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www.kik.pl

Małe latarnie
jedna świeczka LED, bez baterii  
(3× AAA), pomarańczowe migające
światło, dostępne także w kolorze
czarnym, wymiary: ok. 11 × 11 × 23,5 cm, 

tylko 12,99

Duże latarnie
3 świece LED, bez baterii (2× C),  
pomarańczowe migające światło,  
dostępne także w kolorze białym,  

wymiary: ok. 23,5 × 23,5 × 71 cm,
tylko

Dziecięce
i damskie koce
różne wzory, wymiary:
ok. 60 × 145 cm, tylko 

Niniejszy druk został
wyróżniony certyfikatem

Niebieski Anioł.

TZ3
www.blauer-engel.de/uz195
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BLACK DaysSHOPPING
OD   25.11.–30.11.2019   W KiK

KiK – ponad 3500 sklepów w całej Europie
Najbliższy sklep znajdziesz na 
stronie www.kik.pl
Zaprojektowane przez Echopark, Essen.

P19-PL   Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko w ilościach detalicznych. 
Różnice w kolorze wynikają z technologii druku. Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek.
Jednostka odpowiedzialna za oferty sklepów: KiK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21a · 53-671 Wrocław

Niniejszy druk został
wyróżniony certyfikatem

Niebieski Anioł.

TZ3
www.blauer-engel.de/uz195

LAUR KLIENTA TOP MARKA
Laur Klienta – nagroda szczególnie ważna, bo przyznają ją sami klienci. Sieć sklepów 
KiK została już dwukrotnie uhonorowana tym wyróżnieniem w kategorii „jakość obsługi” 
– w 2016 i 2017 roku. Dzięki tym tytułom przypadła nam w udziale kolejna prestiżowa 
nagroda – w 2018 roku zostaliśmy wybrani Top Marką. Dziękujemy za Państwa zaufanie!

**  Rabat dotyczy artykułów odzieżowych, bielizny, pończoch i dodatków. Za okazaniem kuponu w dniach od 25.11 do 30.11.2019 zostanie naliczony przy kasie rabat 20% na jeden dowolnie 
 wybrany produkt (oferta nie obejmuje bonów podarunkowych). Rabat nie łączy się z innymi rabatami. Możliwość zrealizowania we wszystkich sklepach. Kod promocji: 993214

**  Rabat dotyczy artykułów odzieżowych, bielizny, pończoch i dodatków. Za okazaniem kuponu w dniach od 25.11 do 30.11.2019 zostanie naliczony przy kasie rabat 20% na jeden dowolnie 
 wybrany produkt (oferta nie obejmuje bonów podarunkowych). Rabat nie łączy się z innymi rabatami. Możliwość zrealizowania we wszystkich sklepach. Kod promocji: 993214

**  Rabat dotyczy artykułów odzieżowych, bielizny, pończoch i dodatków. Za okazaniem kuponu w dniach od 25.11 do 30.11.2019 zostanie naliczony przy kasie rabat 20% na jeden dowolnie 
 wybrany produkt (oferta nie obejmuje bonów podarunkowych). Rabat nie łączy się z innymi rabatami. Możliwość zrealizowania we wszystkich sklepach. Kod promocji: 993214

BLACK 
DaysSHOPPING

BLACK 
DaysSHOPPING

BLACK 
DaysSHOPPING

BLACK 
DaysSHOPPING

*  Rabat dotyczy artykułów odzieżowych, bielizny, pończoch i dodatków. Za okazaniem kuponu w dniach od 25.11 do 30.11.2019 zostanie naliczony przy kasie rabat 50% na jeden dowolnie 
 wybrany produkt (oferta nie obejmuje bonów podarunkowych). Rabat nie łączy się z innymi rabatami. Możliwość zrealizowania we wszystkich sklepach. Kod promocji: 993213

50%
RABATU

*

NA JEDEN PRODUKT TEKSTYLNY
Rabat obejmuje także bieliznę, pończochy i dodatki.

20%
RABATU

**

NA JEDEN PRODUKT TEKSTYLNY
Rabat obejmuje także bieliznę, pończochy i dodatki.

20%
RABATU

**

NA JEDEN PRODUKT TEKSTYLNY
Rabat obejmuje także bieliznę, pończochy i dodatki.

