
Promocja „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.” trwa od 15.05.2019 r. do 8.06.2019 r. Ceny Superokazji zawierają rabat w ramach tej promocji. Z promocji wyłączone są 
usługi dostępne w salonach Agata. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny promocyjne towarów z gazetki obowiązują od 15 do 26.05.2019 r. albo do 
wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.”. Gazetka nie obowiązuje w salonach  Agata 
w Bolesławicach k. Słupska i Wałbrzychu. Ceny w gazetce podane są w PLN z VAT.

-30%
1299,-

1859,-Narożnik 
ASTI

-50%
29,90

59,90Zasłona 
VIVA

-40%
29,90

49,90Dywan 
LIFE shaggy 
60 x 110 cm

-40%
179,-

299,-Lampa podłogowa 
MARLENA

1. narożnik ASTI, wymiary: 225 x 144 x 85 cm, pow. spania: 138 x 196 cm, w promocji kolor: szary (tkanina syntetyczna typ MALMO 90)/nóżki kolor srebrny, cena 
                          
1859  zł 1299 zł,  

2. lampa podłogowa MARLENA, 1 x E27 max 60 W, 40 x 160 cm, metal/ tkanina, kl. energ. oprawy od A++ do E, cena lampy nie obejmuje żarówki, dostawca Spot-light,  cena 
                          

299  zł   
179 zł/szt., 3. zasłona VIVA, 140 x 250 cm, zasłona na kołach lub taśmie marszczącej, 100% poliester, różne kolory, cena 

                          
59,90  zł 29,90 zł/szt., 4. wazon, 15 x 15 x 13 cm, ceramika, różne 

kolory, cena 
                          
24,90  zł 14,99 zł/szt., 5. kwiat w doniczce, 11 x 15 cm, tworzywo sztuczne, dwa wzory, cena 

                          
24,90  zł 14,99 zł/szt., 6. koc POMPON, 130 x 160 cm, 100% poliester, różne kolory,  

cena 
                          
69,90  zł 34,90 zł/szt., 7. dywan LIFE shaggy, 100% polipropylen, różne kolory, 60 x 110 cm,  cena 

                          
49,90  zł  29,90 zł/szt., 80 x 150 cm,  cena 

                          
79,90  zł  59,90 zł/szt., 120 x 170 cm,   

cena 
                          

149  zł  99,90 zł/szt.,  8. poszewka POMPON, 45 x 45 cm, 100% poliester, dwa kolory, cena 
                          
32,90  zł 14,99 zł/szt.,

Narożnik ASTI:
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Gazetka obowiązuje
15-26.05.2019

WIELKIE
WIETRZENIE
MAGAZYNÓW RABATY

OD 10%
DO 30%

Promocja na wszystkie produkty  
obowiązuje w dniach 15.05 - 8.06.2019

-50%
34,90

69,90Koc 
POMPON -54%

14,99
32,90Poszewka 

POMPON
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-30%
899,-

1299,-Meblościanka 
ENRIQUE 3

-26%
1099,-

1499,-Narożnik 
GOTA

-26%
999,-

1359,-Sofa 
DENIS 3DL

Narożnik GOTA, wymiary: 205 x 88 x 146 cm, pow. spania: 128 x 200 cm, w promocji kolor: szary (tkanina syntetyczna typ INARI 90)/kedra szara (ekoskóra typ CAYENNE 1122)/nóżki kolor 
wenge, cena 

                          
1499  zł 1099 zł

Meblościanka ENRIQUE 3, wymiary: 279 x 43 x 193 cm, w promocji kolor: biały/biały połysk, cena1299zł 899 zł, 
cena zawiera oświetlenie LED o klasie energetycznej A

Sofa DENIS 3DL, wymiary: 205 x 92 x 85 cm, pow. spania: 145 x 205 cm, w promocji kolor: szary (tkanina 
syntetyczna typ DOTI 91)/biały (ekoskóra typ MADRYT 120)/nóżki kolor nikiel, cena 1359 zł 999 zł 

-28%
199,-

279,-Komplet 3 stolików 
GABBI TRESET

-30%
179,-

259,-Stolik 
NILA HRCA004 

Komplet 3 stolików GABBI TRESET, wymiary: 1. Ø 50 x 45 cm,  
2. Ø 40 x 40 cm, 3. Ø 30 x 35 cm, w promocji kolor: lakier półmat 
biały/szary/czarny/dąb naturalny, cena 279 zł 199 zł

Stolik NILA HRCA004, wymiary: 56 x 56 x 50 cm, w promocji 
kolor: szkło przezroczyste/szkło czarne/chrom, cena 259 zł 
179 zł
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Dekoracja ścienna
18 x 34 cm, metal/ szkło
24,90 zł  14,99 zł/szt. Dekoracja ścienna

15 x 15 cm, metal/ szkło
19,99 zł  12,99 zł/szt.

1 x E27 max 60 W, 58 x 143 cm, 
metal/ tkanina, kolory: czarny, biały, 
kl. energ. oprawy od A++ do E, 
cena lampy nie obejmuje żarówki, 
dostawca Agata S.A.

Lampa podłogowa MARESCA

599 zł  299 zł/szt.

1 x E27 max 40 W, 
30 x 100 cm, metal/ akryl, 
kolory: czarny, biały,  
kl. energ. oprawy od A++ 
do E, cena lampy 
nie obejmuje żarówki, 
dostawca KrisLamp.

Lampa wisząca 
KORA

1 x E27 max 60 W  
lub 3 x E27 max 60 W,  
43 x 115 cm, metal/ tkanina, 
kl. energ. oprawy od A++ do E, 
cena lampy nie obejmuje 
żarówek, dostawca TK Lighting.

Lampa wisząca 
DIAMENT

189 zł  89,90 zł/szt.

Sztuczny kwiat
51 cm, 
tworzywo sztuczne
4,99 zł  2,99 zł/szt.

Pojemnik 
do przechowywania
28 x 27 cm, 
tektura/ tworzywo sztuczne, 
dwa wzory
15,99 zł  7,99 zł/szt.

