Inspiracje w
OFERTA OD 8 LIPCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

99.-

WIERTARKO-WKRĘTARKA
BEZPRZEWODOWA 10.8 V

17 elem. 1 kpl.

walizka z akcesoriami
w zestawie

10.8 V
wytrzymały
silnik

napięcie

technologia
Litowo-Jonowa

2499

prędkość
0–1300 obr./min.

magnetyczny
uchwyt
do bitów

ZESTAW POJEMNIKÓW
WARSZTATOWYCH
HERO BOX 16" I 13"

2 szt. 1 kpl.

1,3 Ah
akumulator

kompaktowa
obudowa

45.-

ZESTAW 37 ŚRUBOKRĘTÓW NA PÓŁCE

37 elem. 1 kpl.

37

elem.

2

szt.

Zestaw zawiera:
>> 8 szt. wkrętaków
>> 8 szt. wkrętaków
precyzyjnych
>> 20 szt. bitów 25 mm
>> uchwyt uniwersalny 1 szt.

TYLKO W NETTO

99.230 V

1 kpl.

napięcie

wytrzymały silnik
o mocy 810 W

bezstopniowy
układ regulacji
obrotów

50
Hz

39

99

WIERTARKA UDAROWA 810 W
+ KOMPLET 13 AKCESORIÓW

prędkość
0–3200 obr./min.

MOBILNY STOJAK
DO WIERTARKI

1 szt.

kompaktowa
obudowa

uchwyt na
wiertło 13 mm

zintegrowany
uchwyt
wiertarski

walizka z akcesoriami
w zestawie

6999

>> pasuje do większości
typowych wiertarek
>> zwiększa dokładność
wiercenia
>> łatwe mocowanie
wiertarki

MINIWKRĘTARKA 3.6 V
53 elem. 1 kpl.

3.6 V
napięcie

prędkość
210 obr./min.

technologia
Litowo-Jonowa

kompaktowa
obudowa

magnetyczny
uchwyt
do bitów

wskaźnik
naładowania
akumulatora

1999

NASADKA KĄTOWA
DO WIERTARKI LUB
WKRĘTARKI

1 kpl.

dioda
LED

latarka
LED

w zestawie z półeczką
(ładowarka w zestawie)

42

99

W zestawie:
>> 6 pił węglikowych
(22, 28, 35, 44,
67, 73 mm)
>> 2 adaptery
z otworem
centrującym
R 6 mm
>> 1 klucz imbusowy

2

ZESTAW OTWORNIC
WOLFRAMOWO-WĘGLIKOWYCH

9 szt. 1 kpl.

>> do wiercenia i wkręcania
śrub w trudnodostępnych
miejscach
>> maks. 500 obrotów/min.

3499

POGŁĘBIACZE STOŻKOWE/
WIERTŁA STOPNIOWE

1 kpl.

TYLKO W NETTO

29

99

UNIWERSALNY KLUCZ
IMBUSOWY

1 kpl.

Do zastosowania w systemie
calowym i metrycznym.

89

99

230–240 V

ELEKTRYCZNA OSTRZARKA
MULTIFUNKCYJNA 65 W

1 szt.

50
Hz

prędkość
8000 obr./min.

napięcie

>> wym. adaptera
3/8 cala, dł. 5 cm
>> zakres użytkowy
7-19 mm

adapter do
ostrzenia
ostrzy hebli
i sekatorów

włącznik

adapter do
ostrzenia
wierteł HSS

Zestaw zawiera:
>> 1 uniwersalny adapter
do kluczy nasadowych
>> 1 adapter do wiertarki elektrycznej
>> 1 klucz

24

99

ZSZYWACZ
TAPICERSKI

1 kpl.

otwory
montażowe

adapter do ostrzenia noży
i nożyczek

89

99

W zestawie:
>> zszywacz
>> narzędzie do usuwania
zszywek
>> zszywki kształt „U" (500 szt.)
>> zszywki kształt „T” (500 szt.)
>> zszywki prostokątne (500 szt.)

1999

230–240 V

SZLIFIERKA KĄTOWA 910 W

1 kpl.

