchnia szklanka grube szkło
330ml 13.5x8cm przeźroczysta
szkło szlifowane * mus pak: 6,01

cena: 2,50/SZT
cena: 1,99/SZT

Kuchnia salaterka szklana
okrągła 30x8.5cm przeźroczysta
prążkowana falowane brz pak:
6,01

cena: 4,90/SZT
cena: 3,99/SZT

AR-445TS

Kuchnia otwieracz do
słoików/butelek 18cm plast. na
blist. z zaw. pak: 48,01

cena: 2,10/BLIS

AR-461TX

Kuchnia pojemnik na żywność
plast. 22.5x14.5x6cm do
przechowywania +100/-30 stop
pak: 6,01

cena: 4,30/SZT

AR-493TS

Kuchnia kieliszek szklany 1szt
640ml do wina riesling 23cm na
nóżce Banoquet Cry pak: 6,01

cena: 7,60/SZT
cena: 4,50/SZT

AR-548PY

Kuchnia szklanka grube szkło
300ml 12x8cm przeźroczysta
szkło szlifowane * muszt pak:
6,01

cena: 2,50/SZT

AR-418PY

Kuchnia salaterka szklana
okrągła 19.5x4.5cm
przeźroczysta prążkowana
miska pak: 6,01

cena: 2,50/SZT
cena: 1,99/SZT

AR-447TS

Kuchnia zestaw dla dziecka
silikonowa podkładka + łyżeczka
na blist. pak: 72,12

cena: 1,49/BLIS
cena: 0,99/BLIS

AR-470PY

Kuchnia kieliszek szklany 1szt
90ml do likierów , nalewek mix
wzór/rozmiar grub pak: 6,01

cena: 3,90/SZT

AR-505TX

Kuchnia forma do pieczenia
biedronka silikonowa
17x11.5x4cm Dora pak: 120,01

cena: 1,49/SZT

AR-549PY

Kuchnia forma do pieczenia
blacha 29x19.5x5cm brytwanna
prostokatna pokryta tefl pak:
10,01

cena: 5,30/SZT
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AR-438RL

Kuchnia kieliszek szklany 1szt
50ml do wódki pak: 96,01

cena: 0,99/SZT

AR-441TX

Kuchnia podstawka pod jajko
ceramiczna 6x4cm biały
kieliszek gładki lub z nadruk pak:
360,12

cena: 0,89/SZT

AR-452PY

Kuchnia salaterka szklana
okrągła 12.5x7.5cm grube szkło
przeźroczysta tłoczone pak:
180,06

cena: 3,30/SZT
cena: 2,99/SZT

AR-475TS

Kuchnia szklanka 1szt 290ml do
whisky 8.5x7cm Banoquet
Crystal Super Jakość!!! pak:
6,01

cena: 6,60/SZT

AR-529TS

Kuchnia szklanka grube szkło
150ml 13.5x6cm Turka w
ozdobnym kartoniku pak: 48,01

cena: 1,19/SZT

AR-556PY

Kuchnia szklanka grube szkło
220ml 12x6cm przeźroczysta z
nadrukiem owoce/kwiaty pak:
6,01

cena: 3,10/SZT

AR-458PY

Kuchnia szklanka 1szt 100ml do
wody, napojów 8x5cm literatka
przeźroczysta pak: 72,12

cena: 2,70/SZT

AR-479TS

Kuchnia szklanka 1szt 410ml do
whisky 9x9cm Banoquet Crystal
Super Jakość!!! bar pak: 6,01

cena: 7,60/SZT
cena: 4,50/SZT

AR-530PY

Kuchnia szklanka grube szkło
215ml 8x8cm kolorowa mix wzór
pak: 6,01

cena: 2,90/SZT

AR-557TD

Kuchnia pojemnik na przyprawy
szkło 6.5x4cm przyprawnik
solniczka/pieprzniczka pak:
288,01

cena: 1,19/SZT

AR-565TD

Kuchnia kawiarka aluminiowa na
6 espresso 330ml 18cm śr.10cm
w pud. pak: 1,01

cena: 19,00/SZT

AR-581TS

Kuchnia zestaw łyżek 2szt do
sałatek plast. 25x5cm niebieske
pak: 18,06

cena: 2,49/KPL
cena: 1,99/KPL

AR-599RL

Kuchnia zestaw łyżek 2szt do
sałatek plast. 32.8x18.3x2.4cm
wzór kwiat ziel./róż pak: 60,01

cena: 3,49/KPL

AR-607RL

Kuchnia forma do pieczenia stal
węglowa prostokatna:
38x25x1.9cm w wor. pak: 24,01

cena: 6,50/SZT
cena: 4,99/SZT

AR-647TX

Kuchnia pojemnik metal. puszka
na
kawę/herbatę/przyprawy/cukier
ozdobna 19.5x10. pak: 36,01

cena: 4,20/SZT
cena: 3,99/SZT

AR-568PY

Kuchnia patelnia z powłoką nonstick 24x4 żeliwna Grilowa
kwadratowa do kuchenki pak:
1,01

cena: 24,90/SZT

AR-582PY

Kuchnia patelnia z powłoką
ceramiczną śr.18-20cm okrągła
szara do kuchenki elekt pak:
1,01

cena: 16,90/SZT

AR-600RL

Kuchnia łopatka/nabierak
zestaw do miodu 2szt. drew.
15.8x2.5cm , 12.5x4cm w wor
pak: 150,01

cena: 1,29/KPL

AR-611TX

Kuchnia forma do
pieczenia/zamrażania silikonowa
12.5x12.5cm dinozaur na blist.
pak: 10,01

cena: 2,49/BLIS
cena: 1,99/BLIS

AR-649TX

Kuchnia pojemnik metal. puszka
z okien. ozdobna 22x8.5cm + 25
słomek z pokrywką pak: 48,01

cena: 5,20/KPL
cena: 4,99/KPL

AR-569TD

Kuchnia patelnia osłona przed
pryskaniem metal. 24cm w wor.
pak: 1,01

cena: 2,90/SZT

AR-583TS

Kuchnia zestaw łyżek 3szt plast.
34x5cm, 30x4cm , 25x3.5cm
białe na blist. z zaw pak: 48,01

cena: 1,49/BLIS

AR-602RL

Kuchnia forma do pieczenia stal
węglowa babka: 23x9cm w wor.
pak: 24,01

cena: 4,99/SZT

AR-618PY

Kuchnia kubek szklany grube
szkło 200-300ml przeźroczysty
mix wzorów/rozmiarów pak: 6,01

cena: 3,70/SZT

AR-653TS

Kuchnia cooler na puszkę
10.5x7cm termiczny czarny z
nadrukiem erotycznym pak:
96,24

cena: 0,49/SZT
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AR-576PY

Kuchnia patelnia z powłoką
ceramiczną Tomago
18.5x15x3cm prostokątna do
japoński pak: 1,01

cena: 15,90/SZT

AR-597RL

Kuchnia zestaw łopatek 3szt
akryl 19.5x7.5cm , 15.5x6cm ,
14x4.5cm żółte/przeźro pak:
48,01

cena: 3,99/BLIS

AR-604RL

Kuchnia trzepaczka kuchenna
stal nierdzewna 24cm pak:
192,01

cena: 2,99/SZT

AR-631RL

Kuchnia stojak na wino na 2
butelki metal. 36x21x10cm z
uchwytem pak: 20,01

cena: 5,60/SZT

AR-673TS

Artykuł dla zwierząt chrupki dla
psa w kształcie kości mix 4
smaki w wor. 21x11 pak: 48,24

cena: 0,49/SZT
cena: 0,39/SZT

AR-579TS

Kuchnia zestaw łyżek 2szt do
sałatek plast. 25x5cm zielony
pak: 1,01

cena: 2,49/KPL

AR-598RL

Kuchnia łyżka do lodów
plast./metal. 20.5x5.3x2.5cm
biała/czerwona/niebieska w w
pak: 48,01

cena: 2,99/SZT

AR-606RL

Kuchnia forma do pieczenia
babeczek silikonowa 6szt:
7x3cm pak: 96,01

cena: 6,69/KPL

AR-637TD

Wycieraczka dywanik
obszywany 60x33cm zielony
pak: 50,01

cena: 2,49/SZT

AR-677TS

Kuchnia fartuch kuchenny
85x80cm gruby 100% cotton
czarno/czerwony na blist. pak:
10,01

cena: 5,10/BLIS

AR-696RO

Kuchnia rękaw do pieczenia w
piekarnikach 3m w pud. pak:
30,01

cena: 2,20/SZT

AR-737PZ

Kuchnia pojemnik na ciasto
plast. 27x18cm okrągły z
uchwytem różowy pak: 48,01

cena: 9,10/SZT

AR-759PZ

Kuchnia butelka ceramiczna na
oliwę , ocet: 17cm Mona w folii
pak: 36,01

cena: 5,49/SZT

AR-783TU

Kuchnia tłuczek do ubijania
ziemniaków owalny stal
nierdzewna 27.5cm ugniatacz w
pak: 10,01

cena: 3,99/SZT

AR-828M

Kuchnia cukiernica szklana z
dozownikiem: 14cm w pud. pak:
72,01

cena: 3,49/SZT

AR-704Z

Kuchnia obieraczka do warzyw:
zielona/żółta/czerwona 13cm w
wor. z zaw. pak: 1200,1

cena: 0,70/SZT

AR-739TS

Kuchnia korek do butelki plast.
10cm ozdobny
pomarańczowy/czerwony mix
wzór w wo pak: 10,01

cena: 1,50/SZT

AR-763TS

Kuchnia wykrawacz do sałaty
11.5cm na blist. z zaw. pak:
60,01

cena: 0,69/BLIS

AR-786M

Kuchnia tarka metalowa 4w1 z
plast. rączką: 20cm w wor. pak:
144,01

cena: 2,19/SZT

AR-839TS

Kuchnia sitko metal. zestaw
2szt: śr.7-4.5cm na blist. pak:
48,24

cena: 1,60/BLIS

AR-710M

Kuchnia dekorator do ciast 6
końcówek: blist. z zaw. pak:
360,01

cena: 0,95/BLIS

AR-745TX

Kuchnia torebka termiczna l 1l
37x14cm na napoje
srebrna/złota/niebieska/zielo
pak: 280,01

cena: 0,45/SZT
cena: 0,39/SZT

AR-767TU

Kuchnia wałek stal nierdzewna
do ciasta 36cm Inox w folii
Super Jakość! pak: 48,01

cena: 4,49/SZT

AR-787TU

Kuchnia forma do pieczenia
prostokątna 32x22.8cm Felice
Super Jakość! pak: 24,01

cena: 5,90/SZT

AR-847Z

Kuchnia lejek 03szt. plast. mix
kol. w wor. pak: 120,01

cena: 2,39/KPL
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AR-729TS

Kuchnia pojemnik szklany/stal
nierdzewna 0.8l 14x10cm na
kawę/przyprawy/cukier pak: 6,01

