
SUPER!
CENY

Oferta obowiązuje wyłącznie w sklepie Biedronka Outlet w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 390
od 12.07 do 19.07.2018 r. do wyczerpania zapasów. Ceny zawierają VAT.

Odkurzacz
• automatyczne zwijanie przewodu sieciowego
• lekki i poręczny, łatwy w przechowywaniu
• komfortowy w użyciu
• moc 700 W

Godziny otwarcia: 
poniedziałek-sobota 8:00-21:00, niedziela 9:00-20:00

Zestaw gamingowy gaming 
master FX Hykker
• klawiatura multimedialna: przewodowa, z interfejsem USB
• mysz optyczna: przewodowa, z interfejsem USB; 

rozdzielczość od 800 do 2400 dpi
• przewody w oplocie 160 cm – klawiatura, 

150 cm – mysz optycznamysz optyptycznamysmysmysz oz optyptyczncznaa
ID 0000043309

Stolik pod laptopa
• wymiary: 55x32 cm
• regulowany kąt nachylenia blatu

podpórka
uniemożliwiająca
zsunięcie się
przedmiotów

Dostępne kolory: Dostępne wzory: 

Akcesoria  
do smartfonów 
i komputerów

W

ID 0000043309

Żarówka LED Philips 
• żywotność do 15 000 h
• moc: 5,5 W – odpowiednik 40 W, 

11 W odpowiednik 75 W oraz 13 W odpowiednik 100 W
• dwa typy trzonków E27 oraz E14
• spełnia normę bezpieczeństwa fotobiologicznego

43% TANIEJ

7990
zł/zest.

139,00

58% TANIEJ

2499
zł/zest.

59,90

63% TANIEJ

1499
zł/szt.

39,99

53% TANIEJ

699
zł/szt. lub  zest.

14,99

45% TANIEJ

599
zł/szt.

10,99

WIELKIE OTWARCIE

ul. 28 Czerwca 1956 r. 390

12.07.2018



CODZIENNIE NISKIE CENY3/2

Zestaw wykrętaków, 
bitów lub wierteł
• wykrętaki – 6 szt.
• bity Cr-V – 35 szt.
• wiertła do metalu ze stali HSS 

z powłoką tytanową – 17 szt.
• wiertła z koroną GY6 do kamienia  

i betonu z powłoką tytanową – 12 szt.

Żarówki samochodowe, komplet 2 szt.
• atestowane przez Instytut Transportu Samochodowego
• do wyboru:

 – H1, moc 55 W (barwa 3300 K, strumień świetlny 1400 lm)
 – H4, dwa żarniki o mocy 60/55 W (barwa 3200 K, strumień 
świetlny 1600/900 lm)

 – H7, moc 55 W (barwa 3500 K, strumień świetlny 1500 lm)

Torba narzędziowa
• do wyboru: 

 – torba narzędziowa z usztywnionymi 
krawędziami „lekarska”

 – pas narzędziowy z małą torbą na pas 
(komplet), 2 modele

wykonane z mocnego, 
tkanego nylonu

Wyciskarka 
wolnoobrotowa do 
soków
•  technologia wyciskania na wolnych 

obrotach dłużej utrzymuje świeżość 
soku i jego przydatność do spożycia

• moc 150 W
• 2 pojemniki: na miąższ 1 l oraz na 

sok 1 l

Maszynka do mięsa z szatkownicą
• antypoślizgowe nóżki
• szatkownica do tarcia warzyw
• akcesoria w zestawie:  

2 stalowe ostrza tnące, 3 sita do mielenia 
o średnicach: 3, 5 i 7 mm, końcówka  
do kiełbas, popychacze, aluminiowa  
tacka na mięso, 3 bębny szatkownicy

• moc 500 W

wymienne sita
do mielenia

Toster
• wysuwana tacka na okruchy
• wyłączanie automatyczne oraz ręczne
• moc 650-750 W
• 6-stopniowa regulacja czasu opiekania 

i stopnia przyrumieniania

dostępne kolory:

Wkrętarko-wiertarka sieciowa
• 23-stopniowa regulacja sprzęgła + opcja wiercenia
• zmiana kierunku obrotów
• przewód zasilający 6 m
• moc 280 W

 zasil
 W

runku obrotów
silają 6 msilający 6 m

37% TANIEJ

4999
zł/szt.

79,90

50% TANIEJ

849
zł/zest.

16,99

50% TANIEJ

1499
zł/szt.

29,99

Narzędzia ręczne – sekatory

54% TANIEJ

599
zł/szt.

12,99

50% TANIEJ

499
zł/zest.

9,99

25% TANIEJ

14900
zł/szt.

199,00

34% TANIEJ

9900
zł/zest.

149,00

50% TANIEJ

2499
zł/szt.