50
Hz

napięcie

prędkość
12000 obr./min.

>> mocny i wytrzymały silnik
o mocy 910 W
>> zintegrowany uchwyt
>> bezstopniowy układ regulacji
obrotów
>> kompaktowa obudowa

blokada
przełącznika

LISTWA MAGNETYCZNA
NA NARZĘDZIA

przełącznik

1 szt.

Brak narzędzi w zestawie.

46,7 cm
blokada
wrzeciona
uchwyt
boczny

39

99

999

KLUCZE OCZKOWE
Z GRZECHOTKĄ

1 kpl.

KOMPLET
3 SZPACHELEK
3 szt. 1 kpl.

>> grzechotka
z przełącznikiem
na obu końcach
>> kolorowa krawędź
>> szybkie i proste w użyciu
>> wiele zastosowań

3

TYLKO W NETTO

39

99

szczypce do pomp
wodnych

szczypce nastawne
200 mm

29

99

SZCZYPCE UNIWERSALNE

5 szt. 1 kpl.

szczypce diagonalne
200 mm

ZESTAW NARZYNEK
I GWINTOWNIKÓW

20 elem. 1 kpl.

26

99

szczypce uniwersalne
200 mm

89

99

szczypce długie
200 mm

SUWMIARKA

1 szt.

REGAŁ
METALOWY

wym. 80×175×35 cm
1 szt.

14

99

KLAMRA
ZACISKOWA
200 MM
1 szt.

175 cm

>rozwarcie
>
200x70 mm
>maks.
>
siła docisku 45 kg
>materiał
>
stal: węglowa

12

99

KLAMRY
ZACISKOWE
100 MM
2 szt. 1 kpl.

max

35 cm

250 kg

>> rozwarcie 100x32 mm
>> maks. siła docisku 15 kg
>> materiał: stal węglowa

80 cm
4

TYLKO W NETTO

89

99

1999

ZESTAW KLUCZY
UNIWERSALNYCH

PRZYŁBICA
SPAWALNICZA

2 szt. 1 kpl.

wym. okna: 9,2-4,2 cm
wym. kasety: 11×9×0,9 cm
1 szt.

1699

>> czas reakcji od rozjaśnienia
do zaciemnienia 1/25.000 sek.
>> poziom zaciemnienia
w stanie ciemnym DIN 9-13,
jasnym DIN 4
>> automatyczne włączanie
i wyłączanie
>> ustawianie czujności

UNIWERSALNA POMPA
PRZEPŁYWOWA

1 kpl.

>> wlot i wylot
>> system transferowy
>> szybkie przetłaczanie cieczy
>> możliwość przetłaczania
powietrza lub wszelkiego
rodzaju cieczy
>> 2 wężyki o długości 127 cm
>> materiał: PP, PVC

36

99

230 V

LUTOWNICA
30 W

16

99

1 kpl.

50
Hz

MAGNETYCZNY UCHWYT
SPAWALNICZY

wym. 20,5×8,6×4,4 cm, 1 szt.

napięcie

>> temperatura końcówki
lutowniczej ok. 300˚C
>> czas nagrzewania
3-5 min.
>> długość kabla
1,15 m

udźwig
22,5 kg
każdy
z magnesow

>> magnes z możliwością obrotu o 360°
>> ramiona z regulacją umożliwiają ustawienie
przedmiotu obróbki pod niemal każdym kątem
szkło powiększające
w zestawie

3×AAA
brak w zestawie

2499 14

99

ZESTAW UCHWYTÓW
MAGNETYCZNYCH
SPAWALNICZYCH
4 szt. 1 kpl.

LUPA ZE STATYWEM
DO LUTOWANIA

udźwig
4 kg

1 kpl.