cena: 4,49/SZT

AR-750TX

Kuchnia dzbanek do mleka
8x6cm ceramiczny motyw
łabędź w pud. pak: 96,01

cena: 1,49/PUD

AR-769TU

Kuchnia sztućce stal nierdzewna
widelec kuchenny 33cm pak:
10,01

cena: 1,99/SZT

AR-797PF

Kuchnia szczypce metal. 1szt
17cm wąskie na blist. pak: 1,01

cena: 1,85/SZT

AR-859Z

Kuchnia ostrzałka do noży
metalowa 20cm z plast.
obudową: blist. pak: 144,01

cena: 4,39/BLIS

AR-735PZ

Kuchnia pojemnik na wodę 5l
turystyczny kolorowy z
uchwytem w wor. z zaw. pak:
50,05

cena: 1,90/SZT

AR-755TX

Kuchnia cukiernica ceramiczna z
przykrywką: 8.5cm motyw
łabędź w pud. pak: 60,01

cena: 1,49/SZT

AR-771TU

Kuchnia forma do pieczenia
babeczek 6szt 35.3x21.6cm
Felice Super Jakość! pak: 24,01

cena: 6,49/SZT

AR-823M

Kuchnia termos turystyczny 0.5l
plast.: 26cm z kubkiem mix kol.
w wor. pak: 48,01

cena: 6,49/SZT

AR-865TS

Kuchnia bluza kucharska roz. L
65% polyester 35% cotton
granatowa w wor. pak: 10,01

cena: 4,99/SZT
cena: 4,49/SZT

AR-869TS

Chusteczki jednorazowe do
czyszczenia plam na sucho
łazienka pak: 10,01

cena: 0,80/SZT

AR-897TD

Kuchnia wałek drewniany do
mięsa: 28cm ruchomy Produkt
Polski pak: 1,01

cena: 4,90/SZT

AR-927TS

Kuchnia przybornik na
przyprawy 2szt 10cm na
podstawce serce 8.5cm w pud.
solnic pak: 10,01

cena: 2,90/KPL
cena: 2,49/KPL

AR-966Z

Kuchnia deska kuchenna
plastikowa m: twarda 26x18cm
w wor. pak: 120,01

cena: 2,50/SZT

BU-075TS

Art.dziecięce: smoczek miękki
2szt do nauki picia dla
niemowląt do szerokiej szy pak:
144,12

cena: 0,49/BLIS

AR-882SE

Kuchnia maszynka do pierogów
plastik.: 6cm jednostronna w
wor. z zaw. pak: 10,01

cena: 1,49/SZT

AR-903TD

Kuchnia sztućce drew. nóż do
masła 19cm Produkt Polski pak:
1,01

cena: 1,80/SZT

AR-952M

Kuchnia komplet wykrawaczek
do ciast 3szt plast. liście róży na
blist. z zaw. pak: 144,01

cena: 4,49/BLIS

AR-967Z

Kuchnia mata antypoślizgowa
100x30cm: bia/nieb/pom pak:
200,01

cena: 1,99/SZT

CZ-105M

Czyścik miękki srebrny: w wor.
pak: 600,01

cena: 0,89/SZT

AR-885M

Kuchnia forma do pieczenia
babeczek metal. 3szt: mix wzór
blist. pak: 144,24

cena: 1,89/BLIS
cena: 1,49/BLIS

AR-908M

Kuchnia fartuch kuchenny
zestaw z podstawką i rękawicą:
mix kol. w wor. z zaw. pak: 240,1

cena: 4,80/KPL

AR-954M

Kuchnia komplet wykrawaczek
do ciast 3szt kwiatek na blist. z
zaw. pak: 144,01

cena: 5,90/KPL

AR-976Z

Kuchnia pojemniki zestaw 4szt z
pokrywkami kwadrat 16.5x5cm:
739ml pak: 48,01

cena: 5,49/KPL

DE-070SW

Kuchnia serwetnik kółka do
serwetek 3.5cm plast. mix
wzór/kol. w wor. pak: 500,08

cena: 0,29/SZT
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AR-885Z

Kuchnia forma do pieczenia
babeczek papier. 60szt: mix
wzór blist. pak: 240,01

cena: 3,50/BLIS
cena: 2,99/BLIS

AR-909Z

Kuchnia przybornik do
zawieszenia: 44.5x17cm mix kol.
w wor. pak: 500,01

cena: 1,11/SZT
cena: 0,99/SZT

AR-957TS

Kuchnia cooler na butelkę
19x6.5cm termiczny czarny na
zamek z nadrukiem erotycz pak:
96,01

cena: 0,90/SZT

AR-978Z

Kuchnia szczypce plast. 1szt
29cm w wor. z zaw. new. pak:
160,01

cena: 1,60/SZT

DE-177TX

Dekoracja poszewka na
poduszkę 43x43cm satyna mix
wzór/kol. w wor. pak: 10,01

cena: 2,49/SZT

AR-891TD

Kuchnia tłuczek do mięsa drew.
dwustronny: 30cm Produkt
Polski pak: 1,01

cena: 2,20/SZT

AR-911Z

Kuchnia przybornik do
zawieszenia: 88x39cm mix kol.
w wor. pak: 100,01

cena: 3,90/SZT

AR-963Z

Kuchnia kosz na pieczywo
plastikowy okrągły: 16x7cm pak:
250,01

cena: 1,40/SZT
cena: 1,19/SZT

BU-073TS

Art.dziecięce: smoczek
silikonowy 2szt do butelki z
szeroką szyjką Dyduś Plus z
pak: 144,12

cena: 0,60/BLIS
cena: 0,49/BLIS

DE-221TX

Dekoracja poszewka na
poduszkę 40x40cm satyna mix
wzór/kol. pak: 10,01

cena: 2,49/SZT

DE-227TS

Kuchnia serwetnik poliston:
10x6x5cm jeż w pud. pak: 10,01

cena: 1,80/SZT

DE-235TS

Dekoracja poszewka na
poduszkę 50x50cm materiał
gruby prążkowany beż/rudy/brąz
pak: 10,01

cena: 1,99/SZT

DE-497TS

Dekoracja klamerki motylki 10szt
10x8cm z brokatem brązowe w
pud. pak: 144,01

cena: 3,90/KPL

ET-263TS

Etui na zapalniczkę z polistonu
7x3.5cm Rasta mix wzór pak:
240,12

cena: 0,89/SZT

GA-055Z

Gąbka kuchenna 12szt:
9x6x2.5cm w folii pak: 100,01

cena: 1,90/KPL

KL-230Z

Klamerki drewniane l 50szt
7cm: pak: 100,01

cena: 3,90/KPL

DR-203M

Druciak plastikowy 3szt 5g w
siatce pak: 400,01

cena: 0,90/KPL

ET-267TS

Etui na zapalniczkę z plast.
5x3cm Rasta żółte mix wzór w
wor. pak: 144,06

cena: 0,99/SZT

GL-111SI

Grill jednorazowy 31x25cm BBQ
Clean & Easy z węglem
drzewnym: w pud. pak: 20,01

cena: 6,99/SZT

KL-236M

Dekoracja klamerki mini
drewniane 50szt 25mm
kolorowe w wor. z zaw. pak:
300,3

cena: 2,90/KPL

DE-339Z

Kuchnia deska kuchenna
plastikowa xl: 33x17cm w folii
pak: 72,01

cena: 2,30/SZT

DR-258Z

Druciak metalowy sreb.3szt
14g: cynkowany pak: 500,01

cena: 1,64/KPL
cena: 1,49/KPL

FA-003TS

Fajka plast. 12cm brązowa
Diamond Rolls Zapo w
ozdobnym pudełku 16x12cm w
pud. pak: 40,01

cena: 11,00/SZT

GL-112M

Grill sztućce metalowe zestaw
3szt szczypce + łopatka +
widelec 37cm w wor. z za pak:
144,01

cena: 5,80/KPL

KL-237TX

Klamerki plastik xxl 20szt 8cm: w
wor. z zaw. mix kol. pak: 48,01

cena: 2,49/KPL
cena: 2,20/KPL
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DE-341Z

Kuchnia deska kuchenna
szklana m: 25x20cm: w pud. z
okien. pak: 36,01

cena: 3,99/SZT

DZ-500M

Kuchnia dziadek do orzechów
aluminiowy: 15.5cm blist. pak:
300,01

cena: 1,30/BLIS

FA-005TS

Fajka drewniana 9cm z plast.
ustnikiem pak: 10,01

cena: 1,90/SZT
cena: 1,49/SZT

GU-442H

Gumki recepturki 15g 40mm:
mix kol. w wor. z zaw. pak:
576,12

cena: 0,90/OP.

KO-051SY

Dom kocyk polarowy dla dzieci:
110x80cm mix kol. w etui pak:
90,01

cena: 3,99/SZT
cena: 3,49/SZT

DE-405Z

Dekoracja obciążniki do obrusu
'owoce' cytryna 4szt: żółte na
blist. pak: 144,24

cena: 4,49/BLIS

ET-261TS

Etui na zapalniczkę 7x4cm
skórzane czarne pak: 1,01

cena: 0,85/SZT
cena: 0,49/SZT

FO-581RP

Folia aluminiowa 10m: Polpak
pak: 70,01

cena: 1,49/SZT

GU-446M

Gumki recepturki 50g
60mm/1.5mm: mix kol. w wor. z
zaw. pak: 600,12

cena: 2,30/OP.

KU-643TX

Kuchnia kubek termiczny 350ml
18x8cm czarny w wor. pak:
48,01

cena: 3,49/SZT
cena: 2,99/SZT

KU-693TS

Kuchnia kubek plast. 300ml na
kawę/herbatę pomarańczowy w
wor. z pudełkiem ozdob pak:
4,01

cena: 1,49/SZT

LE-002Z

Lep na muchy 4szt: blist. pak:
288,24

cena: 1,89/BLIS

KU-723TS

Kuchnia kubek ceramiczny :
300ml 9x8cm zielony z napisami
w kolorowym kartoniku pak:
36,03

cena: 3,50/SZT

MA-090Z

Magnesy na lodówkę 26szt
alfabet: blist. pak: 288,01

cena: 3,40/BLIS

KU-741TS

Kuchnia kubek plast./gum.
300ml na kawę/herbatę 9x8cm z
imieniem różowy w ozdobn pak:
50,01

cena: 1,39/SZT
cena: 0,99/SZT

MA-095TS

Magnesy na lodówkę
ceramiczne 01szt ' Katedra
Św.Marii w Burgos ' w folii
bąbelk pak: 144,12

cena: 1,20/SZT

MA-119TS

Magnesy na lodówkę konopie
papieros 01szt 5.5x1.5cm w wor.
pak: 576,01

cena: 0,75/SZT
cena: 0,49/SZT

MA-171TS

Magnesy na lodówkę gumowy
Rasta 5x4.5cm 01szt w wor.
pak: 576,12

cena: 0,50/SZT
cena: 0,39/SZT

MI-707Z

Miotełka do kurzu 45cm: pak:
144,12

cena: 2,64/SZT

MA-121TS

Magnesy na lodówkę konopie
papieros na fladze 01szt
5x2.5cm w wor. pak: 576,01

cena: 0,65/SZT
cena: 0,49/SZT

MI-304Z

Artykuł dla zwierząt zabawka dla
psa: gumowa kość 19x6cm w
wor. z zaw. pak: 300,01

