
Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług.  
Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne) lub eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów  
finansowanych kredytem konsumenckim. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach  
i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin 
tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.

Gazetka obowiązuje
1-18.02.2023

ALBOza każde wydane 1000 zł
100 ZŁ NA NASTĘPNE ZAKUPY 10 RAT 0%

bez dodatkowych kosztów

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją:

PROMOCJA NA WSZYSTKIE PRODUKTY     1-18.02.2023

zyskaj do 2000 zł

1. Narożnik ALBI, wymiary: 245 x 90 x 153 cm, pow. spania: 136 x 205 cm, w promocji dwa kolory: szary (tkanina syntetyczna  
typ ASTI 23); jasny szary (tkanina syntetyczna typ ASTI 13), cena 

                          
2499  zł 1749 zł, 2. Lampa podłogowa HILTON, 1 x E27 max 

15 W LED, 50 x 159 cm, metal/ tworzywo sztuczne/ tkanina, cena lampy nie obejmuje żarówki, dostawca TK Tomasz Krywult,  
produkt polski, cena 

                          
499 zł 359 zł/szt., 3. Obraz GOLD ZEN I, II, 50 x 70 cm, papier/ polistyren/ płyta hdf, dwa wzory, 

produkt polski, cena 
                          

119  zł 59,90 zł/szt., 4. Wazon, ceramika, kolory: biały, czarny, wys. 21,7 cm, cena 
                          
39,90  zł 24,90 zł/szt.,  

wys. 25,8 cm, cena 
                          
54,90  zł 34,90 zł/szt., 5. Poszewka RITA, 45 x 45 cm, 100% poliester, różne kolory, produkt polski,  

cena 
                          
19,99  zł 11,99 zł/szt., 6. Koc dwustronny SENSI, 130 x 160 cm, 100% poliester,  różne kolory, cena 

                          
99,90  zł 69,90 zł/szt.,  

7. Dywan MONTE, 100% polipropylen, różne wzory, 67 x 120 cm, cena 
                          
79,90  zł 49,90 zł/szt., 80 x 150 cm, cena 

                          
119  zł 79,90 zł/szt.,  

120 x 160 cm, cena 
                          

199 zł 129 zł/szt., 160 x 220 cm, cena 
                          

399 zł 249 zł/szt., 200 x 280 cm, cena 
                          

599 zł 399 zł/szt.
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Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług. Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne)  
lub eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów finansowanych kredytem konsumenckim. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin  
i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna 
jest tylko oferta meblowa.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł

-15%Pokój dzienny 
DORIAN

Ława CENT, wymiary: 60 x 45 x 110 cm, w promocji 
kolor: sonoma/szkło przeźroczyste/szkło mleczne, 
cena 449  zł 379 zł

Narożnik VILA NEW, wymiary: 226 x 87 x 150 cm, pow. spania: 135 x 200 cm, w promocji kolor: jasny 
szary (tkanina syntetyczna typ PIREUS 8),  cena 2249  zł 1949 zł

Stolik GAVINO, wymiary: 63 x 55 x 50 cm, w promocji 
kolor: biały (lakier półmat)/dąb naturalny, cena 299  zł  
249 zł

Wersalka LUIZA, wymiary: 217 x 87 x 89 cm, pow. spania: 110 x 195 cm, w promocji kolor: beżowy (tkanina syntetyczna  
typ LINEA 1)/nogi natura, cena 1639 zł 1399 zł

-13%
1949,-

2249,-Narożnik 
VILA NEW

-14%
1399,-

1639,-Wersalka
LUIZA

-15%
379,-

449,-Ława
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-16%
249,-

299,-Stolik
GAVINO
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560,-
659,-

Pokój dzienny DORIAN, w promocji kolor: dąb april/czarny, 1. stół DN12, wymiary: 90 x 160 (200) x 76,5 cm, cena 1099 zł 934 zł, 2. kredens DN4 4D, wymiary: 
153 x 39,5 x 84 cm, cena 1229 zł 1044 zł, 3. witryna lewa DN6 2D, wymiary: 63,5 x 39,5 x 192 cm, cena 1299 zł 1104 zł, 4. półka wisząca DN10, wymiary:  
153 x 23,5 x 22 cm, cena 179  zł 152 zł, 5. szafka RTV DN1 2D1S, wymiary: 153 x 39,5 x 54 cm, cena 959  zł 815 zł, 6. witryna prawa DN7 2D, wymiary: 63,5 
x 39,5 x 192 cm, cena 1299 zł 1104 zł, 7. ława DN11, wymiary: 64 x 114 (144) x 51,5 cm, cena 659  zł 560 zł; cena zawiera podświetlenie LED – w listwach 
ozdobnych o kl. energ. A++, możliwość dokupienia oświetlenia półek wewnętrznych – zapytaj sprzedawcę
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Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług. Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne)  
lub eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów finansowanych kredytem konsumenckim. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin  
i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna 
jest tylko oferta meblowa.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł

Modne dodatki  
w Twoim domu 

Dekoracje, lampy, wazony  
w kolorystyce drewna to niesłabnący 

trend w aranżacji wnętrz. Ocieplają  
każde pomieszczenie i sprzyjają  

odpoczynkowi. Połączone z tekstyliami  
w kratę stworzą oryginalną kompozycję.  

Kosz  
do przechowywania
20% bawełna/ 80% poliester
16 x 12 cm
24,90 zł   16,99 zł/szt.
19 x 14 cm
34,90 zł   22,90 zł/szt.

Wazon
ceramika
wys. 14,5 cm
34,90 zł   19,99 zł/szt.
wys. 20,5 cm
69,90 zł   39,90 zł/szt.

Kwiat w doniczce
wys. 18 cm, 
tworzywo sztuczne,  
różne kolory
24,90 zł  14,99 zł/szt.