Poszewka MOIRA 
z pomponami
30 x 50 cm, 
100% poliester, różne kolory
19,99 zł  12,99 zł/szt.

Puf składany
30 x 30 cm, 
mdf/ tworzywo sztuczne/ 
gąbka
34,90 zł  16,99 zł/szt.

Kubek 
320 ml, 
porcelana, dwa wzory

8,99 zł  5,99 zł/szt.

Sztuczny
kwiat
tworzywo sztuczne
34 cm
3,99 zł  1,99 zł/szt.
51 cm
4,99 zł  2,99 zł/szt.
81 cm
7,99 zł  4,99 zł/szt.

Dywan TULLA
100% polipropylen, 
różne wzory
80 x 150 cm
99,90 zł  69,90 zł/szt.
120 x 170 cm
169 zł  109 zł/szt.
160 x 230 cm
279 zł  199 zł/szt.

89,90/szt.

149,-

10 x 10 cm
21,90 zł  11,99 zł/szt.
15 x 15 cm 
34,90 zł  19,99 zł/szt.

Ramka
na zdjęcie
mdf/ szkło 

Zmiany, zmiany
W aranżacji wnętrz lubię 

eksperymentować  
ze stylami - łączyć je ze 
sobą, zmieniać dodatki  

i wybierać dekoracje.  
Już sam geometryczny 

dywan, lampa czy  
poduszki potrafią  

zmienić pokój  
nie do poznania. 

Sztuczny kwiat nie jest 
dostępny w sklepie 
internetowym agatameble.pl

RABATY 
OD 10% DO 30%

WIELKIE WIETRZENIE
MAGAZYNÓWPROMOCJA

15.05 - 8.06.2019

NA WSZYSTKIE PRODUKTY
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-20%Kolekcja 
CORTINA

1

2
4

3

5

Kolekcja CORTINA, w promocji kolor: dąb grandson, 1. półka CNAP02, wymiary: 156,4 x 21,9 x 19,6 cm, cena 159  zł 127 zł, 2. komoda 3D1S CNAK02,  
wymiary: 156,8 x 40,9 x 86 cm, cena 999  zł 799 zł, 3. witryna 2D CNAV03, wymiary: 92,8 x 37,4 x 195 cm, cena 1159 zł 927 zł,  
4. komoda 4D CNAK04, wymiary: 185,1 x 40,9 x 86 cm, cena 1049 zł 839 zł, 5. stół rozkładany CNAT05, wymiary: 85 x 75,5 x 140 (180) cm,  
cena 899  zł 719 zł, cena nie zawiera oświetlenia

Narożnik GO 2F-REC/BK //REC/BK-2F, wymiary: 274 x 79/90 x 174 cm, pow. spania: 124 x 218 cm, w promocji kolor: czarny (skóra naturalna typ NATURELLE B-01)/
nić pod kolor, cena 5869 zł 3999 zł

Narożnik VIOLET, wymiary: 290 x 76/91 x 192 cm, pow. spania: 
136 x 219 cm, w promocji kolor: grafit (tkanina syntetyczna typ 
MONOLITH 97)/poduszka ozdobna koral (tkanina syntetyczna typ 
MONOLITH 61), cena 2899 zł 2149 zł

Sofa AQUA, wymiary: 239 x 94 x 98 cm, pow. spania: 142 x 196 cm,  
w promocji kolor: niebieski (tkanina syntetyczna typ TATUM 278)/nóżki 
kolor buk B01, cena 1999 zł 1399 zł

-31%
3999,-

5869,-Narożnik 
GO

-25%
2149,-

2899,-Narożnik 
VIOLET

-30%
1399,-

1999,-Sofa 
AQUA
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Kaktus w doniczce
wys. 21 cm, 
tworzywo sztuczne/ metal, 
21,90 zł  12,99 zł/szt.

Kaktus 
w doniczce
wys. 27 cm,
tworzywo sztuczne/ 
metal
14,99 zł  8,99 zł/szt.

Wazon
12,5 x 12,5 x 24,5 cm, 
ceramika, różne kolory
29,90 zł  16,99 zł/szt.

Firana TAMAY 
z pomponami
140 x 250 cm, 
100% poliester, różne kolory
59,90 zł  29,90 zł/szt.

40 x 160 cm, 
polistyren/ szkło, 
różne kolory ram

Lustro stojące

99,90/szt.

169,-

45 x 45 cm, 
100% poliester, 
różne kolory

Poszewka
MERIDIAN

12,99/szt.

21,90

1 x E27 max 60 W, 38,5 x 198 cm, metal, 
kl. energ. oprawy od A++ do E, 
cena lampy nie obejmuje żarówki, 
dostawca Agata S.A.

Lampa podłogowa RUTE

789 zł  399 zł/szt.

Koszyk do przechowywania 
z uchwytami
tkanina/ drewno
29,5 x 19 x 9,5 cm
19,99 zł  9,99 zł/szt.
34 x 22 x 13 cm
22,90 zł  11,99 zł/szt.
39 x 28 x 14 cm
24,90 zł  12,99 zł/szt.

100% polipropylen, 
dwa kolory

Dywan MONO
129,-/szt.

179,-

160 x 230 cm  349 zł  239 zł/szt.

1 x E27 max 60 W,  
19 x 105 cm,  
metal/ tkanina/ tworzywo 
sztuczne, kl. energ. oprawy 
od A++ do E, cena lampy 
nie obejmuje żarówki, 
dostawca TK Lighting.

Lampa wisząca 
HARMONY

99,90 zł  59,90 zł/szt.

1 x E27 max 40 W,  
18 x 31 cm, drewno/ 
tkanina, kl. energ. oprawy 
od A++ do E, cena lampy 
nie obejmuje żarówki, 
dostawca TK Lighting.

Lampa stołowa

39,90 zł  29,90 zł/szt.

1 x E27 max 60 W,  
40 x 120 cm,  
metal/ tkanina/ tworzywo 
sztuczne, kl. energ. oprawy 
od A++ do E, cena lampy  
nie obejmuje żarówki,  
dostawca TK Lighting.