>> średnica
soczewki
głównej 90 mm
- powiększenie 2x
>> średnica soczewki
pomocniczej 21 mm
– powiększenie 4x
2 diody LED

regulowane
krokodylkowe
zaciski mocujące
żeliwna
podstawa
zwiększająca
stabilność

każdy
z magnesow

>> przydatne narzędzie
dla lutowników
i modelarzy

12

99

MAGNETYCZNY KĄTOWNIK
SPAWALNICZY

wym. 15,6×10,2×1,8 cm, 1 szt.

udźwig
22,5 kg

>> bezpieczne trzymanie
obrabianego obiektu
pod kątem 45°, 90° i 135°
>> doskonały do spawania, lutowania,
montażu, kładzenia rur itp.

5

Weekend z

od czwartku

OFERTA OD 11 LIPCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

49

99

wyjmowany
komputer

LATARKA ROWEROWA

>> światło stałe/migające
>> czas pracy w trybie
czuwania 4-6 h
>> obsługa rozmów
bez użycia rąk

CR2032
w zestawie

1 szt.

29

99

port USB

BEZPRZEWODOWY
KOMPUTER
ROWEROWY 15w1

1 kpl.
regulowany
pasek

mocowanie
na magnesie
obsługa kart
mikro SD

litowa
w zestawie

głośnik
Bluetooth
3.1 + EDR

radio FM

>> komputer posiada 15 funkcji
>> automatyczny wyłącznik
po 300 sek. bezruchu
>> opcja porównywania średniej
prędkości

drogomierz

3699

POMPKA
ROWEROWA
NOŻNA

19

99

1 kpl.

WODOODPORNY
UCHWYT
ROWEROWY
NA TELEFON

wym. 16×10×3 cm, 1 szt.

>> pasuje do większości
telefonów
>> wodoodporny materiał
>> obrotowa głowica 360°
>> łatwy montaż

końcówki
do różnego
rodzaju wentyli
w zestawie

1299

STOPKA
ROWEROWA
22'' - 28''
1 szt.

1299

stabilna
podstawa

UCHWYT
ROWEROWY
NA TELEFON

1 szt.

>> uniwersalny – pasuje
do większości telefonów
>> obrotowa głowica
360°
>> łatwy montaż

Z
O
T
A
L
E
ROWEROW 99

19

3 tryby świecenia:

CZTEROFUNKCYJNA
TYLNA LAMPA
ROWEROWA COB

ciągły

1 kpl.

24

99

ciągły o niskiej
mocy

1 kpl.

6

14

99

KOMPLET LAMP
ROWEROWYCH

1 kpl.

>> 2 tryby świecenia
>> widoczność
z odległości 500 m
>> elementy montażowe
w zestawie

4×AAA
w zestawie

5×LED

LAMPA ROWEROWA
2 LED Z ŁADOWARKĄ USB
>> w zestawie ładowarka USB
>> 2 białe diody LED
>> 2 tryby świecenia
>> wskaźnik niskiego poziomu baterii
>> czas świecenia do 12 h
>> wbudowany akumulator

posiada
manometr

migający

2×CR2032
w zestawie

25×LED

Weekend z

od czwartku

OFERTA OD 11 LIPCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

1999

39

1999

99

TORBA ROWEROWA

wym. 19,5×9×10,1 cm, 1 kpl.

TORBA ROWEROWA
NA BAGAŻNIK

w zestawie

20 l

wejście
na słuchawki

wym. 18×11×10 cm
1 kpl.

CR2032

wym. jednej komory:
34×30×16 cm, 1 szt.
kieszeń z okienkiem
na telefon

TORBA POD
SIODŁO
ZE ŚWIATŁEM

światła LED

poj. jednej
komory
do montażu
na ramie
rowerowej
wodoodporny
materiał

W zestawie
adapter do
słuchawek.

14

99

899

BIDON

8

(2 kolory)
poj. 750 ml, 1 kpl.

TRĄBKA
ROWEROWA

99

> ZESTAW KOŃCÓWEK
DO POMPOWANIA
> ZESTAW DO NAPRAWY
DĘTEK ROWEROWYCH
> WENTYLE DO ROWERU
1 kpl.

>> w zestawie koszyk
>> posiada dwa rodzaje
nakrętek

(różne kolory)
dł. 18 cm, 1 szt.

899

DZWONEK
ROWEROWY

(różne wzory)
ø4,5 cm, 1 szt.