cena: 3,49/SZT

MI-709Z

Miotełka do kurzu 09cm: mini w
wor. pak: 500,2

cena: 1,20/SZT

MA-135TS

Magnesy na lodówkę 20szt
ptaszek Tweety naklejki na blist.
z zaw pak: 240,24

cena: 1,20/BLIS

MI-311TX

Artykuł dla zwierząt zabawka dla
psa: piłka do aportowania +
uchwyt 50cm niebies pak: 50,01

cena: 2,99/SZT

MOP-721TI

Mop sznurkowy: 32cm biały w
wor. pak: 75,01

cena: 1,95/SZT
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KU-745PY

Kuchnia kubek ceramiczny :
250-300ml mix
wzór/rozmiar/kolor pak: 10,01

cena: 4,10/SZT

MA-113TS

Magnesy na lodówkę
hiszpańska tancerka 01szt
7x5cm w wor. pak: 576,24

cena: 0,85/SZT
cena: 0,69/SZT

MA-143TS

Magnesy na lodówkę gumowy
Marseille 8x2.5cm 01szt w wor.
pak: 576,12

cena: 0,25/SZT

MI-483TX

Kuchnia minutnik: 8x7cm 'jajko '
czerwone/niebieskie w pud. pak:
10,01

cena: 4,90/SZT

MOP-729TI

Mop ścierka: 30cm kolorowy w
wor. pak: 50,01

cena: 1,52/SZT

LA-001M

Laska drewniana: 90cm pak:
60,01

cena: 5,50/SZT

MA-117TS

Magnesy na lodówkę konopie
01szt 4.5x4cm w wor. pak:
576,01

cena: 0,75/SZT
cena: 0,49/SZT

MA-145TS

Magnesy na lodówkę gumowy
okrągły Valencia śr.5cm 01szt z
żaglówką w wor. z zaw. pak:
576,12

cena: 0,39/SZT

MI-550M

Miotełka do kurzu 'pióra' 60cm:
mix kol. w wor. pak: 300,01

cena: 5,49/SZT

MOP-733PY

Mop ścierka: 40x13cm zapas
płaski mikrowłókna kolorowa na
blist. Classic pak: 12,01

cena: 3,99/SZT

MOP-735PY

Mop ścierka: 40x13cm płaski +
trzonek 120cm w wor. Euro
Super jakość!!! pak: 24,01

cena: 7,90/SZT

NA-045TS

Ogród narzedzia grabki 27cm
metal. z miękką rączką zielone
pak: 150,01

cena: 1,89/SZT

NO-230M

Kuchnia nożyczki wielofunkcyjne
22cm: na blist. z zaw. pak: 48,01

cena: 1,70/SZT

OB-026M

Obrus poliestrowy 132x132CM:
w wor. z zaw. pak: 260,01

cena: 3,20/SZT

OB-055TS

Obrus pcv 259x137cm
kremowo/bordowy w pasy
perforowany w wor. z zaw. pak:
6,01

cena: 4,30/SZT

MOP-743PY

Mop zestaw: 22cm dred +
trzonek 117cm + wiadro z
wyciskaczem ,pojemnikiem
galaxy pak: 24,01

MY-377Z

Myjka do szyb - ściągaczka:
biała/czarna/srebrna pak: 200,01

cena: 2,90/SZT

cena: 11,90/SZT

NBM41

Pokrowiec na suknie ślubne La
Nataliee Atelier pak: 100,01

cena: 8,99/SZT

NO-042RL

Kuchnia nóż plast. do
ciasta/owoców 30.5cm
czerwony/zielony/niebieski/rózo
wy pak: 96,01

cena: 0,99/SZT

NO-235TS

Kuchnia nożyczki do drobiu
25cm z blokadą stal nierdzewnia
na blist. pak: 24,01

cena: 3,90/BLIS

OB-029TX

Obrus poliestrowy 140x160cm:
plamoodporny Jakość Pierwsza!
kremowy w wor. pak: 10,01

cena: 10,99/SZT

OB-057TS

Obrus pcv 259x137cm kremowy
z motywem religijnym pastelowe
kolory perforowany w pak: 6,01

cena: 4,30/SZT

OB-001RX

Obrus pcv 180x130cm ' Formuła
' w wor. z zaw. pak: 1,01

cena: 2,90/SZT

OB-033TX

Obrus poliestrowy 100x145cm:
plamoodporny Jakość Pierwsza!
biały w wor. pak: 32,08

cena: 7,99/SZT
cena: 7,49/SZT

OB-061PY

Obrus bieżnik 3w1 na rolce
480x40cm wzór kwiaty Dunicel
Paisley niebieski do sam pak:
8,01

cena: 5,99/ROL
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NA-013Z

Ogród narzędzia zestaw 3szt
2łopatki 20cm+grabki 15cm:
blist. pak: 100,01

cena: 5,18/KPL

NO-047TX

Kuchnia nóż kuchenny z plast.
rączką: 21cm stinless steel
wąskie gładkie ostrze pak:
12,01

cena: 1,99/SZT

OB-003RX

Obrus włóknina 180x120cm '
Spider-Man 'materiał zmywalny
w wor. pak: 12,01

cena: 3,49/SZT
cena: 2,99/SZT

OB-049RR

Obrus klipsy cateringowe 4szt
plast. do mocowania obrusu do
stołu do gubości 4cm pak: 1,01

cena: 2,80/BLIS

OB-155TH

Obrus papierowy 180x120cm '
Tweety ' kolorowy w wor. pak:
25,01

cena: 2,90/SZT

NA-014M

Ogród narzędzia zestaw 3szt
2łopatki 20ccm+grabki 18cm: w
wor. z zaw. pak: 200,01

cena: 4,37/KPL
cena: 3,99/KPL

NO-087Z

Kuchnia nóż kuchenny z plast.
rączką: 25cm w folii pak:
1000,99

cena: 1,02/SZT
cena: 0,99/SZT

OB-007RX

Obrus pcv 180x120cm '
Syrenka/Hannh Montana/Pplly
Pocket/Piraci ' Monster High'
pak: 12,01

cena: 2,49/SZT

OB-051TS

Obrus pcv 180x120cm ' Koala
Brothers ' niebiesko/żółty gładki
w wor. z zaw. pak: 10,01

cena: 2,90/SZT

OD-001TS

Odświeżacz zapach 2szt
saszetka do
ubrań/łazienki/samochodów do
zawieszenia van pak: 1,01

cena: 1,30/KPL

OD-003TS

Odświeżacz zapach 1szt
saszetka do
ubrań/łazienki/samochodów do
zawieszenia wani pak: 576,12

cena: 0,60/SZT

OD-023TX

Odświeżacz zapach 1szt stojący
żelowe perełki Duftperlen 110g
morski/cytryna/kwi pak: 10,01

cena: 2,49/SZT

OT-002Z

Otwieracz korkociąg drew.
rączka: w wor. pak: 500,01

cena: 1,20/SZT

PA-002Z

Packa na muchy 03szt 'ręka' z
zawieszką: 40cm mix kol. w wor.
pak: 400,01

cena: 1,76/KPL

PO-032Z

Kuchnia mata stołowa
plastikowa gruba kpl.8szt: 4szt
40x27cm 4szt 9x9cm w wor.
pak: 100,01

cena: 1,80/OP

OD-011TX

Odświeżacz zapach 3szt
poduszeczka do szafy
róż/lawenda/wanilia w pud. pak:
270,01

cena: 1,49/KPL

OD-033TX

Odświeżacz zapach 3szt
saszetka do
ubrań,łazienki,samochodu
róża/lawenda/vanilia pak: 96,24

OD-013RP

Odświeżacz elektryczny zapas
02szt lawenda/róża/jabłko/wild
meadow w pud. z zaw. pak: 288,01

cena: 2,40/KPL
cena: 1,99/KPL

OG-011M

Ogród zraszacz: 350ml mix kol.
rozpylacz pak: 100,01

cena: 2,90/SZT

cena: 2,60/BLIS

OT-004Z

Otwieracz do konserw
uniwersalny z plast. obudową:
pak: 144,01

cena: 1,79/BLIS

PA-009TS

Papier do pakowania tytoniu
bibułka papierosowa 7x3.5cm
kpl.9paczek x 50szt na b pak:
24,01

cena: 4,50/KPL
cena: 2,99/KPL

PO-045TS

Poduszka jasiek 35x35cm
okrągła dla dzieci Gormiti
dwustronna materiał/plusz w w
pak: 40,01

cena: 5,50/SZT

OT-011TX

Otwieracz 3w1 do konserw,
kapsli , korkaciąg w plast.
obudowie pak: 25,01

cena: 3,10/SZT

PA-011TS

Łazienka uchwyt do papieru
toaletowego z polistonu
30x30cm smok w pud. pak: 2,01

cena: 7,90/SZT

PO-047TS

Poduszka jasiek 40x40cm dla
dzieci Gormiti dwustronna
materiał/plusz bordo w wor pak:
36,01

cena: 4,90/SZT
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OD-015PY

Odświeżacz neutralizator w
sprayu fresh wave 300ml pak:
12,01

cena: 1,90/SZT

OG-013RA

Ogród zraszacz: 50ml
turystyczny w wor. z zaw.
rozpylacz pak: 360,01

cena: 0,95/SZT
cena: 0,89/SZT

OT-020Z

Otwieracz do kapsli i do konserw
metal: 9cm blist. pak: 360,6

cena: 0,99/BLIS

PI-111TX

Artykuł dla zwierząt piłki dla psa
3szt: w wor. z zaw. pak: 24,01

cena: 3,49/OP.

PO-051Z

Dom pufa: 30x30x30cm mix kol.
pak: 30,01

cena: 9,99/SZT

OD-021TS

Odświeżacz zapach 1szt
samochodowy z zawieszką
cytryna/leśny/kokosowy na blist.
pak: 432,01

cena: 0,89/BLIS

OG-025PY

Ogród doniczka ceramiczna
okrągła m: 9x8cm , 10x10cm
brązowa pak: 10,01

cena: 1,69/SZT

OT-025TS

Otwieracz do kapsli
metal./ceram. kelner 12.5cm
Espania w pud. pak: 96,01

cena: 2,29/SZT
cena: 0,99/SZT

PO-028PY

Kuchnia podstawka pod kubek
04szt 9x9cm 'Marilyn Monroe'
czarno/złota w pud. pak: 120,1

cena: 2,80/KPL
cena: 1,99/KPL

PO-058Z

Pokrowiec wymienny na deskę
do prasowania: 140x50cm w
wor. pak: 150,1

cena: 7,50/SZT

PO-059Z

Pokrowiec na ubrania
próżniowy: 60x50cm w wor. pak:
144,12

cena: 4,20/SZT

PO-079TS

Poduszka jasiek 45x34cm
kształtowa pluszowa serce z
napisem Valencia różowo/fiol
pak: 12,01

cena: 6,30/SZT

PO-519TS

Popielniczka metal. trójkątna
15x15cm czarna w pud. pak:
30,01

cena: 3,49/SZT

PO-603RG

Grill podpałka 32 kostki: w folii
pak: 40,01

cena: 0,99/OP.