Lampa wisząca 
HARMONY

249 zł  99,90 zł/szt.

Lustro stojące 
nie jest dostępne 
w sklepie 
internetowym 
agatameble.pl

120 x 170 cm

RABATY 
OD 10% DO 30%

WIELKIE WIETRZENIE
MAGAZYNÓWPROMOCJA

15.05 - 8.06.2019

NA WSZYSTKIE PRODUKTY
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Narożnik MONK, wymiary: 271 x 80-101 x 222 cm, pow. spania: 136 x 196 cm, w promocji kolor: granatowy (tkanina syntetyczna typ MILOS 76), cena 3589 zł 2699 zł

-20%Kolekcja
TINA

1

3

2

4

5

6

Kolekcja TINA, w promocji kolor: dąb naturalny, 1. witryna 1D3S 2341, wymiary: 67,5 x 40 x 200 cm, cena 1959 zł 1567 zł, 2.  półka TINA/TABEA 2339/2349, wymiary: 138,5 x 20 x 20 cm,  
cena 319  zł 255 zł, 3. szafka RTV 2D 2348, wymiary: 170 x 40 x 51 cm, cena 1579 zł 1263 zł, 4. witryna niska 2D 2342, wymiary: 108 x 40 x 140 cm, cena 1859  zł 1487 zł, 5. regał 2S 
2344, wymiary: 67,5 x 40 x 140 cm, cena 1419 zł 1135 zł, 6. ława 2282, wymiary: 65 x 46 x 115 cm, cena 1069 zł 855 zł, cena nie zawiera oświetlenia

-24%
2699,-

3589,-Narożnik 
MONK

-23%
1999,-

2599,-Narożnik 
AZURRO

Fotel RINGO, wymiary: 66 x 105 x 86 cm,  
w promocji kolor: różowy (tkanina syntetyczna typ 
SWING 14)/nóżki kolor buk naturalny; niebieski 
(tkanina syntetyczna typ SWING 10)/nóżki kolor 
buk naturalny, cena 899 zł 699 zł

Narożnik AZURRO, wymiary: 310 x 88 x 213 cm, pow. spania: 135 x 249 cm, w promocji kolor: szary (tkanina syntetyczna typ BETA 94),  
cena 2599 zł 1999 zł

-22%
699,-

899,-Fotel 
RINGO
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Koc MARBLE
130 x 160 cm, 
100% poliester

29,90/szt.

59,90

5 x G9 max 42 W, 40 x 145 cm, 
metal/ szkło, kl. energ. oprawy od 
A++ do E, cena lampy nie obejmuje 
żarówek, dostawca Agata S.A.

Lampa wisząca CRYSTAL

749 zł  549 zł/szt.

1 x E27 max 40 W, 
24 x 150 cm, metal, 
kl. energ. oprawy 
od A++ do E, cena lampy 
nie obejmuje żarówki, 
dostawca KrisLamp.

Lampa podłogowa 
AURA

279 zł  169 zł/szt.

3 x E14 max 60 W, 35 x 30 cm, 
metal/ szkło, kl.energ. oprawy od 
A++ do E, cena lampy nie obejmuje 
żarówek, dostawca Venti.

Lampa 
sufitowa

149/szt.

259,-

Wazon/ świecznik
szkło dymione, 
wykończenie platyna
15 x 15 cm
39,90 zł  24,90 zł/szt.
15 x 25 cm
49,90 zł  29,90 zł/szt.
15 x 30 cm
59,90 zł  36,90 zł/szt.

Dywan RABBII
100% poliester, 
różne kolory
60 x 100 cm
119 zł  79,90 zł/szt.
120 x 160 cm
289 zł  239 zł/szt.

Wazon/ świecznik
30 x 24,5 cm, szkło
22,90 zł  14,99 zł/szt.

Poszewka MARBLE
45 x 45 cm, 
100% poliester
22,90 zł  11,99 zł/szt.

Bieżnik SOREN, VARMO
40 x 120 cm, 100% bawełna

19,99 zł  9,99 zł/szt.

Podkładka SOREN, VARMO
30 x 40 cm, 100% bawełna

6,99 zł  3,99 zł/szt.

Obrus VARMO
80 x 80 cm, 100% bawełna

27,90 zł  14,99 zł/szt.

Komplet kawowy 
ALICE
6 filiżanek 220 ml, 6 spodków, 
porcelana, kolory: srebrny, złoty

69,90/kpl.

129,-
12 Styl glamour

Jeśli chcesz, by wnętrze 
Twojego domu nabrało 

blasku, szyku i elegancji, 
wybierz meble 

lakierowane na wysoki 
połysk, sofę  

w welurowym stylu,  
a do całości dobierz  

dodatki o błyszczącej  
fakturze w kolorach  

srebra i złota. 

Produkt sprzedawany bez dekoracji.

Produkt 
sprzedawany 
bez dekoracji.

Poszewka LACE
100% poliester 
45 x 45 cm
25,90 zł  14,99 zł/szt.

24,90 zł  12,99 zł/szt.
30 x 50 cm

RABATY 
OD 10% DO 30%

WIELKIE WIETRZENIE
MAGAZYNÓWPROMOCJA

15.05 - 8.06.2019

NA WSZYSTKIE PRODUKTY
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Stół NOVA, wymiary: 80 x 80 x 77 cm, w promocji kolor: biały mat, cena 275  zł  199 zł,  
Krzesło IGOR, wymiary: 89 x 46 x 44 cm, w promocji kolor: beżowy (tkanina ETNA 15)/biały 
mat, cena 199  zł 159 zł

Stół rozkładany CUBE, wymiary: 140~195 x 80 x 75 cm, w promocji kolor: sonoma, cena 445  zł 
345 zł, Krzesło ALEX, wymiary: 96 x 43 x 44 cm, w promocji kolor: beżowy (tkanina BERGAMO 
92)/buk miodowy, cena 190  zł 149 zł