Latarenka
wys. 13 cm, ceramika
54,90 zł  34,90 zł/szt.

Poszewka LOGAN
45 x 45 cm,  
100% poliester, różne kolory
24,90 zł  14,99 zł/szt.

Lampa sufitowa ESTERA WOOD 3 
3 x G9 max 6 W LED, 63 x 17 cm, drewno/ metal/ szkło
329 zł  219 zł/szt.

Lampa wisząca 
ESTERA WOOD 5 
5 x G9 max 6 W LED, 80 x 84 cm, 
drewno/ metal/ szkło
539 zł  399 zł/szt.

Kubek
380 ml, porcelana, dwa wzory 8,99/szt.

14,99

Ceny lamp w kolekcji ESTERA WOOD 
nie obejmują żarówek, 
dostawca TK Tomasz Krywult.

200 x 220 cm   
99,90 zł   49,90 zł/szt.

Narzuta SOFIA
mikrofibra 100% poliester, różne wzory 
180 x 200 cm 

39,90/szt.

79,90

Dywan MONTANA
100% poliester, różne wzory
80 x 140 cm       159 zł    99,90 zł/szt.
120 x 160 cm    299 zł        199 zł/szt.
160 x 220 cm    599 zł        399 zł/szt.



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług. Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne)  
lub eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów finansowanych kredytem konsumenckim. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin  
i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna 
jest tylko oferta meblowa.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł

Narożnik DRITTO, wymiary: 238 x 74/92 x 140 cm, pow. spania: 137 x 202 cm, w promocji kolor: zielony (tkanina syntetyczna typ MANILA 35)/(tkanina 
syntetyczna typ ONTARIO 35), cena 2229 zł 1899 zł

Fotel RENO z funkcją relaks CX810201-1, 
wymiary: 76 x 106 x 91 cm, w promocji kolor: 
szarobrązowa ekoskóra, cena 1899 zł  1499 zł

-21%
1499,-

1899,-Fotel 
RENO

-14%
1899,-

2229,-Narożnik 
DRITTO

Narożnik TOKIO NEW, wymiary: 245 x 87 x 172 cm, pow. spania: 123 x 196 cm, w promocji kolor: niebiesko-
szary (tkanina syntetyczna typ EVOLUTION 13), cena 3299 zł 2749 zł

-16%
2749,-

3299,-Narożnik 
TOKIO NEW

5 594,-
699,-

6 849,-
999,-

7

339,-
399,-

1 806,-
949,-

2 126,- /szt.

149,-

4 934,-
1099,-

3 568,-
669,-

Pokój dzienny LANZETTE, w promocji kolor: nimfea alba/dąb craft złoty, 1. witryna 1D1S1W, wymiary: 63,7 x 200 x 40,7 cm, cena 949  zł 806 zł, 2. półka wisząca 115, 
wymiary: 115 x 16 x 21,6 cm, cena 149  zł 126 zł/szt., 3. szafka RTV 2D1S, wymiary: 163,8 x 53,9 x 45,7 cm, cena 669  zł 568 zł, 4. witryna niska 2D2SZ, wymiary:  
93,7 x 139,6 x 40,7 cm, cena 1099 zł 934 zł, 5. stół rozkładany, wymiary: 135 (184) x 86 x 77,5 cm, cena 699  zł 594 zł, 6. komoda 2D3SZ, wymiary: 150 x 89,5 x 40,7 cm,  
cena 999  zł 849 zł, 7. stolik kawowy, wymiary: 110 x 70 x 41 cm, cena 399  zł 339 zł, cena nie zawiera oświetlenia

-15%Pokój dzienny 
LANZETTE



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług. Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne)  
lub eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów finansowanych kredytem konsumenckim. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin  
i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna 
jest tylko oferta meblowa.
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129,-/szt.

199,-

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł

dostępna również: 
Lampa sufitowa 
FABIO LED 
LED 48 W, 3360 lm,  
Ø 48,5 x 7,5 cm
319 zł  219 zł/szt.

Lampa sufitowa FABIO LED
metal/ tworzywo sztuczne, cena lampy 
obejmuje wbudowane, niewymienne  
źródło światła LED, dostawca Ideus.
LED 24 W, 1680 lm, Ø 39 x 6,5 cm

Lampa sufitowa WENA LED
metal/ tworzywo sztuczne,
cena lampy obejmuje wbudowane, niewymienne 
źródło światła LED, dostawca Ideus.
LED 24 W, 2250 lm, 34 x 6,5 cm
229 zł   159 zł/szt.
LED 48 W, 4410 lm, 48,5 x 7,5 cm
399 zł   269 zł/szt.

Lampa wisząca 
BODO LED
LED 20 W, 1200 lm, 
Ø 40 x 120 cm, 
metal/ tworzywo sztuczne,
cena lampy obejmuje 
wbudowane, niewymienne 
źródło światła LED, 
dostawca SANICO.
369 zł   249 zł/szt.

Salaterka
Ø 23 x 8,5 cm, szkło
32,90 zł   24,90 zł/szt.

Wazon
wys. 22,5 cm,   
szkło, różne kolory
20,90 zł   14,99 zł/szt.

Poszewka welwetowa  
LAURIEL
45 x 45 cm, 100% poliester, różne wzory, kolory
26,90 zł   19,99 zł/szt.

Poduszka welwetowa  
LAURIEL
Ø 45 cm, 100% poliester, 
różne wzory, kolory
49,90 zł   29,90 zł/szt.

Talerz dekoracyjny
Ø 33 cm, tworzywo sztuczne

Komplet pościeli welwetowej 
LAURIEL
160 x 200 cm + 2 poszewki 70 x 80 cm, 
100% poliester, różne wzory, kolory
Cena regularna: 199 zł   99,90 zł/kpl.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 159,20 zł

pilot w 

zestawie

zmiana 

barwy  

i natężenia 

światła

kolekcja

welwetowa

Kwiat 
w doniczce
wys. 19 cm, 
tworzywo sztuczne, 
różne kolory
21,90 zł   14,99 zł/szt.