2499

NAKŁADKA
ŻELOWA
NA SIODEŁKO

>> dopasowana do
standardowych siodełek
sportowych
>> wypełnienie żelowe
>> mocowanie na rzep

1 szt.

75.-

INTELIGENTNA
BRANSOLETKA
T-BAND

1999

łatwe
podłączenie
USB

DOUSZNE SŁUCHAWKI
SPORTOWE BLUETOOTH

1 szt.

(różne kolory), 1 kpl.

Bluetooth
4.0

wodoodporność
IP67

czas pracy
na baterii
do 14 dni

czas
ładowania
40–60 minut

krokomierz

pomiar
dystansu

funkcja znajdź pulsometr/
telefon
ciśnieniomierz

>> w zestawie kabel USB
do ładowania
>> 3,5 h odtwarzania muzyki
>> 4,5 h rozmowy
>> maksymalny zasięg 10 m
>> wbudowana bateria

monitoring
spalonych kalorii

monitor
snu

łączność ze
smartfonami
Android 4.4
i iOS 8.2 (i nowsze)

obsługa
dotykiem

7

Weekend z

od czwartku

OFERTA OD 11 LIPCA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

1299

5999

5-ELEMENTOWY
ZESTAW DO MANICURE
+ ETUI
5 elem. 1 kpl.

LAMPA UV
DO PAZNOKCI

(2 kolory), 1 szt.

>> maksymalna moc 36 W
>> automatyczny wyłącznik
po 10, 20 i 30 sek.
>> sensor ruchu
UV

energooszczędność lampa UV

Doskonała
do samodzielnej
stylizacji paznokci
hybrydowych,
akrylowych i żelowych.

STREFA PIĘKNA
29

99

KOMPAKTOWA
SUSZARKA
DO WŁOSÓW
1400 W

9

3299

99 PĘDZEL
DO RÓŻU

(różne kolory)
1 szt.

LUSTERKO 16 LED

wym. 17×22 cm
wys. z podstawką 28 cm
1 szt.

1 szt.

220–240 V

napięcie

4×AA
brak w zestawie

>> ochrona przed
przegrzaniem
>> zaczep do
powieszenia
>> dysza obrotowa
360°

>> elegancki
i nowoczesny design
>> lusterko podświetlone
16 światełkami LED

2999

składany uchwyt

ZESTAW PĘDZLI
DO MAKIJAŻU

29

99

2×AA

ZESTAW
DO MANICURE

brak w zestawie

>> w zestawie
6 końcówek
piłujących
i polerujących
>> 4 tryby pracy

1 kpl.

>> lokówka na gorące powietrze
równomiernie i delikatnie rozprowadza
ciepło
>> w zestawie dwie wymienne nasadki
szczotkujące
>> 2 stopnie temperatury/
poboru mocy

49

99

220–240 V

napięcie

LOKÓWKA
DO WŁOSÓW 800W

1 kpl.

(różne kolory)
8 szt. 1 kpl.

W zestawie:
>> pędzel do pudru
>> pędzel płaski do cieni
>> pędzel do różu
>> pędzel do podkładu
>> pędzel do cieni
>> pędzel do blendowania
cienia
>> pędzelek do ust
>> pędzelek do brwi

1999

ZESTAW PĘDZLI
DO MAKIJAŻU
W OZDOBNYM ETUI

6 szt. 1 kpl.

W zestawie:
>> pędzel do pudru
>> pędzelek do blendowania cieni
>> pędzelek do cieni
>> pędzelek do brwi
>> pędzelek do ust
>> szczoteczka do brwi
Materiał: drewno, nylon.

Oferta handlowa na tydzień 28/19. Ważna od 08.07 do 13.07.2019 r. i od 11.07 do 13.07.2019 r. włącznie lub do wyczerpania
zapasów. Za zmiany ceny i błędy drukarskie wynikłe z przyczyn niezależnych od Netto - nie odpowiadamy.
Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. Wszystkie ceny
w PLN zawierają podatek VAT. Następnej ulotki szukaj w swojej skrzynce od 11.07.2019 r. Zapraszamy do Netto!