1. krzesło CINNO, wymiary: 88 x 51 x 40 cm, w promocji kolor: lakier biały półmat/chrom, cena 129 zł 95 zł, 2. krzesło PRIMA, wymiary: 103 x 63 x 41 cm, w promocji kolor: czarna ekoskóra/chrom, 
cena 219  zł 169 zł, 3. krzesło PASSIO, wymiary: 108 x 59 x 43 cm,  w promocji kolor: czarna ekoskóra/chrom, cena 249  zł 199 zł, 4. krzesło BATIK PS VD1468-A , wymiary: 97 x 58 x 48 cm,  
w promocji kolor: szara ekoskóra/chrom, cena 249  zł 189 zł, 5. krzesło BARD, wymiary: 97 x 57 x 44 cm, w promocji kolor: szara ekoskóra/chrom, cena 259  zł 205 zł, 6. krzesło FIDIA, wymiary: 
93 x 60 x 43 cm, w promocji kolor: szara ekoskóra, cena 189  zł 139 zł, 7. krzesło barowe JOWISZ, wymiary: 85~105 x 51 x 47 cm, w promocji kolor: czarna ekoskóra/chrom, cena 249  zł 199 zł, 
8. krzesło barowe WENUS, wymiary: 90~111 x 52 x 53 cm, w promocji kolor: biała ekoskóra/chrom, cena 299  zł 199 zł

-20%Kolekcja 
LYON

Kolekcja LYON, w promocji kolor: dąb riviera jasna/biały HG, w standardzie pasek LED o klasie energetycznej A++, w opcji oświetlenie półek wewnętrznych, 1. półka 
120 LYOP01, wymiary: 119,9 x 20 x 24,8 cm, cena 169  zł 135 zł, 2. półka 130 LYOP03, wymiary: 130 x 20,1 x 27,6 cm, cena 179  zł 143 zł, 3. witryna niska prawa 
2D LYOV04, wymiary: 107,5 x 42 x 123,6 cm, cena 1029 zł 823 zł, 4. komoda RTV 2S LYOF01, wymiary: 146 x 42 x 41,7 cm, cena 679  zł 543 zł, 5. witryna lewa 
1D LYOV01, wymiary: 59,7 x 42 x 164,1 cm, cena 889  zł 711 zł, 6. komoda 3D LYOK02, wymiary: 157,6 x 42 x 89,1 cm, cena 999  zł 799 zł, 7. stolik na kółkach 
LYOT02, wymiary: 105,6 x 68,1 x 34,6 cm, cena 319  zł 255 zł

-27%
199,-

275,-Stół 
NOVA

-22%
345,-

445,-Stół rozkładany 
CUBE

-20%
159,-

199,-Krzesło 
IGOR

-26% -22% -20% -24% -20% -26% -20% -33%

-21%
149,-

190,-Krzesło 
ALEX

1

6

7

5

4

3

2

1 2 3 4 5 6 7 8

Promocja „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.” trwa od 15.05.2019 r. do 8.06.2019 r. Ceny Superokazji zawierają rabat w ramach tej promocji. Z promocji 
wyłączone są usługi dostępne w salonach Agata. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny promocyjne towarów z gazetki obowiązują  
od 15 do 26.05.2019 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.”. 
Gazetka nie obowiązuje w salonach  Agata w Bolesławicach k. Słupska i Wałbrzychu. Ceny w gazetce podane są w PLN z VAT.



Promocja „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.” trwa od 15.05.2019 r. do 8.06.2019 r. Ceny Superokazji zawierają rabat w ramach tej promocji. Z promocji wyłączone są usługi dostępne w salonach Agata. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny promocyjne towarów z gazetki obowiązują 
od 15 do 26.05.2019 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.”. Gazetka nie obowiązuje w salonach  Agata w Bolesławicach k. Słupska i Wałbrzychu. Ceny w gazetce podane są w PLN z VAT.
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H2415 ST10
świerk sonnenberg

85385
szary metalic połysk

85387
grafit metalic połysk

7499
beż metalic połysk

85384
jasny szary połysk

7498
cappucino połysk

Salsa - akryl

Salsa  - akryl

8427
czarny metalic połysk

Salsa - akryl 

Salsa - akryl 

Salsa  - akryl

Salsa  - akryl

7496
beż połysk

Salsa - akryl

1982
biały połysk

Salsa - akryl

-10% 
na kuchnie
Promocja obowiązuje od 15.05 do 8.06.2019.

Promocja obowiązuje od 15.05 do 26.05.2019.  -30%

Skorzystaj z promocji

fronty z kolekcji SALSA w połysku

Kuchnie objęte są promocją „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.” trwającą od 15.05.2019 r. do 8.06.2019 r. Ceny Superokazji zawierają rabat w ramach tej promocji. Z promocji wyłączone są usługi dostępne w salonach Agata. 
Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny promocyjne towarów z gazetki, w tym frontów z kolekcji Salsa, obowiązują od 15 do 26.05.2019 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat 
w ramach promocji „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.”. Gazetka nie obowiązuje w salonach Agata w Bolesławicach k. Słupska i Wałbrzychu. Ceny w gazetce podane są w PLN z VAT.Kuchnie objęte są promocją „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.” trwającą od 15.05.2019 r. do 8.06.2019 r. Ceny Superokazji zawierają rabat w ramach tej promocji. 

Z promocji wyłączone są usługi dostępne w salonach Agata. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny promocyjne towarów z gazetki, w tym 
frontów z kolekcji Salsa, obowiązują od 15 do 26.05.2019 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty 
od 10% do 30% – 06.2019 r.”. Gazetka nie obowiązuje w salonach Agata w Bolesławicach k. Słupska i Wałbrzychu. Ceny w gazetce podane są w PLN z VAT.