PO-999TS

Popielniczka plast. koło
samochodowe Mitsubishi Zapo
w pud. pak: 10,01

cena: 3,90/SZT

PO-060Z

Organizer uniwersalny wiszący:
30x21x10cm mix wzór./kol. w
wor. pak: 100,01

cena: 2,90/SZT

PO-097M

Dom pufa dla dzieci: 36x32cm
nadmuchiwana z pompką
króliczek/Tweety/świnka/bużka
pak: 50,01

cena: 9,99/SZT

PO-521TS

Popielniczka ceramiczna
14x7cm krowa w folii bąbelkowej
pak: 4,01

cena: 3,60/SZT

PO-825TS

Popielniczka szklana
kryształowy liść 10x5.5cm
Produkt Polski pak: 90,01

cena: 1,29/SZT

PR-101Z

Przepychacz do zlewu z drew.
rączką 49cm: pak: 100,01

cena: 4,62/SZT

PO-071TX

Pokrowiec na ubrania/garnitur:
107x58cm czarny Wearhouse w
wor. pak: 50,01

cena: 4,50/SZT

PO-113TX

Kuchnia podstawka pod kubek
08szt 9.3x9.3cm kartonowa wzór
kwiaty w folii z zaw. pak: 12,01

cena: 0,99/KPL

PO-525TS

Popielniczka szklana
kwadratowa 8x8cm kolorowe
szkło w pud. pak: 96,01

cena: 0,99/SZT

PO-992RP

Popielniczka plast. trójkątna
11x4cm
zielona/żółta/pomarańcz/czerwo
na pak: 300,01

cena: 0,89/SZT

RE-308Z

Rękawica kuchenna 1szt +
podstawka: w wor. z zaw. pak:
300,01

cena: 2,50/KPL
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PO-073TX

Pokrowiec na ubrania
próżniowy: 60x50cm z plast.
zakrętką w wor. pak: 50,01

cena: 3,49/SZT

PO-509TU

Popielniczka ceramiczna
10x10cm okrągła Country
brązowa pak: 72,12

cena: 2,90/SZT

PO-525TS-1

Kuchnia spodeczek szklany
01szt na torebki herbaciane
7.5x7.5cm kwadratowy kolor
pak: 96,01

cena: 0,90/SZT

PO-993PY

Popielniczka szklana
prostokątna 12x6.5cm iSmoke
mix wzór. w pud. z okien. pak:
48,12

cena: 1,49/SZT

SC-107PL

Ścierka z mikrowłókien: 02szt
32x32cm żółta w wor. z zaw.
pak: 100,01

cena: 2,90/KPL

PO-077TS

Poduszka jasiek 35x35cm
okrągła pluszowa
zielona/niebieska/filoetowa z
napisami pak: 24,01

cena: 6,60/SZT

PO-515M

Popielniczka metalowa automat.
z podwójnym dnem okrągła:
9.5x5.5cm w pud. pak: 120,01

cena: 7,00/SZT

PO-529TS

Popielniczka poliston 22x13cm
Rasta Collection w kolorowym
pud. pak: 12,01

cena: 3,50/SZT

PO-995TS

Popielniczka szklana okrągła
10.5x3.3cm szkło grube
'Mallorca' w pud. z okien. pak:
48

cena: 1,61/SZT

SC-109TN

Ścierka kuchenna 01szt:
65x41cm bawełniana w kratkę
pak: 600,12

cena: 0,99/SZT

SC-111PH

Ścierka z mikrowłókien: 01szt
50x40cm niebieska w pud. pak:
160,01

cena: 1,24/SZT
cena: 1,19/SZT

SC-143RA

Ścierka podłogowa z
mikrowłókien: 01szt 60x50cm
żółta w wor. z zaw. pak: 60,01

SC-113PH

Ścierka z mikrowłókien: 03szt
32x32cm niebieska , zółta ,
różowa w pud. pak: 100,01

cena: 2,98/KPL
cena: 2,49/KPL

SC-144Z

Ścierka ostra 15szt: pak: 144,01

cena: 1,39/KPL

cena: 3,39/SZT

SM-201TS

Artykuł dla zwierząt obroża dla
psa 01szt 40cm metalowa
łańcuchna na blist. z za pak:
144,24

cena: 3,90/BLIS

SZ-303Z

Sznur do biel. linka cienki kolor
20m: tw. sztuczne no.3 pak:
300,01

cena: 2,17/SZT

SZ-467PY

Łazienka szczotka do wc z
pętelką: 35cm plast. biała/szara
pak: 50,01

cena: 2,10/SZT

SC-117TI

Ścierka domowa 02szt:
38x32cm w wor. mix kol. pak:
100,01

cena: 0,79/KPL

SC-153TS

Ścierka z mikrowłókien: 02szt
10x10cm antystatyczna do
czyszczenia ekranów smart pak:
160,2

SC-121TX

Ścierka ircha/mikrowłókna 01szt:
18x14cm 2w1 do czyszczenia
łazienki bez użycia pak: 100,01

cena: 1,29/SZT
cena: 0,99/SZT

SC-517TX

Ścierka podłogowa biała:
60x50cm pak: 25,01

cena: 0,69/SZT

SC-125TS

Ścierka kuchenna 01szt:
70x48cm bawełna 55% , len
45% angielski wzór granatowo/b
pak: 72,12

cena: 1,90/SZT

SC-539TX

Ścierka podłogowa szara:
63x45cm pak: 50,01

cena: 0,80/SZT

cena: 1,60/KPL

ST-556Z

Art.dziecięce: stołeczek dla
dzieci plastikowy składany:
21x19x16.5cm mix kol. w pak:
50,01

cena: 9,90/SZT

SZ-314M

Artykuł dla zwierząt szczot.dla
psa dwustronna drew. rączka:
owalna blist pak: 72,24

cena: 2,99/SZT

TA-239M

Kuchnia taca tworz.-sztuczne
owalna z uszami: 43x29cm pak:
60,01

cena: 6,90/SZT

ST-557Z

Dom regał plast. 3-poziomowy :
28.5x20x8.5cm w wor. pak:
36,01

cena: 6,99/SZT

SZ-435Z

Szczotka do zmywania z plast.
rączką: 21cm w wor. pak: 300,3

cena: 1,30/SZT

TA-240RP

Kuchnia taca tworz.-sztuczne
prostokątna z uszami :
35.5x24.5cm pak: 50,01

cena: 2,47/SZT
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SU-328Z

Suszarka wisząca z 16
klamerkami składana: mix kol. w
wor. pak: 100,01

cena: 3,90/KPL

SZ-438Z

Szczotka do mycia butelek z
drucianą rączką: 29cm w wor.
pak: 300,01

cena: 1,64/SZT

TA-243TX

Kuchnia taca metal. okragła
barowa: 34.5cm czerwona z
powłoką antypoślizgową w w
pak: 12,01

cena: 4,20/SZT

SZ-193PY

Szczotka do mycia/szorowania
drewniana: 10x5.5cm w
kształcie stopy Caravela York
pak: 24,01

cena: 1,29/SZT

SZ-461RL

Kuchnia sztućce plast./metal.
nóż 13.5cm dla dzieci Dora w
wor. pak: 1,01

cena: 0,99/SZT

TA-245PZ

Kuchnia taca tworz.-sztuczne
prostokątna z uszami :
42x30.5x4cm wzór krata pak:
48,01

cena: 4,80/SZT

TA-247PZ

Kuchnia taca tworz.-sztuczne
prostokątna : 43.5x33x2.5cm
wzór krata pak: 36,01

cena: 4,50/SZT

TE-809TS

Termometr plastikowy
zewnętrzny z zawieszką: 47cm
jumbo czarny Bioterm bardzo do
pak: 10,01

cena: 5,90/BLIS

WY-409Z

Kuchnia wyciskacz do owoców
plastik.: 9.5x8cm mix kol. w folii
pak: 180,01

cena: 2,30/SZT

ZA-422TX-1

Zapalniczka z zabezpieczeniem
przed dziećmi 01szt: krzesiwowa
jednorazowa pak: 1000,5

cena: 0,38/SZT
cena: 0,35/SZT

ZA-637TS

Zapalniczka m 7x3.5cm
czerwono/srebrna w pudełku
metal. srebrnym z okien. 10x7
pak: 200,1

cena: 6,99/SZT
cena: 4,99/SZT

TE-791Z

Termometr plastikowy
zewnętrzny z zawieszką: 23.5cm
mix kol. blist. pak: 240,24

cena: 2,50/BLIS

TO-135RO

Kuchnia torebki do pieczenia:
06szt 44x35cm w pud. pak:
150,01

cena: 1,90/OP.

ZA-073PY

Łazienka zasłonka: 180x180cm
prysznicowa z plastikowymi
kółeczkami ziel/nieb/bia pak:
30,01

cena: 6,30/SZT

ZA-423RK

Zapalniczka gaz uniwersalny do
napełniana zbiornika 90ml pak:
144,12

cena: 2,99/SZT

ZA-641TS

Zapalniczka m 7x3cm
czerwona/niebieska w wor. Zapo
Super Jakość!!! pak: 12,01

cena: 4,99/SZT
cena: 3,99/SZT

TE-795RA

Termometr plastikowy
zewnętrzny/wewnętrzny 16cm
na blist. z zaw. pak: 300,01

cena: 1,39/BLIS

WO-127RO

Worki na śmieci LDPE 35l 15szt
60x50cm 0.025 pak: 50,01

cena: 1,40/ROL

ZA-078Z

Łazienka zasłonka peva gruba:
180x180cm blist. pcv pak:
120,01

cena: 4,90/SZT

ZA-437TS

Zapalarka uniwersalna z gazem:
23cm wyginana z wężykiem i
zaw. Zapo w pud. pak: 10,01

cena: 3,90/SZT

ZA-643TS

Zapalniczka s 5x2cm czarna w
pudełku 10x6.5cm plast.
czarnym ozdobnym Zapo Su
pak: 12,01

cena: 6,90/SZT
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TE-797TS

Termometr/higrometr
bimetaliczny
zewnętrzny/wewnętrzny Bioterm
32cm okrągły w pu pak: 40,01

cena: 7,49/PUD

WO-129RO

Worki na śmieci LDPE 120l
10szt 110x70cm niebieskie pak:
10,01

cena: 2,99/ROL

ZA-415TS

Zapalniczka xxl 11.5x3.5cm z
zabezpieczeniem przed dziećmi
' Auta ' z nadrukiem pak: 1580,2

cena: 2,49/SZT
cena: 1,99/SZT

ZA-441TS

Zapalniczka m 5x4cm srebrna
matowa w pudełku ozdobnym
10.5x7cm Diamond Rolls Z pak:
10,01