9,99/szt.

17,99



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług. Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne)  
lub eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów finansowanych kredytem konsumenckim. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin  
i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna 
jest tylko oferta meblowa.
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-20%Kolekcja 
SAVONA

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł

Narożnik BARROY, wymiary: 250 x 77-92 x 166 cm, pow. spania: 120 x 209 cm, w promocji kolor: jasny beż (skóra naturalna typ MIX G-220)/nóżki orzech, 
cena 5669  zł 4799 zł

+ MIX

-15%
4799,-

5669,-Narożnik 
BARROY

Sofa NEW STAR 2, wymiary: 200 x 86 x 91 cm, pow. spania: 138 x 198 cm, w promocji 
kolor: szaro-niebieski (tkanina syntetyczna typ SWING 12), cena 1689 zł 1439 zł

Kolekcja SAVONA, w promocji kolor: czarny/dąb szlachetny/czarny połysk, 1. witryna lewa SVNV711LB, wymiary: 73,3 x 197,4 x 42,3 cm, cena 1209 zł 967 zł,  
2. półka wisząca CQNB02, wymiary: 132,9 x 27,7 x 22 cm, cena 249  zł 199 zł, 3. witryna prawa SVNV711RB, wymiary: 73,3 x 197,4 x 42,3 cm, cena 1209 zł 967 zł,  
4. witryna SVNV621B, wymiary: 133 x 162,2 x 42,3 cm, cena 1699 zł 1359 zł, 5. komoda SVNK231B, wymiary: 162,7 x 98,2 x 42,3 cm, cena 1519 zł 1215 zł;  
cena zawiera listwę LED o kl. energ. E, możliwość dokupienia oświetlenia półek wewnętrznych - zapytaj sprzedawcę

3

967,-
1209,-

4

1359,-
1699,-

5

1215,-
1519,-

1 967,-
1209,-

2
199,-

249,-

-14%
1439,-

1689,-Sofa 
NEW STAR 2

Narożnik VIANO, wymiary: 241 x 97 x 164 cm,  pow. spania: 126 x 210 cm,  
w promocji kolor: zielony (tkanina syntetyczna typ NEVE 34)/nóżki metal 
czarny, cena 2999 zł 2499 zł

-16%
2499,-

2999,-Narożnik 
VIANO

skóra naturalna
+ MIX



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług. Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne)  
lub eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów finansowanych kredytem konsumenckim. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin  
i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna 
jest tylko oferta meblowa.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł

 
 

Zachwycające  
złote dekoracje  
Zastanawiasz się jak wprowadzić elegancję  
do swojego salonu? Postaw na modne lampy  
bądź zegar ze złotymi elementami czy stylowe 
poduszki z delikatnym złotym printem.  
To proste i szybkie zmiany, które sprawią,  
że wnętrze zyska charakter. 

Kinkiet ścienny 
SUFFOLK
1 x E27 max 20 W LED,  
25 x 15 x 35 cm, szkło/ metal
119 zł  79,90 zł/szt.

Podkładka stołowa
30 x 45 cm, tworzywo sztuczne, 
różne kolory
9,99 zł  6,99 zł/szt.

Bombonierka
14 x 17 cm, szkło
29,90 zł  21,90 zł/szt.

Wazon 
18 x 25 cm, szkło
39,90 zł   
27,90 zł/szt.

Lampa wisząca  
SUFFOLK 3
3 x E27 max 20 W LED,  
59 x 100 cm,  
szkło/ metal
269 zł  179 zł/szt.

Lampa stołowa 
SUFFOLK
1 x E27 max 20 W LED, 
15 x 29 cm,  
szkło/ metal
119 zł  79,90 zł/szt.

Lampa wisząca  
SUFFOLK 1
1 x E27 max 20 W LED, 
15 x 100 cm, szkło/ metal

Poszewka GAIA
45 x 45 cm,  
100% poliester, różne kolory

Ceny lamp  
w kolekcji SUFFOLK  
nie zawierają żarówek,  
dostawca Sanico.

Kosz do przechowywania
tworzywo sztuczne, kolory: szary, czarny
20 x 14 x 10 cm   19,99 zł   12,99 zł/szt.
24 x 17 x  11 cm  24,90 zł   14,99 zł/szt.
27 x 20 x 12 cm   29,90 zł   19,99 zł/szt.

Dywan HONEY
100% poliester, różne kolory
60 x 100 cm     99,90 zł    59,90 zł/szt.
80 x 150 cm     159 zł        99,90 zł/szt.
120 x 170 cm   299 zł        199 zł/szt.

79,90/szt.

119,-

16,99/szt.

26,90

Zegar ścienny
Ø 30,5 cm, aluminium/ tworzywo sztuczne,  
kolory: czarno-złoty, biało-srebrny, 
zasilanie: 1 x bateria AA (niezałączona)
64,90 zł  39,90 zł/szt.
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1. Krzesło IRIS, wymiary: 43 x 89 x 56 cm, w promocji kolor: szary (tkanina syntetyczna typ INARI 91)/buk sonoma, cena 239 zł 209 zł, 2. Krzesło DERUCA, wymiary: 48 x 86 x 60 cm,  
w promocji kolor: żółty (welur typ HLR 41)/czarny, cena 369 zł 299 zł, 3. Krzesło ATEK II, wymiary: 43 x 100 x 58 cm, w promocji kolor: szara ekoskóra/czarny, cena 269 zł 219 zł, 4. Krzesło SELET II,  
wymiary: 43 x 96 x 47 cm, w promocji kolor: szary (tkanina syntetyczna typ ASTON 17)/buk czarny, cena 299  zł 249 zł, 5. Krzesło PAVAROTTI, wymiary: 43 x 91 x 57 cm, w promocji kolor: szary (tkanina 
syntetyczna typ INARI 91)/buk naturalny, cena 259  zł 219 zł, 6. Krzesło VILLA, wymiary: 42 x 95 x 55 cm, w promocji kolor: biały/chrom, cena 329  zł 279 zł, 7. Krzesło URMI, wymiary: 43 x 85 x 50 cm,  
w promocji kolor: czarny/buk naturalny, cena 199  zł 169 zł, 8. Krzesło barowe URAN, wymiary: 42 x 98-118 x 46 cm, w promocji kolor: czarna ekoskóra/chrom, cena 339  zł 289 zł

Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 
1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług. Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne)  
lub eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów finansowanych kredytem konsumenckim. Przyznanie 
kredytu zależy od Banków. Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin  
i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny 
promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł

Stół rozkładany STORVIK III, wymiary: 80 x 75 x 140-170 cm, w promocji kolor: dąb artisan/
czarny, cena 1159 zł 999 zł, Krzesło ATOLA, wymiary: 43 x 98 x 58 cm, w promocji kolor: 
szara ekoskóra/czarny, cena 279  zł 229 zł/szt.

Stół rozkładany SUZANNE, wymiary: 80 x 75 x 70-120 cm, w promocji kolor: biały mat,  
cena 749  zł 599 zł, Krzesło ADRI, wymiary: 43 x 102 x 57 cm, w promocji kolor: ciemno 
szary (tkanina BRONX ASH)/czarny, cena 269  zł 229 zł/szt.

-15%Kolekcja 
PLISSEE

1
-12%

209,-
239,-

2
-18%

299,-
369,-

3
-18%

219,-
269,-

4
-16%

249,-
299,-

5
-15%

219,-
259,-

6
-15%

279,-
329,-

7
-15%

169,-
199,-

8
-14%

289,-
339,-

Kolekcja PLISSEE, w promocji kolor: biały alpin/dąb grandson, 1. komoda 3D2S PLIK05, wymiary: 144,8 x 86,4 x 40 cm, cena 1469 zł 1248 zł, 2. witryna 1D PLIV01, wymiary: 60,8 x 208,4  
x 40 cm, cena 1149 zł 976 zł, 3. półka wisząca PLIP02, wymiary: 140 x 26 x 22 cm, cena 269  zł 228 zł, 4. szafka RTV 2K2S PLIF02, wymiary: 183,8 x 65,6 x 40 cm, cena 1559 zł 1325 zł, 
5. komoda 2D3S PLIK02, wymiary: 84,8 x 141,4 x 40 cm, cena 1299 zł 1104 zł, 6. stolik PLIT03, wymiary: 68 x 44,5 x 110 cm, cena 699  zł 594 zł; cena nie zawiera oświetlenia

3

228,-
269,-

5 1104,-
1299,-

41325,-
1559,-

6

594,-
699,-

1 1248,-
1469,-

2
976,-

1149,-

-20%
599,-

749,-Stół
SUZANNE

-13%
999,-

1159,-Stół
STORVIK III

-14%
229,-/szt.

269,-Krzesło 
ADRI

-17%
229,-/szt.

279,-Krzesło 
ATOLA
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Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług. Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane 
w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne) lub eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów finansowanych 
kredytem konsumenckim. Przyznanie kredytu jest zależne od Banków. Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą 
się ze sobą. Regulamin i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Szczegóły 
gwarancji na meble Qubik w karcie gwarancyjnej dostępnej u sprzedawców i na agatameble.pl. Szczegóły gwarancji na sprzęt AGD dostępne na stronach producentów. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny 
promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet est bibendum, fermentum leo ac, finibus felis. Aenean rhoncus mauris ac augue pellentesque, eget posuere 
lorem dictum. Ut nec nulla sollicitudin velit mattis tristique. Donec ut ligula dapibus, maximus ante et, hendrerit quam. Vestibulum vestibulum eros in ante pharetra, a feugiat diam 
mollis. Aliquam ullamcorper leo vel pretium ultricies. Quisque eu erat id dui venenatis dapibus.

MEBLE KUCHENNE
DOSTĘPNE NAWET W 7 DNI

LAT BEZPŁATNEJ
GWARANCJI15

na wszystkie meble kuchenne
na sprzęt AGD udzielanej

przez producentów 

5 GWARANCJI PLUS
LAT BEZPŁATNEJ

za każde wydane 1000 zł100 ZŁ NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj
do 2000 zł

bez dodatkowych
kosztów10 RAT 0%ALBO

WSZYSTKIE PRODUKTY, TAKŻE KUCHNIE SĄ W PROMOCJI
Promocja na wszystkie produkty obowiązuje od 1 do 18.02.2023

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług. Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne)  
lub eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów finansowanych kredytem konsumenckim. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin  
i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna 
jest tylko oferta meblowa.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł

Dzbanek z pokrywką
do zimnych napojów
1,5 l, szkło/ tworzywo sztuczne

8,99/szt.

12,99

Komplet
szklanek 
do zimnych 
napojów
6 x 250 ml, 
6 x 360 ml, szkło

29,90/kpl.

39,90

Zestaw 
obiadowo-kawowy 
SIGNO
6 talerzy: głębokich, obiadowych, 
deserowych, 6 filiżanek 230 ml,  
6 spodków, porcelana

159,-/kpl.

249,-

Karafka
22 x 26 cm, szkło
36,90 zł  26,90 zł/szt.

Kubek
450 ml, porcelana, dwa wzory
21,90 zł  12,99 zł/szt.