Promocja „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.” trwa od 15.05.2019 r. do 8.06.2019 r. Ceny Superokazji zawierają rabat w ramach tej promocji. Z promocji wyłączone są usługi dostępne w salonach Agata. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny promocyjne towarów z gazetki obowiązują 
od 15 do 26.05.2019 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.”. Gazetka nie obowiązuje w salonach  Agata w Bolesławicach k. Słupska i Wałbrzychu. Ceny w gazetce podane są w PLN z VAT.
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talerze: 6 obiadowych, 6 głębokich, 6 deserowych, 
6 filiżanek 230 ml, 6 spodków, porcelana

Komplet obiadowo-kawowy 
SONET, RETO

89,90/kpl.

199,-

6

2,5 l, stal nierdzewna/ 
tworzywo sztuczne

Czajnik 

 89,90 zł  39,90 zł/szt.

Podkładka stołowa
30 x 40 cm, pvc, różne kolory
5,99 zł  3,99 zł/szt.

Akcesoria 
kuchenne
chochla, łopatka, 
łyżka, szumówka, 
łyżka do spaghetti, 
stal nierdzewna/ 
tworzywo sztuczne
12,99 zł  6,99 zł/szt.

Sitko kuchenne
stal nierdzewna
Ø 8 cm
6,99 zł  3,99 zł/szt.
Ø 10 cm
7,99 zł  4,99 zł/szt.
Ø 16,5 cm
18,99 zł  9,99 zł/szt.

Komplet garnków PRESTO
garnki: 2 l, 3 l, 4 l, 3 pokrywki,  
stal nierdzewna/ szkło hartowane

69,90/kpl.

149,-

szkło żaroodporne

Naczynie SMART CUISINE 
do zapiekania i serwowania

1. Ø 28 cm      39,90 zł  24,90 zł/szt.
2. 25 x 15 cm  29,90 zł  17,99 zł/szt.

1

2



Promocja „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.” trwa od 15.05.2019 r. do 8.06.2019 r. Ceny Superokazji zawierają rabat w ramach tej promocji. Z promocji wyłączone są usługi dostępne w salonach Agata. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny promocyjne towarów z gazetki obowiązują 
od 15 do 26.05.2019 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.”. Gazetka nie obowiązuje w salonach  Agata w Bolesławicach k. Słupska i Wałbrzychu. Ceny w gazetce podane są w PLN z VAT.
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76

 89,90 zł  39,90 zł/szt.

Zestaw 2 patelni INITIAL
2 szt., Ø 24 cm, Ø 28 cm, 
aluminium/ powłoka ceramiczna/ 
tworzywo sztuczne
149 zł  99,90 zł/kpl.

Komplet pojemników
3 x 200 ml, szkło/ stal nierdzewna
24,90 zł  12,99 zł/kpl.

Pucharek
400 ml, szkło
3,99 zł  2,49 zł/szt.

Pucharek 
koktajlowy
380 ml, szkło
5,99 zł  3,99 zł/szt.

Dzbanek
do zimnych
napojów
1 l, szkło, dwa wzory
14,99 zł  9,99 zł/szt.

Kubek
340 ml, 
porcelana, różne kolory
8,99 zł  4,99 zł/szt.

Komplet sałatkowy CYKORIA
miska 5 l z pokrywką, komplet sztućców,  
tworzywo sztuczne, różne kolory pokrywek
16,99 zł  9,99 zł/kpl.

Zestaw tarek 
kuchennych 
z pojemnikiem 
27 x 11 x 12 cm, 
stal nierdzewna/ 
tworzywo sztuczne
59,90 zł  29,90 zł/kpl.

Zestaw noży 
w bloku 
ADVANTAGE 
5 noży: stal nierdzewna/ 
tworzywo sztuczne, 
blok: drewno
149 zł  89,90 zł/kpl.

Blender kielichowy  
z rozdrabniaczem 

1,3 l, moc max 1500 W,  
dwa poziomy prędkości, 

funkcja turbo, 
funkcja kruszenia lodu, 

rozdrabniacz w zestawie, 
ostrze stal szlachetna, 

szklany kielich, 
stal nierdzewna/ 

tworzywo sztuczne
179 zł  119 zł/szt.

Szklanka 
do zimnych 
napojów
300 ml, różne wzory

1,99/szt.

4,99

Suszarka 
do naczyń
43 x 32 x 10 cm, 
tworzywo sztuczne/
metal, różne kolory
39,90 zł   24,90 zł/szt.

1. kolekcja talerzy (wzór liście), szkło dekorowane, produkt francuski, talerz deserowy Ø 20,5 cm, cena 
                          
11,99  zł 7,99 zł/szt., talerz obiadowy Ø 26 cm,  cena 

                          
12,99  zł  8,99 zł/szt., talerz głęboki Ø 20 cm, 

cena 
                          
12,99  zł 8,99 zł/szt., 2. kolekcja talerzy ARTY (bez wzoru), szkło, kolory: różowy, szary, morski, talerz deserowy Ø 20,5 cm, cena 

                          
8,99  zł 5,99 zł/szt., talerz obiadowy Ø 26 cm,  cena 

                          
9,99  zł   

6,99 zł/szt., talerz głęboki Ø 20 cm, cena 
                          
9,99  zł 6,99 zł/szt., 3. zestaw 24 sztućców, stal nierdzewna/ tworzywo sztuczne, różne kolory, cena 

                          
39,90  zł 19,99 zł/kpl., 4. słój z kranikiem na stojaku 

do zimnych napojów, 5 l, szkło/ stal nierdzewna, cena 
                          
59,90  zł 29,90 zł/szt.

3

1

2

4

29,90/szt.

59,90

5 l

Kubek ze słomką 
do zimnych napojów
450 ml, 
szkło/ tworzywo sztuczne/ metal, 
różne wzory nakrętek
3,99 zł  1,49 zł/szt.

RABATY 
OD 10% DO 30%

WIELKIE WIETRZENIE
MAGAZYNÓWPROMOCJA

15.05 - 8.06.2019

NA WSZYSTKIE PRODUKTY

1,7 l, obrotowa podstawa, 
grzałka ze stali szlachetnej, 
podświetlenie ledowe, 
moc max 2200 W, szkło hartowane/ 
stal nierdzewna/ tworzywo sztuczne, 
kolory: czarny, biały

Czajnik elektryczny

49,90/szt.