TE-803TS

Kalendarz elektroniczny 10x7cm
Bioterm 6fucji termometr
wewnętrzny , zegar , bud pak:
100,1

cena: 3,49/BLIS

WY-407M

Kuchnia wyciskacz do czosnku
metal: 13.5cm blist. pak: 144,01

cena: 2,50/BLIS

ZA-419RA

Zapalarka składana uniwersalna
z gazem: 11cm mix kol. w pud.
pak: 400,1

cena: 2,49/SZT

ZA-451TS

Zapalarka uniwersalna z gazem:
23cm sztylet z zaw. pak: 10,01

cena: 7,90/SZT

cena: 9,90/SZT

ZM-195PY

Szczotka do zamiatania zmiotka:
29cm eco palmira drew. York
Super Jakość !!! pak: 24,01

cena: 2,99/SZT

ZM-199PY

Szczotka do zamiatania
drewniana eco palmira: 30x7cm
miotła York Super Jakość!!! pak:
12,01

cena: 7,99/SZT

Sport
ZM-369PY

Szczotka do zamiatania z kijem
plast.: miotła 120cm Rozalia
Super Jakość pak: 12,01

cena: 6,99/KPL

CZ-098M

Sport wodny czepek kąpielowy
lateksowy: fiolet/róż w wor. z
zaw. pak: 300,01

cena: 3,50/SZT

GW-001M

Sport gwizdek plastikowy 'piłka':
mix kol. w pud. z zaw. fans pak:
1800,12

cena: 0,87/SZT

LA-814L

Rower lampka przód 6+1led
w/odporna 3funkcje z uchw:
blist. pak: 100,5

cena: 13,00/SZT

NA-397RH

Odblask naklejka ' Miś ' 04szt
6x5cm pomarańcz/zielona/żółty
na blist. w wor. pak: 2000,01

cena: 1,99/BLIS

AR-715TS

ZM-378PP

Motoryzacja poduszka podróżna
dmuchana 50x36cm
pomarańczowa w wor. pak:
50,01

Szczotka do zamiatania
drewniana z twardym włosiem:
30cm pak: 16,01

cena: 5,43/SZT

CZ-099Z

Sport wodny czepek kąpielowy
silikonowy: mix kol. gładkie w
etui na zam. z zaw. pak: 300,1

cena: 6,05/SZT
cena: 5,90/SZT

GW-004Z

Sport gwizdek plastikowy
kolorowy: na blist w wor. pak:
2400,24

cena: 0,28/SZT

LO-100M

Sport badminton lotki 06szt
plastikowe: w tubie pak: 100,01

cena: 3,90/KPL

OK-039TX

Sport wodny okulary do
pływania + pojemnik na
pieniądze + zatyczki do uszu i
nos pak: 192,01

cena: 3,49/BLIS
cena: 2,99/BLIS

cena: 1,49/SZT
cena: 0,99/SZT

DE-653TS

Dekoracja flaga Polski baner:
dł.365cm małe flagi 23x15cm na
blist. pak: 144,01

cena: 1,49/BLIS

KL-478Z

Rower zabezpieczenie z
kluczem 20cmx10mm: w wor.
pak: 70,01

cena: 6,50/SZT

LO-104Z

Sport badminton lotki 03szt z
piórek kolorowych blist. pak:
200,01

cena: 4,29/KPL

OP-102PS

Odblask opaska samozaciskowa
na rękę 22x3cm mix kol. w wor.
pak: 576,48

cena: 0,99/SZT
cena: 0,79/SZT
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DE-959TS

Dekoracja flaga Che Guevara:
144x87cm argentyński
rewolucjonista czerwono/czarna
pak: 100,01

BA-223M

Sport badminton 2rakietki drew.
+ lotka: zestaw w siatce pak:
50,01

cena: 9,50/KPL

EL-002Z

Sport krokomierz 9funkcji: blist.
pak: 600,6

cena: 8,25/SZT

cena: 1,49/SZT

LA-412Z

Rower lampka tył 3led 3 funkcje
na bat. 2xR6 z uchw: blist. pak:
300,01

cena: 2,80/BLIS

NA-206Z

Rower zestaw naprawcz z
pudełkiem 15elem: blist. pak:
240,6

cena: 5,20/KPL

PA-863Z

Sport ping-pong 02paletki z
siatką przykręcaną + 3piłeczki w
zestawie: blist. pak: 50,01

cena: 7,50/KPL

LA-415TS

Rower lampka tył 9x6cm z
żarówką + kabel zasilający
czerwona na blist. z zaw. pak:
200,1

cena: 1,49/BLIS

NA-217TS

Oświetlenie żarówka 2szt 25v z
małym gwintem Osram 7cm w
pud. pak: 20,05

cena: 2,49/PUD

PI-007Z

Sport ping-pong piłeczki 03szt
40mm pomarańczowe: w pud. z
zaw. pak: 480,01

cena: 0,99/PUD

PI-017Z

Sport piłka do skakania dla
dzieci gumowa: gruba l 45cm
mix kol. w wor. pak: 60,01

cena: 11,00/SZT

PI-077SX

Sport piłka do koszykówki: roz.7
8paneli dętka lateks , waga
ok.650g gumowa 32cm pak:
0,01

cena: 10,50/SZT

RO-107TX

Rower dzwonek plast: rączka
rowerowa z dźwiękiem silnika
motocyklowego 12x11.5x9 pak:
24,01

cena: 2,90/SZT

SP-006Z

Sport wodny okulary do
pływania w tubie mix kol. z zat.
pak: 288,72

cena: 5,64/KPL

SP-064Z

Sport ochraniacz na dłoń: 02szt
w pud. pak: 300,01

cena: 0,99/PUD

PI-040M

Sport ping-pong piłeczki 06szt
40mm: ninbo w pud. z zaw pak:
240,01

cena: 2,80/OP.

PI-083Z

Sport piłka kolorowa 10cm
01szt: w siatce po 3szt z zaw.
pak: 1200,03

cena: 2,49/SZT

RO-109TS

Rower dzwonek klasyczny
metal.: śr. 6.5cm wyraźny sygnał
dźwiękowy, do montażu n pak:
40,01

cena: 4,50/BLIS

SP-008Z

Sport wodny maska do pływania
z fajką: w zestawie
czerwona/żółta/niebieska na bl
pak: 96,24

cena: 12,00/BLIS

SP-070Z

Sport skakanka piankowe rączki:
w wor. z zaw. pak: 200,01

cena: 4,62/SZT

PI-061PN

Sport piłka do siatkówki
kolorowa: roz. 5 18 paneli,2
warstwowa, dętka lateks , pak:
50,01

cena: 11,60/SZT

PI-091Z

Sport tenis piłki 3szt: w wor. z
zaw. pak: 80,01

cena: 4,00/SZT

RO-111H

Rower dzwonek klasyczny
metal/plast: mix kol. w wor. pak:
500,01

cena: 1,90/SZT

SP-023Z

Sport kompas z
linijką/kątomierzem na sznurku:
9x6cm blist. pak: 144,12

cena: 5,50/SZT

SP-073Z

Sport skakanka drew. rączki: w
wor. z zaw. pak: 200,01

cena: 3,19/SZT
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PI-068PN

Sport piłka nożna ręcznie szyta:
roz.5 32 panele ,4 warstwy
materiał PU Ice , dę pak: 10,01

cena: 18,99/SZT

PI-095Z

Sport piłka gumowa 22cm: pak:
500,2

cena: 2,70/SZT

RO-119TE

Odblask rękaw rowerowy na
ramę z rzepem 21x17.5cm
fioletowy/niebieski/pomarańczo
pak: 10,01

cena: 3,90/SZT

SP-051Z

Sport pompka uniwersalna
51cm: w folii bąbelkowej pak:
50,01

cena: 9,49/SZT

SP-074Z

Sport pompka igły 03szt: blist.
pak: 720,72

cena: 1,65/BLIS

PI-071PN

Sport piłka nożna ręcznie szyta:
roz.5 32panele , 4warstwy ,
materiał pcv połysk pak: 50,01

cena: 14,99/SZT
cena: 13,50/SZT

RA-001Z

Sport tenis rakieta w zestawie +
2 piłki + opaski (2+1): blist. z
zaw. pak: 30,01

cena: 15,50/KPL

RO-121PZ

Rower bidon 480ml składany
plast. kolorowy z karabińczykiem
na blist. z zaw. pak: 50,1

cena: 2,50/SZT

SP-059Z

Sport pompka do piłek 29cm: w
wor. z zaw. pak: 200,01

cena: 3,96/KPL

SP-076PF

Sport kij trekkingowy 'nordic
walking' metal. regulowana
wysokość max. 130cm z g pak:
60,1

cena: 13,10/SZT

SP-083TX

Sport opaska 'nordic walking'
100% polyester bordowa/szara
pak: 20,01

cena: 0,99/SZT

SP-318Z

Sport 'zośka': 15.5cm mix kol.
pak: 2100,3

cena: 0,33/SZT

SP-326Z

Sport proca w wor. pak: 500,01

cena: 3,85/SZT
cena: 3,49/SZT

SP-085TX

Sport opaska 'nordic walking'
polarowa 100% polyester
czarna/granatowa/biała/sza pak:
10,01

cena: 1,49/SZT

SP-319Z

Sport siatka do gry w siatkówkę:
9x1m w wor. z zaw. pak: 30,01

cena: 27,00/SZT

WE-126H

Sport wodny wędkarstwo wędka
teleskopowa 210cm z
przelotkami: w folii pak: 100,01

cena: 9,00/SZT

SP-087TX

Sport ochraniacz na
kolana/łokcie: 4szt dla dzieci w
wor. z zaw. pak: 30,01

cena: 5,99/KPL

SP-321Z

Sport frisbee: 23cm różowe w
wor. pak: 360,01

cena: 2,65/SZT

WE-128H

Sport wodny wędkarstwo
stołeczek składany 24x20x23cm
w wor. pak: 60,01

cena: 11,00/SZT

SP-308Z

Sport ściskacz do ćwiczeń z
miernikiem: w pud. pak: 200,01

cena: 2,97/SZT

SP-322Z

Sport ściskacz do ćwiczeń: w
wor. pak: 500,01

cena: 1,19/SZT

ZA-205TS

Narzędzia klipsy/zawieszki
naprawcze 16szt 12.5mm metal.
srebrne na blist. pak: 80,01

cena: 1,30/BLIS

SP-312M

Sport ekspander do ćwiczeń:
80cm w wor. pak: 200,01

cena: 3,50/SZT

SP-325Z

Sport taśma do ćwiczeń:
150x12cm pak: 200,01

cena: 5,40/SZT

ZA-304Z

Motoryzacja zagłówek
samochodowy dmuchany
40x26cm granatowy w pud. pak:
200,01

cena: 3,49/SZT

Elektronika

AU-107Z

Audio słuchawki z regulowanymi
nausznikami: blist. z zaw. pak:
240,01

cena: 3,99/SZT

BA-014Z

Bateria AG3 10szt alkal.'button
cell': LR41 blist. pak: 1000,2

cena: 0,90/BLIS

EL-006PJ

Nasadka grzewcza: 16A 250V
pak: 300,25

cena: 4,50/SZT

AU-118Z

Audio słuchawki mini nakładane
na uszy:
białe/różowe/niebieskie/czarne
w wor. z pak: 600,12

cena: 3,52/SZT

EL-009PL

Sznur do prodiża podwójny:
150+40cm w wor. z zaw. pak:
0,01

cena: 19,00/SZT
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AU-120Z

Audio słuchawki mini dla dzieci:
miś/biedronka mix kol. blist pak:
600,12

cena: 2,99/BLIS

EL-011PJ

Sznur grzewczy: 190cm w wor.
pak: 0,01

cena: 11,00/SZT
cena: 9,99/SZT

AU-199TS

Audio słuchawki mini nakładane
na uszy: czarne w wor. pak:
800,01

cena: 0,99/SZT

EL-013TX

Kabel HDMI 2m z obsługą
interfejsu ethernet , końcówki z
WIFI czarny w pud. pak: 24,01

cena: 6,99/SZT

EL-017TX

Kabel USB 1m uniwersalna
końcówka czarny micro USB
Basic Super Jakość !!! pak:
10,01