Koszyk uniwersalny
14 x 24 x 8 cm, tworzywo sztuczne, 
różne kolory
24,90 zł   
14,99 zł/szt.

Komplet 
4 kieliszków
4 x 410 ml lub 4 x 540 ml,  
lub 4 x 210 ml,  
szkło, różne wzory
39,90 zł   
29,90 zł/kpl.

Komplet 
24 sztućców 
SWING
stal nierdzewna
119 zł  69,90 zł/kpl.

1

2

3

4

5

Kolekcja BRILLAR
ceramika, różne kolory
1. kubek 100 ml 
9,99 zł   6,99 zł/szt.
2. kubek 280 ml 
14,99 zł   8,99 zł/szt.
3. miska 410 ml
15,99 zł   8,99 zł/szt.
4. kubek 360 ml
16,99 zł   9,99 zł/szt.
5. talerz Ø 20 cm 
21,90 zł   13,99 zł/szt.

Obrus NEWPORT
80% poliester/ 20% bawełna, różne kolory
40 x 120 cm      24,90 zł   16,99 zł/szt.
85 x 85 cm        29,90 zł   19,99 zł/szt.
110 x 160 cm   59,90 zł   36,90 zł/szt.

Podkładka 
stołowa
Ø 38 cm,  
tworzywo sztuczne,  
różne kolory
21,90 zł    
12,99 zł/szt.

Komplet talerzy 
COCONUT
6 talerzy: deserowych, 
głębokich, obiadowych, 
szkło opalowe
209 zł   149 zł/kpl.

12



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług. Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne)  
lub eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów finansowanych kredytem konsumenckim. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin  
i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna 
jest tylko oferta meblowa.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł

Koszyk
Ø 25 x 13 cm, metal
32,90 zł  22,90 zł/szt.

Shaker
500 ml, stal nierdzewna
19,99 zł  14,99 zł/szt.

Stojak na ręcznik 
papierowy
14 x 32 cm, bambus
25,90 zł  18,99 zł/szt.

Deska kuchenna
Ø 29,5 cm, drewno akacjowe
59,90 zł  39,90 zł/szt.

Zaparzacz tłokowy
800 ml, szkło żaroodporne/  
stal nierdzewna/  
tworzywo sztuczne
64,90 zł  39,90 zł/szt.

Chlebak
36 x 22 x 14 cm, metal,  
kolory: biały, czarny
119 zł  69,90 zł/szt.

Zestaw noży 
z deską 
i nożyczkami
6 noży, tasak, nożyczki, 
widelec, ostrzałka do noży,  
deska do krojenia 44 x 34 cm,  
stal nierdzewna/  
tworzywo sztuczne/ drewno
119 zł  79,90 zł/kpl.

Wok
Ø 28 cm, stal węglowa z powłoką  
nieprzywierającą/ drewno

29,90/szt.

44,90

Czajnik
2,5 l, stal nierdzewna/ 
tworzywo sztuczne

59,90/szt.

99,90

Pojemnik na oliwę 
i ocet 2 w 1
8,5 x 24 cm, szkło borokrzemowe/ korek
46,90 zł   29,90 zł/szt.

Komplet ręczników 
kuchennych
3 szt.: 45 x 70 cm, 
różne kolory
21,90 zł   14,99 zł/kpl.

Pojemnik z pokrywką
szkło borokrzemowe/ metal 
500 ml
19,99 zł   11,99 zł/szt.
700 ml
22,90 zł   14,99 zł/szt.
dostępny również: 
1300 ml
28,90 zł   16,99 zł/szt.

Kolekcja garnków LUNAR
aluminium z powłoką nieprzywierającą/ 
tworzywo sztuczne/ szkło
rondel 1,8 l z pokrywką
89,90 zł   59,90 zł/szt.
garnek 2,5 l z pokrywką
99,90 zł   69,90 zł/szt.
garnek 4,1 l z pokrywką
129 zł   79,90 zł/szt.
dostępny również: 
garnek 6,8 l z pokrywką
149 zł   89,90 zł/szt.

Patelnia ETNA
aluminium z powłoką nieprzywierającą/ 
tworzywo sztuczne
Ø 18 cm   69,90 zł   44,90 zł/szt.
Ø 20 cm   79,90 zł   49,90 zł/szt.
Ø 24 cm   99,90 zł   59,90 zł/szt.
Ø 28 cm       119 zł   69,90 zł/szt.

11

Karafka
do zimnych 
napojów
1,2 l, szkło/ rattan
31,90 zł  21,90 zł/szt.



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług. Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne)  
lub eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów finansowanych kredytem konsumenckim. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin  
i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna 
jest tylko oferta meblowa.

12 | 

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł

Fotel biurowy 
MITTO, 
wymiary:  
66 x 115-122 
x 60 cm, 
w promocji kolor: 
czarny mesh/
czarny, 
cena 879  zł 749 zł

Sofa LIVE, wymiary: 193 x 83 x 90 cm, pow. spania: 136 x 193 cm,  
w promocji kolor: czarny (tkanina syntetyczna typ SAWANA 14)/wstawki  
czerwone (tkanina syntetyczna typ SAWANA 13)/poduszki nadruk  
(tkanina syntetyczna typ METRO), cena 1719 zł 1449 zł

Biurko BILL 1D1S, wymiary: 
120 x 76 x 57 cm, w promocji 
kolor: biały, cena 349  zł 289 zł

