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  Nasze propozycje

Damskie 
swetry
flauszowe
rozmiary: 36–48, tylko

Dziecięce 
koszulki
z długim

rękawem
rozmiary: 92–164,

tylko

DOSTĘPNE TAKŻE 
W KOLORZE

BIAŁYM

INNY 
WZÓR

Stoliki 
70% metal, 30% sosna,

wysokość: ok. 39 cm, 
Ø: ok. 35 cm

PRZYKŁADOWE
KOLORY

Damskie kardigany
rozmiary: 48–58, tylko

Pościel
bawełniana 

„Myszka Minnie”, 
różne wzory, 

wymiary poduszki: 
ok. 70 × 80 cm, 

wymiary poszewki na 
kołdrę: ok. 160 × 200 cm,

tylko
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na jesień



Damskie 
polarowe swetry 

lub spodnie
rozmiary: 36–48, tylko

DOPASOWUJ 
I ŁĄCZ

Ulubione modele

w najniższych cenach
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Biustonosze
rozmiary: 90 C – 100 C

Damskie 
kardigany 
i jegginsy 

Rozmiary kardiganów: 48–58,
rozmiary jegginsów: 48–56,

tylko

za niewielką cenę
Moda

Koszulki
nocne

rozmiary: 
XL 48/50 –

3XL 56/58, tylko
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Pledy
100% poliester, 
wymiary: ok. 120 × 150 cm,
tylko

Koce 
100% poliester, 
„róże”, wymiary: ok. 
130 × 170 cm, tylko

www.kik.pl

Przyjemnie

STOLIKI DOSTĘPNE 
TAKŻE W KOLORZE 

CZARNYM

Stoliki 
70% metal, 30% sosna,
wysokość: ok. 39 cm,
Ø: ok. 35 cm

DEKORACJE 
I TRENDY

Odkryj pozostały 
wspaniały asortyment 
z działu dekoracji, 
tekstyliów domowych 
i gospodarstwa 
domowego albo 
odwiedź nas na
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i przytulnie





jak w domu

Koszulki
nocne lub

spodnie
piżamowe

rozmiary: S 36/38 – 

XL 48/50, tylko

Piżamowe
koszulki 
lub spodnie
rozmiary: S 36/38 –

XL 48/50, tylko

PRZYKŁA-
DOWE

MODELE
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Poczuj się 
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Na dobry 

Zestawy pościeli bawełnianej 
„Myszka Minnie”, różne wzory,

wymiary poduszki: ok. 70 × 80 cm, 
wymiary poszewki na kołdrę: ok. 160 × 200 cm,

tylko

Pościel 
wymiary poduszki: 

ok. 70 × 80 cm, 
wymiary poszewki

na kołdrę: 
ok. 160 × 200 cm, tylko
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KiK – ponad 3800 sklepów w całej Europie
Najbliższy sklep znajdziesz na stronie www.kik.pl | Aby otrzymać newsletter: po prostu kliknij i bądź na bieżąco!

OP01 KW41 PL · Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko w ilościach detalicznych. 
Różnice w kolorze wynikają z indywidualnych ustawień monitora. Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek.

Jednostka odpowiedzialna za oferty sklepów: KiK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21a · 53-671 Wrocław

Dziecięce 
koszulki
z długim
rękawem
rozmiary: 92–164,
tylko

             Piękne widoki 

    Nadchodzi zima
DLA MAŁYCH

DZIECI

DLA
WIĘKSZYCH

DZIECI

Dziecięce 
spodnie 

narciarskie
różne kolory,

śniegołap
w nogawkach, 

rozmiary: 92–122, 
tylko

Dziecięce 
spodnie 

narciarskie
różne kolory,

śniegołap
w nogawkach,

rozmiary: 128–164, 
tylko

Dziecięce 
kurtki
narciarskie
różne kolory, 
rozmiary: 128–164, tylko

Dziecięce 
kurtki
narciarskie
różne kolory, 
rozmiary: 92–122, tylko

Prestiżowe odznaczenie Laur Klienta TOP MARKA to uhonorowanie naszych starań mających na celu utrzymanie wysokiej jakości obsługi oraz 
oferowanych przez nas produktów. Tytuł ten jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ przyznają go sami klienci. Dziękujemy za Wasze zaufanie! 

LAUR KLIENTA TOP MARKA
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