79,90



Promocja „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.” trwa od 15.05.2019 r. do 8.06.2019 r. Ceny Superokazji zawierają rabat w ramach tej promocji. Z promocji wyłączone są usługi dostępne w salonach Agata. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny promocyjne towarów z gazetki obowiązują 
od 15 do 26.05.2019 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.”. Gazetka nie obowiązuje w salonach  Agata w Bolesławicach k. Słupska i Wałbrzychu. Ceny w gazetce podane są w PLN z VAT.
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Fotel biurowy  
ATLANTA, 
wymiary:  
116~124 x 63 x 68 cm,  
w promocji kolor: czarna ekoskóra/ 
srebrny, cena 629  zł 399 zł

Krzesło  
MINISTYLE  
GTP AUTA,  
wymiary:  
79~97,5 x 55 x 55 cm,  
w promocji kolor: nadruk,  
cena 199  zł 159 zł

Biurko OPEN I 60,  
wymiary: 120 x 53 x 75 cm,  
w promocji kolor: biały, cena 239  zł 189 zł

Tapczan ODI NEW, wymiary: 111 x 85 x 215 cm, pow.  
spania: 110 x 200 cm, w promocji kolor: szary (tkanina  
syntetyczna typ MEMORY 14)/ciemnoszary (tkanina  
syntetyczna typ FLASH 17), cena 1229 zł 899 zł

-20%Kolekcja 
LIBELLE

Kolekcja LIBELLE, w promocji kolor: szary mat/biały/szary mat, 1. szafa ubraniowa LBLS82, wymiary: 91,1 x 201,1 x 58 cm, cena 629  zł 503 zł, 2. łóżko LBLL09 bez stelaża 
i materaca, szuflada na pościel dostępna w opcji, wymiary: 95,3(90) x 76,8 x 210(200) cm, cena 429  zł 343 zł, 3. regał LBLR81 (1 szt.), wymiary: 55,2 x 197 x 41,3 cm,  
cena 329  zł 263 zł, 4. półka wisząca LBLB01, wymiary: 139,7 x 25,8 x 24,6 cm, cena 119  zł 95 zł, 5. biurko LBLT21, wymiary: 110 x 75,3 x 60 cm, cena 329  zł  
263 zł, 6. komoda LBLK34, wymiary: 80,2 x 94,9 x 41,3 cm, cena 469  zł 375 zł

1

2

3 4

5
6

-20%Kolekcja 
AMAZON

Kolekcja  AMAZON, w promocji kolor: biały alpejski/san remo jasny/cena obejmuje uchwyty w kolorach (do wyboru): opalino, pomarańcz, limonka, lila, 1. regał 2S  
typ 11, wymiary: 48 x 190,8 x 40,2 cm, cena 453  zł 362 zł, 2. organizer typ 62, wymiary: 70 x 18,6 x 15,6 cm, cena 59 zł 47 zł, 3. biurko typ 81, wymiary: 110 x 
75,5 x 60 cm, cena 189  zł 151 zł, 4. kontenerek 1D typ 85, wymiary: 45,6 x 63,5 x 45,6 cm, cena 246  zł 196 zł, 5. bieliźniarka 2D typ 10, wymiary: 48 x 190,8 x 
40,2 cm, cena 553  zł 442 zł, 6. szafa 2D2S typ 20, wymiary: 81 x 190,8 x 52,4 cm, cena 907  zł 725 zł, 7. łóżko typ 90 bez stelaża i materaca, oświetlenie w opcji, 
wymiary: 100,6 x 76,3 x 204,8 cm, cena 783  zł 626 zł

1

3

2

4

65

7

-36%
399,-

629,-Fotel biurowy
ATLANTA

-20%
159,-

199,-Krzesło
MINISTYLE GTP AUTA

-20%
189,-

239,-Biurko
OPEN

-26%
899,-

1229,-Tapczan
ODI NEW



Promocja „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.” trwa od 15.05.2019 r. do 8.06.2019 r. Ceny Superokazji zawierają rabat w ramach tej promocji. Z promocji wyłączone są usługi dostępne w salonach Agata. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny promocyjne towarów z gazetki obowiązują 
od 15 do 26.05.2019 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.”. Gazetka nie obowiązuje w salonach  Agata w Bolesławicach k. Słupska i Wałbrzychu. Ceny w gazetce podane są w PLN z VAT.
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Poszewka dekoracyjna
40 x 40 cm, 

100% poliester, różne wzory
16,99 zł  7,99 zł/szt.

Koc ORIENT
130 x 160 cm, 
100% poliester, różne kolory
54,90 zł  24,90 zł/szt.

Komplet 3 pudełek
25 x 18 x 8 cm, 23 x 16 x 7 cm, 
21 x 14 x 6 cm, 
tektura, różne kolory w zestawie
24,90 zł  14,99 zł/kpl.

Poduszka dekoracyjna LULU
40 x 40 cm lub 40 x 25 cm, 
poszewka 100% poliester, 
wypełnienie pianka poliuretanowa 
termoaktywna, różne wzory

Kubek
390 ml, 
porcelana, różne wzory
8,99 zł  4,99 zł/szt.

Pojemnik 
do przechowywania
27 x 28 cm, 
tektura/ tworzywo sztuczne, różne wzory
21,90 zł  9,99 zł/szt.

Ramka na zdjęcia
35 x 35,8 cm, tworzywo sztuczne
32,90 zł  16,99 zł/szt.

Dywan COROLIA
120 x 170 cm 
100% polipropylen, różne wzory
249 zł  129 zł/szt.

możliwość 
zmiany barwy 
i natężenia światła, 
pilot w zestawie

Lampa sufitowa LUCIO LED
metal/ tworzywo sztuczne, kl. energ. oprawy A+, 
cena lampy obejmuje wbudowane, niewymienne 

źródło światła LED, dostawca  Agata S.A.
Ø 40 cm

LED 24 W, 2000 lm,
329 zł  199 zł/szt.