-15%Kolekcja 
MOOD

7

313,-
369,-6

1121,-
1319,-

3 883,-
1039,-

1 679,-
799,- 5

551,-
649,-

4
186,-

219,-

2 568,-
669,-

Kolekcja MOOD, w promocji kolor: dąb castello miodowy/szary/jasny szary/biały alpejski, 1. regał 1D2S MD-04, wymiary: 85 x 127 x 40 
cm, cena 799  zł 679 zł, 2. biurko 2S MD-07, wymiary: 111 x 81 x 55 cm, cena 669  zł 568 zł, 3. szafa 2D MD-01, wymiary: 85 x 187 x  
51 cm, cena 1039 zł 883 zł, 4. półka wisząca MD-08, wymiary: 110 x 20 x 22 cm, cena 219  zł 186 zł, 5. regał szeroki 2S MD-03, wymiary: 72 x 157 x 40 cm,  
cena 649  zł 551 zł,  6. łóżko 120 MD-12 ze stelażem, bez materaca, wymiary: 126 x 99 x 208 cm, pow. spania: 120 x 200 cm, cena 1319  zł 1121 zł, 7. szafka 
nocna 1S MD-10, wymiary: 38 x 52 x 40 cm, cena 369  zł 313 zł, 

Fotel gamingowy 
DROID, 
wymiary: 
64 x 112-122 x 62 cm, 
w promocji 
dwa kolory: 
tkanina: 
czarna, szara, 
niebieska/czarny; 
tkanina: czarna, szara, 
czerwona/czarny, 
cena 599  zł 499 zł

-15%Kolekcja 
MONTANA

2 449,-
529,-

3

526,-
619,-

4

475,-
559,-

1

653,-
769,-

5 832,-
979,-

6 840,-
989,-

Kolekcja MONTANA, w promocji kolor: sosna andersen, 1. komoda 2D4S, wymiary: 147 x  91,4 x  40 cm, cena 769  zł 653 zł, 2. biurko 1D1S, wymiary: 120 x 78,2 x 58 cm, 
cena 529  zł 449 zł, 3. regał 2S, wymiary: 58,6 x 191,4 x 40 cm, cena 619  zł 526 zł, 4. bieliźniarka 2D, wymiary: 58,6 x 191,4 x 40 cm, cena 559  zł 475 zł, 5. szafa narożna 1D,  
wymiary: 95 x 191,4 x 95 cm, cena 979  zł 832 zł, 6. łóżko z 3 szufladami i stelażem, bez materaca, wymiary: 203,2 x 94,6 x 60,6 cm, pow. spania: 90 x 200 cm, cena 989  zł 840 zł

-15%
1449,-

1719,-Sofa
LIVE

-17%
289,-

349,-Biurko 
BILL 1D1S

-16%
499,-

599,-Fotel gamingowy
DROID

-14%
749,-

879,-Fotel biurowy
MITTO



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług. Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne)  
lub eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów finansowanych kredytem konsumenckim. Przyznanie kredytu zależy od Banków. Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin  
i szczegóły w salonach i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna 
jest tylko oferta meblowa.
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Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł

Lampa biurkowa 
LED 1601
LED 6 W, 350 lm,  
16,8 x 61 cm,  
tworzywo sztuczne,  
cena lampy obejmuje  
wbudowane, 
niewymienne  
źródło światła LED,  
dostawca Agata S.A.

69,90/szt.

119,-

Obraz ZEN I, II
50 x 70 cm, papier/ polistyren/ płyta hdf,  
dwa wzory
119 zł  59,90 zł/szt.

Lampa biurkowa 
LED H1633
LED 9 W, 310 lm, 7,5 x 50,5 cm, 
wyświetlacz z kalendarzem i zegarem, 
regulowane ramię, tworzywo sztuczne, 
cena lampy obejmuje wbudowane, 
niewymienne źródło światła LED, 
dostawca Agata S.A.
179 zł  99,90 zł/szt.

Kwiat w doniczce
wys. 23 cm, tworzywo sztuczne
29,90 zł  19,99 zł/szt.

Stolik składany
pod laptopa
60 x 40 x 26 cm, mdf/ metal
49,90 zł  29,90 zł/szt.

Koc GEOM
150 x 200 cm,  
100% poliester,  
różne kolory
99,90 zł  59,90 zł/szt.

Ramka na zdjęcie 
KYOTO
mdf/ szkło, różne kolory ram
13 x 18 cm
16,99 zł   10,99 zł/szt.
30 x 40 cm
39,90 zł   26,90 zł/szt.

Lampa wisząca CAFE
metal/ tkanina, kolory: czarny, biały,
cena lampy nie obejmuje żarówek,  
dostawca Agata S.A.
4 x E27 max 60 W, Ø 50 x 100 cm  
379 zł   239 zł/szt.
4 x E27 max 60 W, Ø 60 x 100 cm 
549 zł   299 zł/szt.

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

12,99/szt.

21,90

Dywan MIRAGE
100 % polipropylen, różne wzory
80 x 150 cm
89,90 zł   59,90 zł/szt.
120 x 170 cm
149 zł   99,90 zł/szt.
160 x 230 cm
279 zł   179 zł/szt.
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Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług. Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne) lub 
eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów finansowanych kredytem konsumenckim. Przyznanie kredytu jest zależne od Banków.  Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin  
i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Gwarancja na wkład materaca udzielana jest przez producenta. Szczegóły w karcie gwarancyjnej. Ceny podane są w PLN z VAT. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. 
Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej.