LA-304Z

Latarka R20x2 metalowa:
srebrna na blist. pak: 120,01

cena: 3,49/SZT

cena: 4,50/SZT

LA-849Z

Latarka AG10x3 plastikowa z
paskiem: 1led mix kol. pak:
1536,48

cena: 1,43/SZT

LA-861PY

Lampka nocna na bat.: led R3x3
świnka dziecięca 8x8cm z
czujnikiem zmierzchu , p pak:
12,01

cena: 6,50/SZT
cena: 4,99/SZT

ZE-083PY

Zegar okrągły w puszce 9x5cm
wzór 'Canpball's ' bez baterii w
pud. z okien. pak: 60,01

cena: 3,99/SZT

ZE-123TS

Zegar ścienny okrągły: 30cm
młodzieżowy ' Gormiti ' w pud. z
okien. pak: 12,01

cena: 4,99/SZT
cena: 4,49/SZT

LA-600M

Ładowarka ręczna do
tel.komórkowych: wyjście typu
'nokia' z paskiem blist. pak:
100,01

cena: 1,50/SZT
cena: 0,99/SZT

LA-850Z

Latarka na głowę 7led: R6x3 xl
czarna w pud. pak: 200,01

cena: 4,99/SZT

LA-863PY

Lampka nocna na bat.: led R3x3
krowa dziecięca 8x8cm z
czujnikiem zmierzchu , pr pak:
12,01

cena: 7,50/SZT
cena: 4,99/SZT

ZE-086PY

Zegar okrągły w puszce 9x5cm
wzór 'Kolorowa Abstrakcja' bez
baterii w pud. z oki pak: 60,01

cena: 2,30/SZT

ZE-129TS

Zegar stojący poliston z
pieskiem 15x10xx4cm na
bat.1xR6 w pud. pak: 48,01

cena: 5,90/SZT

LA-853TS

Lampka nocna 'Gromiti'
27x11cm w pud. z okien. pak:
20,01

cena: 7,50/SZT

RA-607TX

Audio radio mini z pływajacą
rybką 13x6.5cm z bat.2xR03 w
pud. pak: 50,01

cena: 7,50/SZT

ZE-089TX

Zegar elektroniczny 16x12cm
okrągły na bat.1xR03
czerwony/niebieski w pud. pak:
192,96

cena: 2,30/SZT
cena: 1,99/SZT

ZE-131TS

Zegar stojący poliston świnka
13.5cm na bat.1xR6 w pud.
pak: 48,01

cena: 5,90/SZT
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LA-805M

Latarka na głowę w/odporna
7led R3x3 blist. z zaw. pak:
120,6

cena: 7,69/BLIS

LA-857PY

Lampka nocna na bat.: led R3x3
miś z uszami dziecięca 11x9cm
z czujnikiem zmierz pak: 12,01

cena: 7,50/SZT
cena: 4,99/SZT

ZE-069TX

Zegar ścienny okrągły: 16cm
srebrny na bat. 1xR6 w pud.
pak: 40,01

cena: 7,00/SZT

ZE-109Z

Zegar stojący okrągły na
podstawce: 20x12.5cm w pud.
pak: 72,01

cena: 7,00/SZT

ZE-135TS

Zegar budzik okrągły: 13x9cm
czarny w pud. z okien. pak:
50,01

cena: 5,90/SZT

LA-843Z

Latarka ręcznie ładowana 2led
2funkcje: w pud. pak: 200,01

cena: 4,49/SZT

LA-859PY

Lampka nocna na bat.: led R3x3
miś mordka dziecięca 8x8cm z
czujnikiem zmierzchu pak: 12,01

cena: 6,49/SZT

ZE-071Z

Zegarek na rękę męski na
gumowym pasku z kalkulatorem:
mix kol. w wor. pak: 1000,01

cena: 3,90/SZT

ZE-114Z

Zegar budzik prostokąt:
18x13cm w pud. pak: 72,01

cena: 6,49/SZT

ZE-147TS

Zegar stojący/wiszący
nowoczesny półkulametalowa
żelazna srebrna z nitami 16x15c
pak: 6,01

cena: 8,80/SZT

ZE-149TS

Zegarek na rękę dla dzieci: '
Violetta' na bat.1xLR41 na blist.
z zaw. pak: 96,01

cena: 3,99/BLIS
cena: 3,49/BLIS

ZE-179TU

Zegar budzik podkowa: 10x8cm
czerwony z konikem na bat.
2xR3 w pud. pak: 100,01

cena: 2,80/SZT
cena: 1,99/SZT

Bizuteria

ZE-151TS

Zegarek na rękę dla dzieci: '
Monster High ' bat.1xLR41 na
blist. 17x8cm , 28x11 pak: 100,2

cena: 2,99/BLIS

ZE-180Z

BI-013TS

BI-027TS

cena: 1,20/KPL
cena: 0,99/KPL

BI-039TS

Biżuteria kolczyki stal. do
piercingu srebrne z ozdobnymi
kamieniami mix wzór na pak:
6,01

cena: 0,49/SZT
cena: 0,39/SZT

BI-028TX

Biżuteria naszyjnik 'srebrny' z
perłami i kryształkami 27cm w
wor z zaw. pak: 12,01

cena: 1,49/SZT
cena: 0,99/SZT

BI-041TS

Biżuteria naszyjnik + wisior
metal. 23cm mix wzór na blist. w
etui z zaw. pak: 240,01

cena: 0,99/BLIS

ZE-167TS

Zegar budzik okrągły: 14x10cm
metalowy dziecięcy Picaat na
bat.1xR6 w pud. z oki pak: 36,01

cena: 5,30/SZT

cena: 6,50/SZT
cena: 4,99/SZT

BA-014K

Bateria AG3 10szt alkal.'button
cell': LR41 blist. (R.0%)
GIOŚ.E0012143BN pak: 1000,2

cena: 2,30/SZT

Biżuteria naszyjnik na rzemieniu
stalowy od 3.5 do 6.5cm mix
wzorów na blist. w pak: 6,01

ZE-165TS

Zegar budzik okrągły: 11x7cm
metalowy dziecięcy Teety żółty
na bat.1xR6 pak: 36,06

cena: 3,90/SZT

Zegar budzik kwadrat: 6x6.5cm
mix kol. w pud. pak: 200,01

cena: 0,99/BLIS
cena: 0,49/BLIS

Biżuteria naszyjnik na rzemieniu
+ wisiorek znaki zodiaku: 23cm
+ 2.5x2cm na bli pak: 6,01

ZE-153TS

Zegarek na rękę męski na
gumowym pasku na bat.AG3 (
baterie są wyczerpane) czarn
pak: 100,01

cena: 1,30/BLIS
cena: 0,99/BLIS

BI-015TS

Biżuteria naszyjnik na sznur.+
krzyż: 22cm+3.5cm w wor. pak:
72,12

cena: 1,49/SZT
cena: 0,99/SZT

BI-029TX

Biżuteria naszyjnik z pereł z
kryształkami i łańcuszkiem 25cm
biały/czarny w wor pak: 12,01

cena: 0,79/SZT
cena: 0,49/SZT

BI-433PY

Biżuteria kolczyki 'srebrne'
ażurowe: 9cm na blist. w wor.
pak: 60,12

cena: 0,45/PARA
cena: 0,39/PARA
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BZ-068

Akcesoria do telefonów smycz
na komórkę materiałowa 63cm
granatowa z napisami pak: 0,01

BI-017TS

Biżuteria naszyjnik hematyt
23cm w wor z zaw. pak: 50,01

cena: 2,90/SZT

cena: 0,50/SZT
cena: 0,49/SZT

BI-023TS

Biżuteria naszyjnik z koral.
szklanych 19cm
brąz/pomarańcz/biały/ w wor.
pak: 12,01

cena: 0,99/SZT

BI-031TX

Biżuteria naszyjnik z koral.
plast.: łańcuszek 41cm
różowy/biały/czarny/żółty/ni pak:
10,01

cena: 0,99/SZT
cena: 0,49/SZT

BI-575TS

Biżuteria bransoletka 'złota'
łańcuszek 09cm pak: 100,12

cena: 0,67/SZT

BI-037TS

Biżuteria naszyjnik na sznur.+
wisiorek: metal. 24x12cm
złoty/srebrny mix wzór w pak:
1200,12

cena: 0,90/SZT
cena: 0,49/SZT

BI-582M

Biżuteria naszyjnik + wisior z
cyrkoniami: 19+4cm z zaw. w
wor. Chic line pak: 1200,12

cena: 0,89/SZT

BI-601PY

Biżuteria kolczyki 'srebrne' koła
grube: 5cm na blist. w wor. z
zaw. pak: 516,12

cena: 1,90/PARA

BI-644Z

Biżuteria naszyjnik 'złoty' z
wisiorkiem: 34.5+9.5cm z zaw. w
wor. pak: 240,12

cena: 4,50/SZT

BI-657TS

Biżuteria pierścionek na palce u
stóp 01szt stalowy srebrny mix
wzór na blist. w pak: 6,01

cena: 0,99/BLIS

BI-673PY

Biżuteria naszyjnik z pereł z
cyrkoniami 27cm biały w wor. z
zaw. pak: 600,12

cena: 2,20/SZT

BI-687TS

Biżuteria naszyjnik mix
żyłka/koraliki/srebrny pak: 10,01

cena: 0,35/SZT
cena: 0,29/SZT

BI-637Z

Biżuteria kolczyki wkrętki:
kwadraty 18szt: na blist. pak:
600,12

cena: 1,49/BLIS

BI-653TS

Biżuteria pierścionek stalowy
01szt srebrny roz.18-23 mix
wzór w etui z zaw. w w pak: 4,01

cena: 0,99/SZT

BI-664Z

Biżuteria bransoletka skórzana z
cyrkoniami: 22.5x4.5cm czarna
w wor. pak: 300,12

cena: 4,49/SZT

BI-675PY

Biżuteria bransoletka z pereł
01szt supełki na gumce biała
pak: 1632,12

cena: 0,99/SZT

BI-689TS

Biżuteria bransoletka
materiałowa mix wzór/kol. pak:
10,01

cena: 0,39/SZT
cena: 0,29/SZT

BI-638Z

Biżuteria kolczyki wkrętki: mix
wzór 24szt: na blist. pak: 600,12

cena: 1,99/BLIS

BI-653Z

Biżuteria naszyjnik + wisior +
kolczyki z kamieniem i
cyrkoniami: 23+3+2.5cm pak:
240,12

BI-639Z

Biżuteria kolczyki wkrętki
'srebrne' cyrkonie 24szt: na blist.
pak: 600,12

cena: 0,99/BLIS

BI-655Z

Biżuteria kolczyki metal. 2cm:
na blist. w wor. pak: 240,12

cena: 2,50/SZT

cena: 8,50/KPL

BI-666Z

Biżuteria kolczyki wkrętki: mix
wzór 30szt: na blist. pak: 600,12

cena: 0,99/BLIS

BI-681PY

Biżuteria kolczyki wkrętki:
okrągłe 2.5cm
brokat/paski/gładkie na blist. w
wor. pak: 12,01

cena: 1,20/BLIS

BI-691TS

Biżuteria naszyjnik opaska jeans
18cm pak: 10,01

cena: 0,25/SZT
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BI-667Z

Biżuteria pierścionek 'silikonowy'
12szt: mix kol. pak: 2400,12

cena: 1,89/KPL

BI-683PY

Biżuteria kolczyki 'srebrne' z
kryształkami: 5.5cm na blist. z
zaw. pak: 12,01

cena: 1,49/BLIS
cena: 0,99/BLIS

BI-695TS

Biżuteria naszyjnik
'srebrny/złoty': 25-43cm mix
wzór pak: 10,01

cena: 0,80/SZT

BI-641TS

Biżuteria kolczyki wkrętki: stal.
10mm na blistrze nierdzewne
mix wzór w wor. pak: 1,01

cena: 0,49/BLIS

BI-656Z

Biżuteria kolczyki 'srebrne' z
kryształkami: 2cm na blist. pak:
240,12

cena: 2,90/SZT
cena: 1,99/SZT

BI-669PY

Biżuteria kolczyki wkrętki:
cyrkonie 5cm srebrne/złote na
blist. pak: 12,01

cena: 1,99/BLIS

BI-685PY

Biżuteria kolczyki 'srebrne' koła
grube 3.5cm na blist. z zaw. pak:
12,01

cena: 0,85/BLIS
cena: 0,49/BLIS

BI-697TS

Biżuteria zestaw opaska na
szyję + bransoletka mater. jeans
19cm + 8.5cm w wor. pak: 10,01

cena: 0,55/KPL

BI-699TS

Biżuteria naszyjnik 'Indiański'
45cm z piórami i koralikami na
blist. z zaw. pak: 10,01

cena: 0,39/SZT
cena: 0,29/SZT

BI-701TX

Biżuteria naszyjnik 'Indyjski'
korale szklane ręcznie
wykonane Super Jakość! mix
pak: 100,01

cena: 1,49/SZT
cena: 0,99/SZT

BI-703TS

Biżuteria bransoletka silikonowa
36szt znapisem No Racismi
biało/czarna w pud. pak: 10,01

cena: 12,00/SZT
cena: 9,99/SZT

GU-439TM

Gumki do robienia bransoletek
zestaw 600szt.35g +krosno+
proca +23klipsy's'+szyd pak:
72,01

cena: 5,99/PUD

GU-447TL

Gumki do robienia bransoletek
200szt 16g+szydełko + klipsy
fioletowe w wor. z za pak: 12,01

cena: 0,65/OP.
cena: 0,59/OP.

Narzedzia

GU-467PA

BR-023TS

Gumki do robienia bransoletek
zestaw 7kolorów x 50szt + proca
+ klipsy + szydełk pak: 600,01

Odblask brelok kwadrat srebrny
4.4cm w wor. pak: 1000,99

cena: 1,29/SZT

cena: 2,99/PUD

GU-050Z

Linka do bagażu 3szt: 95cm w
wor. z zaw. pak: 144,1

cena: 2,86/OP

NA-007PF

cena: 4,29/KPL

NA-037TD

Narzędzia szufelka do
węgla/popiołu z trzonkiem
stal/drewno 22x15cm dł.46cm
Prod pak: 50,01

cena: 5,90/SZT

cena: 0,80/SZT

GA-031PY

Motoryzacja gąbka
samochodowa/gospodarcza
20x8.5x5.5cm półksiężyc
ząbkowana w fo pak: 28,01

cena: 1,49/SZT

KA-665RA

Motoryzacja kamizelka
odblaskowa pomarańczowa
gruba s-xl 100% polyester w
wor. pak: 300,1

cena: 4,50/SZT

Narzędzia zestaw pilników 28cm
2szt płaskie+ 1szt okrągły w wor.
z zaw. pak: 120,01

GA-017TS

Motoryzacja skrobaczka do szyb
transparentna 18cm pak: 10,01

NA-010RA

Narzędzia śrubokręty 02szt T6T9: 1gwiazdka + 1płaski na zaw.
pak: 312,24

cena: 1,27/KPL

NA-041PF

Narzędzia śrubokręty 02szt T6T9: 1gwiazdka + 1płaski na blist
z zaw. pak: 120,01

cena: 2,90/BLIS

KL-455Z

Kłódka kolor 33x50mm
czerwona do walizki szyfrowa:
blist. pak: 500,01

cena: 2,30/SZT

NA-016Z

Narzędzia pęseta zestaw: 04szt
blist. pak: 600,12

cena: 2,88/BLIS

NA-055TS

Motoryzacja bezpieczniki
samochodowe 06szt szklane
6rodzajów 2A,5A,10A,15A,20A,2
pak: 125,01

cena: 3,60/BLIS
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KL-482Z

Kłódka kolor 63mm fiolet
samozaciskowa: w pud. pak:
60,06

cena: 8,80/PUD

NA-017Z

Narzędzia śrubokręty 02szt T6T9: 1gwiazdka + 1płaski blist.
pak: 480,01

cena: 1,30/BLIS

NA-057TS

Narzędzia zestaw
majsterkowicza 140elem. śrubki
, gwoździe , haczyki ,kołki plas
pak: 96,06

cena: 4,49/PUD

LU-235M

Motoryzacja lusterko 'wsteczne':
23x10cm blist. pak: 72,12

cena: 1,30/BLIS
cena: 0,99/BLIS

NA-029PF

Narzędzia śrubokręty
zegarmistrzowskie 06sztT6-T9:
2gwiazdka + 4płaskie w pud.
pak: 400,01

cena: 1,29/PUD

NA-211M

Narzędzia śrubokręty
zegarmistrzowskie 06szt w pud.
pak: 360,01

cena: 2,19/OP.

NA-212M

Narzędzia śrubokręt z
wym.końc. 16szt w pud:
gwiazdki + krzyżak + płaski pak:
240,3

cena: 4,19/PUD

NA-381TE

Odblask naklejka ' Kotek ' 01szt
5.3x4cm
pomarańcz/różowa/czerwona/fiol
etowa/nie pak: 1000,2

cena: 1,19/SZT

NO-605Z

Nożyczki uniwersalne 5*: 14cm
w wor. pak: 720,36

cena: 1,14/SZT

NA-247Z

Narzędzia malarskie pędzle
3szt: 1/1.5/2 w wor. z zaw. pak:
200,1

cena: 2,40/OP.

NA-387TE

Odblask naklejka zestaw
rowerowy 4 paski 7x1.5cm + 3
paski 18x1.5cm fioletowa/ni pak:
10,01

cena: 2,29/KPL

NO-610M

Nożyczki uniwersalne 8*: 20cm
na blist. pak: 360,12

cena: 3,19/SZT

NA-250H

Narzędzia malarskie wałek
zapas 2szt: w wor. z zaw. pak:
72,36

cena: 1,59/OP.

NO-232Z

Nożyczki krawieckie prof. 9*
plast.uchwyt: z plast. osłonką na
ostrze w pud. pak: 180,01

cena: 7,15/BLIS

NO-629TS-4

Nożyczki chirurgiczne do
bandaży 14.5cm Super Jakość!
wyprodukowano w Niemczech
pak: 10,01

cena: 3,43/SZT

OK-150Z

Oklejacz do taśmy pakowej: w
pud. pak: 24,01

cena: 10,50/SZT

OP-107TE

Odblask opaska na rękę
36x2.5cm z rzepem
różowa/srebrna/fioletowa/żółta
pak: 25,01

cena: 1,29/SZT

PI-211M

Pinezki tapicerskie ozdobne
srebrne 100szt. 16mm: w pud.
pak: 100,01

cena: 2,75/PUD

PI-212M

Pinezki tapicerskie ozdobne
złote 100szt. 16mm: w pud. pak:
100,01

cena: 2,49/PUD

OP-109TE

Odblask opaska na rękę
41x2.8cm z regulatorem
srebrna/różowa/żółta pak: 20,01

cena: 1,25/SZT
cena: 0,99/SZT

PO-200Z

Podkładki pod meble 27szt 2240mm gąbka z przylepcem blist.
pak: 96,24

cena: 4,40/BLIS
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NA-302M

Narzędzia taśma miernicza
metalowa rolka do nawijania
15m: w pud. pak: 60,01

cena: 5,53/SZT

NO-575Z

Narzędzia malarskie nożyk do
tapet zestaw 5szt: 2x15cm +
3x13cm blist. pak: 240,06

cena: 2,75/BLIS

NO-681Z

Nożyczki krawieckie prof. 10*:
25cm metal. uchwyt w etui pak:
120,12

cena: 4,20/SZT

PI-206M

Pinezki tapicerskie srebrne
50szt. 10mm: w pud. pak:
1000,1

cena: 0,55/PUD

RE-318Z

Rękawice robocze dziane: pak:
600,12

cena: 0,69/PARA

NA-371TE

Odblask naklejka ' Lew ' 01szt
5x3.8cm
zielona/różowa/czerwona/fioleto
wa/srebrn pak: 1008,24

cena: 0,80/SZT
cena: 0,69/SZT

NO-576Z

Narzędzia malarskie nożyk do
tapet z metalową prowadnicą:
16cm blist. pak: 400,5

cena: 2,07/BLIS

NO-808M

Nożyczki 'bursztynowe' 8*:
21.5cm ninbo blist. pak: 360,12

cena: 2,74/SZT

PI-206Z

Pinezki tapicerskie srebrne
50szt. 13mm: w pud. pak: 500,1

cena: 0,99/PUD

RE-319Z

Rękawice robocze nakrapiane:
pak: 600,12

cena: 0,70/PARA
cena: 0,49/PARA

SC-505TS

Scyzoryk z ostrzem
nierdzewnym 19cm rączka
metalowo/drewniana w pud.
Bardzo dobr pak: 240,2

SC-507Z

Scyzoryk 11-elementów: w pud.
9cm pak: 240,12

cena: 3,90/SZT

cena: 5,90/SZT

TA-141Z

Taśma montażowa srebrna:
48mmx5Y pak: 72,06

cena: 2,30/SZT

SZ-163TU

Narzędzia szczotka dwurzędowa
z włosiem mosiężnym 17cm do
czyszczenia powierzchn pak:
24,01

TA-031M

Taśma izolacyjna 10szt czarna:
0.13mmx17mmx3y pak: 100,01

cena: 7,59/KPL

cena: 1,80/SZT

TA-146PC

Taśma pakowa kauczuk. żółta:
48MMx50Y pak: 72,06

cena: 2,49/SZT

TA-149M

Taśma dwustronna piankowa:
18mmx 5Y blist. pak: 360,01

cena: 2,20/BLIS

ZA-125TE

Odblask zawieszka ' Trójkąt '
7.2x7.2x7cm
żółta/czerwona/różowa/srebrna/f
iolet w pak: 100,01

cena: 1,40/SZT

ET-103TX

Etui na okulary prostokatne
16.5x7cm + ściereczka do szkieł
+ zawieszka czarne/b pak:
240,12

cena: 3,99/SZT

GR-410Z

cena: 0,69/SZT

OZ-233PY

Ozdoby do włosów frotki: l 12szt
4cm mix kol. w wor. z zaw. pak:
10,01

cena: 1,49/KPL

cena: 6,50/SZT

ZA-401TS

Motoryzacja zasłonka na szybę
samochodową z siatki: 2szt
44x36cm na przyssawki w pak:
100,01

cena: 2,39/KPL

Zdrowie i
uroda - włosy

Zdrowie i
uroda okulary

Fryzjer grzebień do tapirowania:
l czarny 20cm z metal.
szpikulcem pak: 2400,12

TA-130SO

Taśma montażowa
pomarańczowa: 38mmx20m do
tynków pak: 0,01

NO-058M

Nożyczki fryzjerskie: 15cm +
grzebień: 12cm blist. pak:
288,24

cena: 1,30/KPL

OZ-333TS

Ozdoby do włosów inne spinka
autom: 01szt z perłami 8-9cm
mix wzór w wor. pak: 12,01

cena: 0,90/SZT

OK-293Z-1

GR-330Z

Okulary do czytania +1* czarna
oprawa pópełna z tworzywa
grube szkła: w wor. pak: 500,2

Grzebień zestaw: l 06szt kolor
12-20cm blist. pak: 360,72

cena: 1,80/KPL

cena: 4,20/SZT

OZ-191PY

Ozdoby do włosów wsuwki:
10szt 5.5cm mix kol AnnCo na
blist. pak: 10,01

cena: 0,80/BLIS

OZ-335TS

Ozdoby do włosów gumka inna:
01szt z materiału kolorowa pak:
12,01

cena: 0,20/SZT
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OZ-225PY

Ozdoby do włosów gumki z
laleczkami: 02szt
różowe/fioletowe/niebieskie/zielo
ne/p pak: 12,01

cena: 0,99/BLIS

OZ-375Z

Ozdoby do włosów frotki: l 20szt
2x0.7cm mix kol. w tubie pak:
288,12

cena: 0,99/KPL

OZ-229PY

Ozdoby do włosów opaska
metal. 0.2cm fala z cyrkoniami
srebrna/złota/czarna w wo pak:
12,01

cena: 0,50/SZT

OZ-413M

Ozdoby do włosów zestaw s
na blist: 12elem.
lusterko,grzebyk,5 frotek,2 spink
pak: 1200,12

cena: 1,19/BLIS

OZ-437PY

Ozdoby do włosów inne spinka:
01szt 10cm plast.
czarna/róż/brąz pak: 10,01

cena: 0,69/SZT

OZ-462TX

Ozdoby do włosów opaska plast.
0.5-2cm dla dzieci fala mix kol.
pak: 12,01

cena: 0,35/SZT
cena: 0,29/SZT

OZ-491Z

Ozdoby do włosów opaska
mater/plast. 1.0cm cyrkonie:
czarna w wor. pak: 600,12

cena: 1,05/SZT

OZ-517Z

Ozdoby do włosów wsuwki
gładkie: 12szt 6.5cm mix kol.
blist. pak: 1200,12

cena: 0,99/BLIS

OZ-573PY

Ozdoby do włosów gumka 50szt
pleciona mix. kol w wor. pak:
129,01

cena: 6,50/SZT

OZ-443PY

Ozdoby do włosów klamra: 1szt
18cm plast. brązowa/czarma na
blist. pak: 5,01

cena: 0,69/BLIS

OZ-482M

Ozdoby do włosów opaska
mater. elastyczna: z kokardką
0.7cm pak: 600,12

cena: 0,39/SZT

OZ-511Z

Ozdoby do włosów inne spinka
autom: 12szt 5cm z cekinkami
blist. pak: 600,1

cena: 2,99/BLIS

OZ-521Z

Ozdoby do włosów zestaw m
na blist: 09elem. z opaską i
gumkami i spinkami pak: 600,12

cena: 1,98/BLIS

OZ-579PY

Ozdoby do włosów opaska
mater. elastyczna: 5cm dla
dzieci wzór serca/motylki mix
pak: 12,01

cena: 0,99/SZT

OZ-453PY

Ozdoby do włosów opaska
mater. elastyczna: 5cm dla
dzieci wzór biała w groszki/r pak:
10,01

cena: 0,99/SZT
cena: 0,49/SZT

OZ-484M

Ozdoby do włosów zestaw s
03elem. opaska elastyczna
14x4cm + 2frotki różowe z pak:
600,12

cena: 1,19/BLIS

OZ-512Z

Ozdoby do włosów klamerki
szpice: 12szt 8cm w wor. pak:
500,1

cena: 1,80/KPL

OZ-523Z

Ozdoby do włosów opaska
mater. elastyczna: 0.5cm 06szt
blist. pak: 600,12

cena: 0,69/BLIS

OZ-583PY

Ozdoby do włosów zestaw s
na blist: 08elem 4szt spinki + 4
gumki na blist. pak: 12,01

cena: 1,70/BLIS
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OZ-455PY

Ozdoby do włosów klamra: 1szt
9cm plast. wzór kwiaty
fiolet/niebieskie pak: 10,01

cena: 0,69/BLIS

OZ-485M

Ozdoby do włosów opaska
mater/plast. 1.0cm z kokardką
beżowa skóropodobna w wor.
pak: 300,12

cena: 2,19/SZT

OZ-513Z

Ozdoby do włosów klamerki
mini: 80szt 1.5cm
czer/sreb/nieb/róż. w wor. pak:
200,01

cena: 9,90/KPL

OZ-529Z

Ozdoby do włosów gumka inna:
z sopelkami 9cm
złota/srebrna/fiole/nieb. w wor.
pak: 3600,12

cena: 0,39/BLIS
cena: 0,29/BLIS

OZ-591PY

Ozdoby do włosów gumka inna:
12szt z koralikami 7cm mix kol.
w wor. pak: 159,01

cena: 4,99/SZT

OZ-457PY

Ozdoby do włosów zestaw m
na blist: 11elem. 2szt gumki + 6
szt małe klamerki+ pak: 375,25

cena: 0,75/BLIS

OZ-490Z

Ozdoby do włosów opaska
mater/plast. 1.5/2/3cm
cyrkonie/kamienie: czarna w
wor. pak: 2400,12

cena: 1,49/SZT

OZ-515Z

Ozdoby do włosów wsuwki z
kuleczką: 48szt 6cm czarne
blist. pak: 360,18

cena: 0,99/BLIS

OZ-551M

Ozdoby do włosów grzebień:
01szt czarny w wor. pak:
1200,12

cena: 1,90/SZT

OZ-597PY

Ozdoby do włosów
opaska/chustka elastyczna
siateczka mix kol. w wor. pak:
12,01

cena: 0,80/SZT

OZ-615TS

Ozdoby do włosów inne
spinki/klamerki na blist. 2-3szt
mix kol. pak: 10,01

cena: 0,80/BLIS

OZ-635TS

Ozdoby do włosów inne
spinki/klamerki na blist. 2-12szt
mix wzór/kol. pak: 10,01

cena: 0,49/BLIS
cena: 0,39/BLIS

OZ-655TS

Ozdoby do włosów grzebień:
01szt długi do koka matowy
zielony/żółty/beżowy/niebi pak:
10,01

cena: 0,49/SZT

OZ-671TS

Ozdoby do włosów inne spinka
do koka 17cm 01szt mater.
brązowa/zółta/beżowa/czer pak:
10,01

cena: 1,00/BLIS

OZ-691TS

Ozdoby do włosów inne spinka
autom: 01szt 12cm kokarda z
mater. wzorzysta zółta/ pak:
10,01

cena: 0,60/SZT

OZ-619TS

Ozdoby do włosów opaska
mater. na gumce 3.5cm jeans
wzór panterka/zebra pak: 10,01

cena: 0,25/SZT

OZ-637TS

Ozdoby do włosów gumka gruba
01szt aksamitna z ozdobami mix
kol. na zaw. pak: 10,01

cena: 0,39/SZT

OZ-657TS

Ozdoby do włosów opaska
metal. 0.5cm sprężynka z
koralikami pak: 10,01

cena: 0,50/SZT

OZ-673TS

Ozdoby do włosów inne mini na
blist. spineczki/koraliki z zaw.
pak: 10,01

cena: 0,49/SZT

OZ-693TS

Ozdoby do włosów inne spinka
autom: 01szt 10.5cm jeans z
mater. mix wzór pak: 10,01

cena: 0,25/SZT

OZ-621TS

Ozdoby do włosów opaska
mater. na gumce 1cm mix
wzór/kol. pak: 10,01

cena: 0,15/SZT
cena: 0,14/SZT

OZ-647TS

Ozdoby do włosów gumka inna:
mix gumek od 1-8szt mix
wzór/kol. pak: 10,01

cena: 0,35/SZT

OZ-659TS

Ozdoby do włosów inne mini
spineczki 6szt z cyrkonią
gwiazdki/kulki w wor. z zaw pak:
10,01

cena: 0,35/SZT

OZ-681TS

Ozdoby do włosów inne spinka
do koka mix wzór/kol. pak: 10,01

cena: 0,60/SZT

OZ-695TS

Ozdoby do włosów inne spinka:
01szt 8cm plast. wzór ósemka
czarna pak: 10,01

cena: 0,39/SZT
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OZ-627TS

Ozdoby do włosów inne spinki:
01szt 7-9cm mix kol. pak: 10,01

cena: 0,35/SZT

OZ-633TS

Ozdoby do włosów klamra: 1szt
8.5cm z mater. wzorzysta
fioletowa/żółta/niebiesk pak:
10,01

cena: 0,80/SZT

OZ-651TS

Ozdoby do włosów inne spinka:
01szt 9cm plast.
niebieska/pomarańczowa/zielon
a/b pak: 10,01

cena: 0,80/BLIS

OZ-661TS

Ozdoby do włosów inne
spinki/klamerki na blist. 2-4szt z
zaw. pak: 10,01

cena: 0,69/BLIS

OZ-685TS

Ozdoby do włosów inne spinka
autom: 01szt mix wzór/kol. pak:
10,01

cena: 0,25/SZT

OZ-699TS

Ozdoby do włosów inne mix
wzorów pak: 10,01

cena: 0,49/SZT

OZ-653TS

Ozdoby do włosów inne opaska
do kucyka mater. wzór
pnterka/zebra/wąż na zaw. pak:
10,12

cena: 0,24/SZT

OZ-665TS

Ozdoby do włosów inne spinka
autom: 01szt 15cm mater.
biała/niebieska/zielona/żó pak:
10,01

cena: 0,80/BLIS

OZ-689TS

Ozdoby do włosów inne spinka:
01szt 6-9cm plast.
niebieska/pomarańczowa/zielon
a pak: 10,01

cena: 1,00/BLIS

OZ-703TS

Ozdoby do włosów inne tacka
56szt spinki 6-7cm mix kol. w
pud. pak: 10,01

cena: 16,00/KPL
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