Ø 60 cm
LED 60 W, 5500 lm, 
499 zł  299 zł/szt.

Lampka biurkowa 
COMPACT

69,90/szt.

99,-

LED 6 W, 200 lm, 11 x 49 cm, 
moźliwość zmiany koloru  
i natężenia światła,  
różne kolory obudowy,  
kl. energ. oprawy A+,  
cena lampy obejmuje 
wbudowane, niewymienne  
źródło światła LED,  
dostawca Platinet.

RABATY 
OD 10% DO 30%

WIELKIE WIETRZENIE
MAGAZYNÓWPROMOCJA

15.05 - 8.06.2019

NA WSZYSTKIE PRODUKTY

19,99/szt.

29,90
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-23%
1645,-

2145,-Łóżko
FABRIZZIO PRESTIGE

-27%
999,-

1379,-Łóżko
PERU

Łóżko FABRIZZIO PRESTIGE ze stelażem, bez materaca, wymiary: 176 x 102 
x 235 cm, pow. spania: 160 x 200 cm, w promocji kolor: biała perła (ekoskóra 
LUXURY 1)/tworzywo/chrom, cena 2145 zł 1645 zł

Łóżko PERU bez stelaża i materaca, wymiary: 188 x 93 x 252 cm, pow. 
spania: 160 x 200 cm, w promocji kolor: czarny (ekoskóra typ MADRYT 1008),  
cena 1379 zł 999 zł

Szafa GRAZ II, wymiary: 203 x 61 x 215 cm, 
w promocji kolor: biały, cena 1089 zł 799 zł

Szafa BASTIA 150 2D, wymiary: 150 x 65 x 
215 cm, w promocji kolor: biały/lustro, cena 
999  zł 749 zł

Garderoba SETI, 
wymiary: 100 x 190 x 25 cm, 
w promocji kolor: dąb sonoma/biały,  
cena 299  zł 239 zł

-20%Sypialnia 
COLLET

-20%Sypialnia 
ITALIA

Sypialnia COLLET, w promocji kolor: dąb bianco/biały/dąb bianco, 1. komoda 1D3S CETK331, 
wymiary: 115,7 x 41,3 x 90,3 cm, cena 399  zł 319 zł, 2. szafka nocna 1S CETK011, 
wymiary: 45,2 x 41,3 x 41,7 cm, cena 119  zł 95 zł, 3. łóżko CETL160 bez stelaża i materaca,  
oświetlenie w opcji, wymiary: 175,3(160) x 207,2(200) x 85,5 cm, cena 499  zł 399 zł,  
4. szafa ubraniowa 2D3S CETS323E9, wymiary: 200,1 x 61,2 x 200,5 cm, cena 1099 zł  
879 zł, 5. listwy okalające CETZ02B z oświetleniem o klasie energetycznej A+, wymiary: 
208,9 x 23,8 x 204,9 cm, cena 349  zł 279 zł

Sypialnia ITALIA, w promocji kolor: biały alpejski/biały połysk, 1. stoliki nocne typ 23 (2 szt.), wymiary: 47 
x 45 x 31 cm, cena 399  zł 319 zł, 2. łoże typ 81 z pojemnikiem, tapicerowanym zagłówkiem (kolor biały, 
tkanina BRONCO 800) i stelażem, bez materaca, wymiary: 171,5 x 223 x 95 cm, cena 1499 zł 1199 zł,  
3. komoda 3S typ 27, wymiary: 110 x 46 x 82 cm, cena 599  zł 479 zł, 4. szafa 6D typ 29, wymiary: 270 x 
58 x 237 cm, cena 2499 zł 1999 zł

Komody UNO, w promocji kolor: dąb kraft/lava, 
1. komoda UNK04, wymiary: 
88,3 x 40 x 80,3 cm, cena 299  zł 229 zł,  
2. komoda UNK02, wymiary: 
135,9 x 40 x 80,3 cm, cena 399  zł 299 zł,  
3. komoda UNK03, wymiary: 
176,6 x 40 x 80,3 cm, cena 499  zł 399 zł

2

1

3

-23%

-25%

-20%

-26%
799,-

1089,-Szafa
GRAZ II

-25%
749,-

999,-Szafa
BASTIA 150 2D

-20%
239,-

299,-Garderoba
SETI

1

1

3

4

2

3

4 5

2

Komody
UNO

Promocja „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.” trwa od 15.05.2019 r. do 8.06.2019 r. Ceny Superokazji zawierają rabat w ramach tej promocji. Z promocji wyłączone są usługi dostępne w salonach Agata. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny promocyjne towarów z gazetki obowiązują 
od 15 do 26.05.2019 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.”. Gazetka nie obowiązuje w salonach  Agata w Bolesławicach k. Słupska i Wałbrzychu. Ceny w gazetce podane są w PLN z VAT.
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Poduszka na krzesło MIA 
38 x 38 x 2 cm, 
tkanina 70% bawełna, 30% poliester, 
wypełnienie gąbka, różne kolory
16,99 zł  9,99 zł/szt.

Materac SOSNA, piankowy, wymiary:  
160 x 200 cm, w promocji pokrowiec:  
cool sensitive, cena 1179 zł 899 zł

Materac LIMBA, sprężynowy, wymiary:  
160 x 200 cm, w promocji pokrowiec:  
cool sensitive, cena 1269 zł 999 zł

Stelaż ARKADIA II zmontowany, wymiary: 80 x 200 cm  
lub 90 x 200 cm, cena 229  zł 179 zł

Wybierz idealny materac

-23%
899,-

1179,-Materac
SOSNA

-21%
999,-

1269,-Materac
LIMBA

-21%
179,-

229,-Stelaż
ARKADIA II

Komplet pościeli CELESTE
mikrofibra 100% poliester, różne wzory 
160 x 200 cm + 2 poszewki 70 x 80 cm

200 x 220 cm + 2 poszewki 70 x 80 cm 
99,90 zł  39,90 zł/kpl.

29,90/kpl.