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł

Szafa KARO, wymiary: 140 x 60 x 215 cm,  
w promocji kolor: dąb wotan/czarny,  
cena 999  zł 699 zł

Szafa LIMA 150, wymiary: 150 x 245 x 62 cm,  w promocji kolor: złoty 
craft/czarny/lamele, cena 1999 zł  1669 zł

Garderoba FLAMENCO 1K 11008733, 
wymiary: 67 x 192 x 32,7 cm, w promocji 
kolor: dąb sonoma, cena 539  zł 459 zł

1

Sypialnia SARDINIA, w promocji kolor: dąb artisan/czarny, 1. szafa przesuwna 2D 220 OG 11008292,  
wymiary: 217 x 209,9 x 62,5 cm, cena 2629 zł 2234 zł, 2. komoda 4S 4F 11008250, wymiary: 91,5 x 92,5 x 
42 cm, cena 859  zł 730 zł, 3. łóżko 160 11008247 bez stelaża i materaca, wymiary: 211,5 x 176 x 93,5 cm,  
pow. spania: 160 x 200 cm, cena 1229 zł 1044 zł, 4. szafka nocna 2S NO2F 11008249, wymiary: 45,5 x 54 x 35 cm,  
cena 449  zł 381 zł

Sypialnia IRMA BIAŁA, w promocji kolor: biały/dąb maggia/biały połysk, 1. szafa IM14 
3D z oświetleniem LED o kl. energ. A+, wymiary: 164 x 205,5 x 54,5 cm, cena 2529 zł 
2149 zł, 2. łóżko IM16/160 S.P. z pojemnikiem i stelażem metalowym, bez materaca 1P, 
wymiary: 181,5 x 101,5 x 201,5 cm, pow. spania: 160 x 200 cm, cena 2509 zł 2132 zł,  
3. szafka nocna IM17 lewa 1D/IM18 prawa 1D, wymiary: 54 x 48 x 40 cm, cena 359  zł  
305 zł, cena nie zawiera oświetlenia

1
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1
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2
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-15%Sypialnia
SARDINIA

-15%Sypialnia
IRMA BIAŁA

-16%
1669,-

1999,-Szafa
LIMA 150

-30%
699,-

999,-Szafa
KARO

-14%
459,-

539,-Garderoba
FLAMENCO 1K

Wybrane komody OPTI, w promocji kolor: biały, 1. komoda 
2D, wymiary: 74 x 85 x 35 cm, cena 259  zł 225 zł,  
2. komoda 5S, wymiary: 74 x 85 x 35 cm, cena 359  zł 309 zł,  
3. komoda 3D2S, wymiary: 109 x 85 x 35 cm, cena 379  zł 329 zł 

3

2

-13%Wybrane komody
OPTI

 

System szaf 
AGI i AGI EXCLUSIVE
Stwórz szafę na miarę 
swoich potrzeb
w cenie od 1254 zł  1065,90 zł

FRONTY - 
PRZYKŁADOWA 
KOLORYSTYKA 

KORPUSY

125, 182, 200, 240 cm 125, 182, 200, 240 cm

System szaf AGI, wymiary: do wyboru szafy 

-15%

(dot. szaf przesuwnych)

o głębokości 64 cm, szerokości 125, 182, 200 lub 
240 cm i wysokości: 210 lub 240 cm, w promocji 
korpusy w kolorze: biały i dąb sonoma oraz 
wszystkie dostępne kolory frontów. Promocja 
obejmuje także szafy otwierane AGI oraz 
wszystkie akcesoria AGI.
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Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Promocja „10 rat 0% albo 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł – 2.2023” trwa od 1 do 18.02.2023 r. i nie obejmuje usług. Środki promocyjne w wysokości do 2000 zł będą przyznawane w formie Karty Podarunkowej (sklepy stacjonarne) lub 
eKarty Podarunkowej (sklep internetowy). Promocja „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” nie obejmuje zakupów finansowanych kredytem konsumenckim. Przyznanie kredytu jest zależne od Banków.  Promocje: ratalna, „100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł”, rabatowe i dostępne tylko w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Regulamin  
i szczegóły w salonach Agata i na agatameble.pl. Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu. Gwarancja na wkład materaca udzielana jest przez producenta. Szczegóły w karcie gwarancyjnej. Ceny podane są w PLN z VAT. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. 
Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej.

Stelaż 
NORMAL (FLAT), 
wymiary: 
80 x 200 cm, cena 219  zł 189 zł
90 x 200 cm, cena 239  zł 209 zł

Łóżko FABRIZZIO SQUERE P ze stelażem i pojemnikiem, bez 
materaca, w promocji wszystkie dostępne wymiary, pow. spania: 
szer. 140, 160, 180 cm, dł. 200 cm, w promocji różne kolory,  
cena od 2699  zł 2240 zł

-17%
2240,-

od 2699,-Łóżko
FABRIZZIO SQUERE P

Ceny produktów z gazetki łączą się dodatkowo z promocją
na wszystkie produkty trwającą od 1 do 18.02.2023

ALBO
za każde wydane 1000 zł100 ZŁ 10 RAT 0% bez dodatkowych 

kosztów
NA NASTĘPNE ZAKUPY zyskaj do

2000 zł

40 x 40 cm 
18,99 zł  12,99 zł/szt.
50 x 60 cm 
39,90 zł  26,90 zł/szt.
70 x 80 cm 
69,90 zł  44,90 zł/szt.

Poduszka

Pudełko  
do przechowywania
13,7 x 9,5 cm, ceramika/ bambus,  
kolory: biały, czarny
32,90 zł   19,99 zł/szt.

Dozownik na mydło
8,5 x 17,8 cm,  
ceramika/ tworzywo sztuczne, 
kolory: biały, czarny
21,90 zł   14,99 zł/szt.

Kubek łazienkowy
8,5 x 10 cm, ceramika,  
kolory: biały, czarny
16,99 zł   9,99 zł/szt.

Mata łazienkowa  
STOPKI
50 x 70 cm, różne kolory
26,90 zł   17,99 zł/szt.

Szczotka do wc
11,5 x 35 cm,  
ceramika/ stal nierdzewna, 
kolory: biały, czarny
39,90 zł   24,90 zł/szt.

Kolekcja LUNA SENSIVIA ALOE

Kołdra 
całoroczna
140 x 200 cm 

74,90/szt.

109,-
160 x 200 cm 
129 zł  79,90 zł/szt.
200 x 220 cm 
169 zł  109 zł/szt.

tkanina mikrofaza 100% poliester, 
wypełnienie włóknina silikonowana 
100% poliester, 
możliwość prania w pralce

Stelaż 
ORTOFLEX HIGH, 
wymiary:  
  90 x 200 cm, cena 259  zł 229 zł
120 x 200 cm, cena 379  zł 339 zł

GWARANCJI

GWARANCJA  PRODUCEN
TA  NA  W

KŁADY  MATERACY

5lat

Materac piankowy  NICCO COOL H2/H3, 
w promocji pokrowiec: COOL SENSITIVE/RETRO,  
wymiary: dł.: 200 cm, różne szerokości: 80, 90, 
120, 140 cm, cena od 839  zł   659 zł

Materac piankowy NICCO SLIM,
w promocji pokrowiec: RETRO, wymiary: dł.: 200 cm, 
różne szerokości: 80, 90, 120 cm,  
cena od 399  zł   319 zł

do -21%
659,-

od   839,-Materac
NICCO COOL

do -11%
229,-

od   259,-Stelaż
ORTOFLEX HIGH

do -20%
319,-

od  399,-Materac
NICCO SLIM

do -13%
189,-

od  219,-Stelaż
NORMAL (FLAT)

Suszarka na pranie 
KOLIBRI
180 x 55 x 93 cm,  
dł.linek 18 m, stal nierdzewna/ 
tworzywo sztuczne

49,90/szt.

74,90

Ręcznik BAMBOO
70% włókno bambusowe/  
30% bawełna, różne kolory
50 x 100 cm
29,90 zł   19,99 zł/szt.
70 x 140 cm
59,90 zł   34,90 zł/szt.



Ceny przekreślone są jednocześnie najniższymi cenami z ostatnich 30 dni przed obniżką (o ile nie wskazano inaczej). Ceny towarów z gazetki obowiązują od 1 do 18.02.2023 r. albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów danego sklepu.  
Ceny podane są w PLN z VAT. Ceny promocyjne towarów z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin tych promocji wyraźnie stanowi inaczej. W salonie w Bolesławicach k. Słupska dostępna jest tylko oferta meblowa. 
Niniejsza gazetka ma charakter informacyjny. Ceny nie obejmują elementów dekoracji. Artykuły prezentowane w gazetce reklamowej opatrzone są w sklepie hasłem „produkt z reklamy” albo „produkt z gazetki”. 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 - w dn. 01.02 sklep może być nieczynny – inwentaryzacja, Bolesławice k/Słupska ul. Wspólna 1,  
Bydgoszcz ul. Jasiniecka 4, Częstochowa ul. Drogowców 39, Gdańsk ul. Przywidzka 10 (Morski Park Handlowy), Gliwice ul. Pszczyńska 215, Gorzów Wielkopolski ul. Myśliborska 35, Jelenia Góra Al. Jana 
Pawła II 43, Kalisz ul. Piłsudskiego 20-22  (Galeria Kalisz 2), Katowice al. Roździeńskiego 93, Kielce ul. Kongresowa 4, Kraków ul. Zakopiańska 70, Lubin ul. Ścinawska 22A, Lublin ul. Jana Pawła II 55,  
Łódź ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 94, Nowy Sącz ul. Jeremiego Wiśniowieckiego 138, Opole ul. Ozimska 72 C, Płock ul. Wyszogrodzka 135, Poznań-Komorniki ul. Haliny Konopackiej 18,  
Radom ul. Mieszka I 4, Rumia ul. Grunwaldzka 112 - w dn. 01-02.02 sklep może być nieczynny – inwentaryzacja, Rybnik ul. Żorska 56, Rzeszów al. Powstańców Warszawy 32, Stalowa Wola  
ul. Fryderyka Chopina 40, Szczecin ul. Wiosenna 30 (C.H. Gryf), Toruń ul. Olsztyńska 15, Warszawa al. Krakowska 61 (C.H. Okęcie Park), Warszawa–Targówek ul. Toruńska 118, Włocławek ul. Kapitulna 39,  
Wrocław al. Karkonoska 83a (P.H. Auchan Bielany), Zielona Góra ul. Sulechowska 45. 

Lampa wisząca 
LEO 3
3 x E27 max 40 W,  
80 x 149,5 cm, metal
399 zł   249 zł/szt.

Lampa biurkowa 
ROMA
1 x E27 max 40 W,  
26 x 36,5 cm, metal,  
kolory: czarno-złota, szaro-złota, 
cena lampy nie zawiera żarówki, 
dostawca Agata S.A.
229 zł   139 zł/szt.

Poszewka  
dekoracyjna
43 x 43 cm,  
100% poliester,  
różne kolory
24,90 zł    
14,99 zł/szt.

w aranżacji:
Biurko  
z szufladami 
EXETER 3S

Ceny lamp w kolekcji LEO 
nie zawierają żarówek, 
dostawca Agata S.A.

Lampa wisząca 
LEO 1
metal,
1 x E27 max 40 W, 
Ø 20 x 149,5 cm
139 zł   79,90 zł/szt.
1 x E27 max 40 W, 
Ø 40,5 x 151,5 cm
239 zł   129 zł/szt.

Lustro SLIM
rozmiar z ramą: 48 x 108 cm, 
tafla 40 x 100 cm,  
szkło/ polistyren,  
kolor: czarny mat, biały mat

99,90/szt.

179,-

Wazon
szkło, wykończenie pas platynowy
15 x 15 cm 
61,90 zł   42,90 zł/szt.
15 x 25 cm
79,90 zł   54,90 zł/szt.
15 x 30 cm
81,90 zł   59,90 zł/szt.

Dywan ASTANA
100% poliester, różne wzory
80 x 140 cm       169 zł     119 zł/szt.
120 x 160 cm     279 zł     199 zł/szt.
160 x 220 cm     499 zł     399 zł/szt.