49,99



CODZIENNIE NISKIE CENY

Patelnia z powłoką ceramiczną
• szybkie i równomierne rozchodzenie się ciepła
• rączka odporna na wysoką temperaturę
• do wyboru średnica: 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm

Wytrzymałość
Użyteczność
Produkcja
kontrolowana

ID 0000041071

Garnki na wagę
• wykonane z wysokiej jakości 

stali nierdzewnej
• wielowarstwowe dno  

umożliwia szybsze  
rozchodzenie się ciepła

• skala napełnienia na 
wewnętrznej ściance

• szklana pokrywa
• różne wielkości  

do wyboru:  
1,5 l, 2 l, 2,5 l, 5 l

bakelitowe  
uchwyty

metalowe 
uchwyty

odpowiednie do:

KUCHENKI
ELEKTRYCZNEJ

Z PŁYTĄ
GRZEWCZĄ

KUCHENKI
ELEKTRYCZNEJ

ZE SPIRALĄ
GRZEJNĄ

KUCHENKI

GAZOWEJ

KUCHENKI

CERAMICZNEJ

KUCHENKI

INDUKCYJNEJ

0000041070

Kubek ceramiczny
• duża pojemność 460 i 520 ml 
• długo utrzymuje temperaturę

Zbadano na

substancji
szkodliwych

Produkcja
kontrolowana

www.tuv.com

ID 0000045378

Mop obrotowy 
z wiadrem

Mata vision
• doskonale sprawdzi się zarówno  

wewnątrz, jak i na zewnątrz
• antypoślizgowy spód zapobiega  

przesuwaniu się maty
• łatwa w czyszczeniu

Pojemniki do lodówki i organizery na wagę
• łatwe do utrzymania w czystości
• pozwalają zachować porządek w lodówce

wykonane z wysokiej jakości 
szkła żaroodpornego

wykonane z wysowykonane z wyso

Naczynie żaroodporne owalne lub prostokątne
• do stosowania w piekarniku, mikrofalówce i zmywarce
• pojemność 4 l lub 3,6 l 
• wymiary 39x27 cm lub 39x24 cm

SUPER!
CENA

alowe 
wyt

metalo
uchwytywytyuchwytuchwyt

e 

65% TANIEJ

159
zł/100 g

4,49

56% TANIEJ

119
zł/100 g

2,69

50% TANIEJ

849
zł/szt.

16,99

50% TANIEJ

499
zł/szt.

9,99

63% TANIEJ

149
zł/100 g

3,99

62% TANIEJ

499
zł/szt.

12,99

50% TANIEJ

1999
zł/zest.

39,99



Puf składany
• do siedzenia
• praktyczny – z możliwością przechowywania
• składany – zajmuje mało przestrzeni
• wymiary 76x38x38 cm dostępny również

w kolorze beżowym

Szklany zegar ścienny
• wymiary Ø 30 cm
• łatwy montaż i demontaż
• duży cyferblat z ciekawymi wzorami
• precyzyjny mechanizm kwarcowy 8 wzorów do wyboru:

Tablica kredowa LED 
lub ramka na zdjęcia LED

• tablica:
 – z 10 ozdobnymi diodami o ciepłym, 

białym świetle
 – do postawienia lub zawieszenia

• ramka na zdjęcia:
 – dwa miejsca na zdjęcia w formacie 

10x15 cm 
 – z 12 ozdobnymi diodami o zimnym, 

białym świetle

różne
kształty

Zestaw akcesoriów łazienkowych
• praktyczne i funkcjonalne
• w zestawie: pojemnik uniwersalny,  

dyspenser na mydło, kubek,  
szczotka toaletowa

wzory do wyboru:

Urządzenie do pedicure 
lub zestaw do strzyżenia 3 w 1

Suszarka
• 2 prędkości pracy, moc 1800-2200 W

Lokówka
• osłona modelująca, ceramiczna powłoka

Prostownica
• ceramiczna powłoka, szybkie nagrzewanie
• efekt gładkich i lśniących włosów

Lusterko LED
• dotykowy włącznik światła
• regulowany kąt nachylenia

Stolik kawowy
• wymiary 55x50x42 cm
• przystosowany również do użytku 

na podgrzewanych podłogach

dostępne kolory:

50% TANIEJ

1799
zł/szt.

35,99

60% TANIEJ

999
zł/szt.

24,99

54% TANIEJ

1599
zł/szt.

34,99

50% TANIEJ

4499
zł/szt.

89,90

83% TANIEJ

349
zł/zest.

19,99

 60% TANIEJ

999
zł/szt.

24,99

 70% TANIEJ

599
zł/zest.

19,99

SUPER!
CENA

CODZIENNIE NISKIE CENY