69,90

Prześcieradło jersey z gumką
90 x 200 cm

160 x 200 cm
29,90 zł  14,99 zł/szt.
200 x 220 cm 
34,90 zł  19,99 zł/szt.

9,99/szt.

19,99

Narzuta CELESTE
180 x 200 cm, 
100% poliester, różne wzory
79,90 zł  39,90 zł/szt.

Poszewka CELESTE
50 x 50 cm, 
100% poliester, różne wzory
19,99 zł  9,99 zł/szt.

Poduszka VIVA 
70 x 80 cm, 
tkanina mikrofibra 100% poliester, 
wypełnienie włóknina silikonowa 
100% poliester, różne wzory
39,90 zł  24,90 zł/szt.

Kołdra VIVA letnia
160 x 200 cm, 
tkanina mikrofibra 100% poliester, 
wypełnienie włóknina silikonowa 
100% poliester, różne wzory

34,90/szt.

59,90

Promocja „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.” trwa od 15.05.2019 r. do 8.06.2019 r. Ceny Superokazji zawierają rabat w ramach tej promocji. Z promocji wyłączone są usługi dostępne w salonach Agata. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny promocyjne towarów z gazetki obowiązują 
od 15 do 26.05.2019 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają już rabat w ramach promocji „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.”. Gazetka nie obowiązuje w salonach  Agata w Bolesławicach k. Słupska i Wałbrzychu. Ceny w gazetce podane są w PLN z VAT.



Promocja „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.” trwa od 15.05.2019 r. do 8.06.2019 r. Ceny Superokazji zawierają rabat w ramach tej promocji. Z promocji wyłączone są usługi dostępne w salonach Agata. 
Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny promocyjne towarów z gazetki obowiązują od 15 do 26.05.2019 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu i zawierają 
już rabat w ramach promocji „Rabaty od 10% do 30% – 06.2019 r.”. Gazetka nie obowiązuje w salonach  Agata w Bolesławicach k. Słupska i Wałbrzychu. Ceny w gazetce podane są w PLN z VAT.
Niniejsza gazetka ma charakter informacyjny. Ceny nie obejmują elementów dekoracji. Artykuły prezentowane w gazetce reklamowej opatrzone są w sklepie hasłem „produkt z reklamy”. 
Agata S.A., 40-203 Katowice, al. Roździeńskiego 93, NIP 634-019-74-76, SR Katowice - Wschód w Katowicach, KRS nr 37615, kapitał zakładowy 15 000 000,12 PLN w całości opłacony.

Lista salonów, w których obowiązuje gazetka: 
Białystok ul. Narodowych Sił Zbrojnych 11, Bielsko-Biała al. gen. Władysława Andersa 551, Częstochowa ul. Drogowców 39 , Gdańsk ul. Przywidzka 10 (Morski Park  
Handlowy), Gliwice ul. Pszczyńska 215, Gorzów Wielkopolski ul. Myśliborska 35, Kalisz ul. Piłsudskiego 20-22 (Galeria Kalisz 2), Katowice al. Roździeńskiego 93,  
Kraków ul. Zakopiańska 70, Lubin ul. Ścinawska 22A, Lublin ul. Jana Pawła II 55, Łódź ul. Św. Teresy 94/Al. Włókniarzy, Nowy Sącz ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 138,  
Opole ul. Ozimska 72 C, Płock ul. Wyszogrodzka 135, Poznań-Komorniki ul. Haliny Konopackiej 18, Rumia ul. Grunwaldzka 112, Rybnik ul. Żorska 56,  
Rzeszów al. Powstańców Warszawy 32, Stalowa Wola ul. Fryderyka Chopina 40, Szczecin ul. Wiosenna 30 (C.H. Gryf), Warszawa al. Krakowska 61 (CK 61),  
Warszawa–Targówek ul. Toruńska 118, Wrocław al. Karkonoska 83a (P.H. Auchan Bielany)

Lampa 
wisząca
LETA
1 x E27 max 60 W, 
30 x 100 cm

89,90/szt.

149,-

Sztuczny kwiat
wys. 98 cm, 

tworzywo sztuczne, 
różne kolory

12,99/szt.

21,90

Kolekcja lamp CESARE:
tkanina/ szkło/ metal, kolory: 
czarny, biały, kl. energ. opraw 
od A++ do E, ceny lamp nie 
obejmują żarówek, dostawca 
Agata S.A.

Kolekcja lamp LETA:
metal/ akryl/ tkanina, kolory: 
biały, czarny, kl. energ. opraw 
od A++ do E, ceny lamp nie 
obejmują żarówek, dostawca 
Agata S.A.

Lampa wisząca
CESARE
5 x E14 max 40 W, 
40 x 110 cm
349 zł  149 zł/szt.

Lampa 
stołowa
CESARE
3 x E14 max 40 W, 
35 x 56 cm
299 zł  149 zł/szt.

Wazon
ceramika 
1. 30 x 11 cm 
49,90 zł  29,90 zł/szt.
2. 18,5 x 29,5 cm
56,90 zł  34,90 zł/szt.
3. wys. 20 cm 
44,90 zł  24,90 zł/szt.

Poszewka 
dekoracyjna 
43 x 43 cm, 
100% poliester, 
dwa kolory
16,99 zł  8,99 zł/szt.

Lampa 
stołowa
LETA
1 x E27 max 60 W, 
28 x 28 x 54,5 cm
159 zł  99,90 zł/szt.

Lampa 
wisząca
LETA
1 x E27 max 60 W, 
45 x 120 cm
249 zł  129 zł/szt.

Dywan REVANI
100% poliester

Poszewka dekoracyjna 
RAYA
45 x 45 cm, 100% poliester, 
różne kolory

12,99/szt.

21,90

Lampa 
podłogowa 
CESARE
5 x E14 max 40 W, 
40 x 160 cm
499 zł  199 zł/szt.

1

2 3

60 x 100 cm   79,90 zł  49,90 zł/szt.
120 x 170 cm   279 zł  169 zł/szt.
160 x 230 cm   399 zł  269 zł/szt.

dostępne
kolory:


