
na produkty z linii

Akcja trwa od 02.03.do 30.05.2020 r. lub do wyczerpania zapasów
w sklepach oznaczonych plakatem promocyjnym.                                                                                                                                     

           

50%
taniej

zbieraj naklejki za zakupy
i wymieniaj na rabat

5x            = 50% rabatu



Czajnik GALAXA 2,8L

Patelnia GALAXA 28 cm

Nóż uniwersalny GALAXA 20 cm

Garnek GALAXA 26 cm

Patelnia do naleśników 26 cm

Patelnia GALAXA 20 cm

Nóż kuchenny GALAXA 9 cm

Garnek GALAXA 20 cm Garnek GALAXA 24 cm

Brytfanna GALAXA 38 cm

Patelnia GALAXA 24 cm

Nóż uniwersalny GALAXA 13 cm 

cena regularna

129,98

64,99
cena z naklejkami

cena regularna

159,98

79,99
cena z naklejkami

cena regularna

179,98

89,99
cena z naklejkami

50%
taniej

50%
taniej

50%
taniej

cena regularna

99,98

49,99
cena z naklejkami50%

taniej

cena regularna

69,98

34,99
cena z naklejkami50%

taniej

cena regularna

109,98

54,99
cena z naklejkami50%

taniej

cena regularna

109,98

54,99
cena z naklejkami50%

taniej

cena regularna

55,98

27,99
cena z naklejkami50%

taniej

cena regularna

35,98

17,99
cena z naklejkami50%

taniej

cena regularna

29,98

14,99
cena z naklejkami50%

taniej

cena regularna

89,98

44,99
cena z naklejkami50%

taniej

cena regularna

279,98

139,99
cena z naklejkami50%

taniej



Czajnik GALAXA 2,8L

Patelnia GALAXA 28 cm Ostrzałka GALAXA

Nóż szefa GALAXA 20 cm

89,99
cena z naklejkami

54,99
cena z naklejkami

54,99
cena z naklejkami

cena regularna

39,98

19,99
cena z naklejkami50%

taniej

cena regularna

57,98

28,99
cena z naklejkami50%

taniej27,99
cena z naklejkami

JAK TO DZIAŁA?
  Zrób zakupy za minimum 20 zł*  w terminie 02.03. - 30.05.2020 r. 

a otrzymasz naklejkę (20 zł = 1 naklejka; 100 zł = 5 naklejek)

Zebrane naklejki wklejaj na kartę rabatową 
z ulotki promocyjnej

Zbierz 5 naklejek i zyskaj rabat 50% 
na produkty z linii Galaxa

Kupuj produkty z linii Galaxa z rabatem 50% 
w terminie 02.03. - 30.05.2020 r. lub do wyczerpania zapasów

1

2

3

4

Regulamin promocji dostępny w Punkcie Sprzedaży.

Do każdej patelni przekładka
dzięki której patelnia nie zarysuje się 

podczas przechowywania



Linia GALAXA to wysokiej jakości produkty o nowoczesnym  
designie w klasycznej czerni. Garnki i patelnie GALAXA  

oraz brytfanna GALAXA wykonane są z odkuwanego aluminium, 
cechuje je wysoka trwałość i odporność na odkształcenia. Naczynia 

pokryte są nieprzywieralną powłoką inspirowaną kamieniem.  
Brytfanna GALAXA wykonana jest z odlewanego aluminium 

 i posiada w pokrywie uchwyt Aroma umożliwiający dozowanie  
płynów podczas pieczenia bez konieczności podnoszenia pokrywy. 

Noże GALAXA wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej  
i wraz z ostrzałką GALAXA tworzą idealny zestaw. Dopełnieniem  

linii GALAXA jest elegancki czajnik. 