20%
RABATU

**

NA JEDEN PRODUKT TEKSTYLNY
Rabat obejmuje także bieliznę, pończochy i dodatki.
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DŁUGOŚĆ: OK. 94 CM

Figurki dekoracyjne
ze świecznikiem na tealighty, bez tealightów, 
różne rodzaje, dostępne także w kolorze czerwonym,  

wymiary: ok. 25 × 20 × 48 cm, tylko 69,99

Dekoracyjne pociągi
bez dekoracji, dostępne także w kolorze
srebrnym, wymiary: ok. 94 × 17 × 58 cm, 

tylko 129,99

Skrzaty 
dostępne także w kolorze szarym, 

5  Narożne, wymiary: ok. 11 × 7 × 36 cm, tylko 19,99
6  Skrzaty w wieńcu, sztuczne gałązki choinkowe, dostępne

także w kolorze szarym, Ø: ok. 30 cm, tylko 39,99 
7  Narożne, wymiary: ok. 26 × 16 × 65 cm, tylko 39,99
8  Figurki skrzatów, wysokość: ok. 75 cm, tylko 69,99
9  Figurki skrzatów, wysokość: ok. 100 cm, tylko 79,99

Duże 
latarnie LED  

różne wzory, 
wysokość: ok. 48 cm,  

tylko 79,99

Kule śnieżne
różne wzory, 
2  wymiary: ok. 6,5 × 8 cm,

tylko 8,99
3  wymiary: ok. 10 × 13,5 cm,

 z dźwiękiem 
i funkcją pozytywki,  

tylko 24,99

1  Dekoracyjne figurki 
z kulą śnieżną
różne rodzaje, wymiary: ok. 9 × 6 × 13 cm,

tylko 12,99
1 3

2

Małe latarnie LED
różne wzory, wysokość:

ok. 23 cm, tylko

Kule śnieżne
różne wzory, wymiary:
ok. 5,5 × 4,5 cm, tylko

Z DŹWIĘKIEM 
I EFEKTEM

ŚNIEGU

Z DŹWIĘKIEM 
I FUNKCJĄ PO-

ZYTYWKI

WYSOKOŚĆ:
OK. 48 CM
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Skrzaty 
dostępne także w kolorze szarym, 

5  narożne, wymiary: ok. 11 × 7 × 36 cm, tylko 19,99
6  skrzaty w wieńcu, sztuczne gałązki choinkowe, dostępne

 także w kolorze szarym, Ø: ok. 30 cm, tylko 39,99 
7  narożne, wymiary: ok. 26 × 16 × 65 cm, tylko 39,99
8  figurki skrzatów, wysokość: ok. 75 cm, tylko 69,99
9  figurki skrzatów, wysokość: ok. 100 cm, tylko 79,99

1  Sztuczne girlandy choinkowe LED 
bez baterii  (3 × AA), 50 lampek LED o barwie białej ciepłej,

długość: ok. 3 m, tylko 39,99
2  Obramowanie kominka

       wymiary: ok. 106 × 20 × 100 cm, tylko 209,99
3  Stołki dostępne także w kolorze szarym,  

 wymiary: ok. 30 × 30 × 42 cm, tylko 39,99
4  Świeczki dostępne także w kolorze czerwonym, zadru-

kowane, wysokość: ok. 11,5 cm, tylko 5,99

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

Dekoracyjne
sanki XL  
bez dekoracji, wymiary:
ok. 40 × 15 × 26,5 cm, tylko

Latarnie
dostępne także w kolorze
białym, wymiary: ok. 
17 × 17 × 30 cm,
tylko

dostępne także 
w kolorze szarym

Skrzacia 
magia

1

6

9

8

7

5

3

2

4
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4  Stożki, ciepłe białe światło, bez baterii (2× AA), 

wysokość: ok. 40 cm, tylko 19,99 
5  Stożki, ciepłe białe światło, bez baterii (2× AA), 

wysokość: ok. 50 cm, tylko 34,99

Woskowe świece LED
z wosku, na baterie, baterie (2×  AA) niedołączone, 
pomarańczowe migające światło, Ø: ok. 7,5 cm,

wysokość: ok. 15 cm, tylko 12,99

Świece
rustykalne LED

woskowe, dostępne także w kolorze 
czerwonym, bez baterii (2× AA), 

żółte migające światło,  
Ø: ok. 7,5 cm, wysokość: ok. 15 cm, 

tylko 12,99

Zestawy
świeczek LED
woskowe, na baterie (2×  AA na 
świeczkę), baterie niedołączone, 
cztery zmiany koloru, Ø: ok. 7,5 cm, 
wysokość: ok. 7,5 cm, 
10 cm, 12,5 cm i 15 cm, 

tylko 59,99Żarówki LED „Gwiazda”
10 mikrogwiazdek LED, różne kolory światełek, 
dostępne również z kolorowym światłem,
na baterie (2× CR2032), baterie dołączone,
wymiary: ok. 8,5 × 18,5 cm,  

tylko 14,99

ODPOWIEDNIE
NA ZEWNĄTRZ

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

Propozycje
dekoracji

Korki LED
20 mikrolampek LED, dostępne
ciepłe białe i kolorowe światełka,
baterie dołączone (3× LR44),
długość: ok. 190 cm, tylko

Dzięki naszemu korkowi LED 
zwykła szklana butelka stanie się 
przyciągającą wzrok ozdobą.
Życzymy przyjemnego dekorowania!

Żarówki LED „Choinka”
2 lampki LED o barwie białej ciepłej, baterie 

w zestawie (2× CR2032), wymiary: ok. 8,5 × 18,5 cm, 
tylko

Obramowanie
kominka
wymiary: ok. 106 × 20 × 100 cm,
tylko

Zewnętrzne gwiazdy LED
140 lampek LED o barwie białej ciepłej, z wtyczką sieciową, 
klasa efektywności energetycznej od A++ do A, widmo: od A++ do E,
wysokość drucianej ramy: ok. 60 cm, tylko
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Renifery  
w wieńcu
sztuczne gałązki 

choinkowe, 
Ø: ok. 33 cm,  

tylko 

39,99

Renifery 
narożne
wymiary: ok. 8 × 6 × 30,5 cm,  

tylko 19,99
wymiary: ok. 15 × 9 × 46 cm,  

tylko 39,99

Dekoracyjne światełka LED 
1  Prezenty, ciepłe białe światło, bez baterii (2× AA), wysokość: ok. 15 cm, tylko 19,99 
2  Choinki, ciepłe białe światło, bez baterii (2× AA), wysokość: ok. 35 cm, tylko 19,99 
3  Renifery, ciepłe białe światło, bez baterii (2× AA), wysokość: ok. 37 cm, tylko 34,99 

4  Stożki, ciepłe białe światło, bez baterii (2× AA), 

wysokość: ok. 40 cm, tylko 19,99 
5  Stożki, ciepłe białe światło, bez baterii (2× AA), 

wysokość: ok. 50 cm, tylko 34,99

Woskowe świece LED
z wosku, na baterie, baterie (2×  AA) niedołączone, 
pomarańczowe migające światło, Ø: ok. 7,5 cm,

wysokość: ok. 15 cm, tylko 12,99

Latarnie LED
wymiary: ok. 14 × 11 × 24 cm, 

tylko 39,99

Blask światełek

EFEKT 
KULI ŚNIEŻNEJ

4

5

2

1

3
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Dekoracyjne
tace
6  Ø: ok. 20,5 cm, 

tylko 24,99

Zestawy bombek
komplet 60 szt., z tworzywa sztucznego, dostępne w różnych kolorach, 

tylko 24,99

Choinki z bombek
z tworzywa sztucznego, różne

 kolory, wymiary: ok. 15 × 33 cm, 

tylko 14,99

Wieńce z bombek
z tworzywa sztucznego, 

dostępne w różnych  
kolorach, Ø: ok. 40 cm, 

tylko 39,99

Zestawy bombek
komplet 50 szt., z tworzywa sztucznego, dostępne w różnych kolorach, 

tylko 24,99

Dekoracyjne
kielichy XXL
wysokość: ok. 145 cm, tylko 

Zestawy bombek
komplet 12 szt., z tworzywa sztucznego, dostępne 

w różnych kolorach, Ø bombki: ok. 6 cm, tylko

WYSOKOŚĆ: 
OK. 145 CM
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Koce
flanelowe  
wymiary: ok. 130 × 170 cm,  

tylko 39,99

Stojące lustra
wymiary: ok. 35 × 150 cm,  

tylko 79,99

Kuliste świeczniki na tealighty 
4  Ø: ok. 9 cm, wysokość: ok. 8 cm, tylko 14,99
5  Ø: ok. 15 cm, wysokość: ok. 14 cm, tylko 34,99

Świeczniki na tealighty 
1  Ø: ok. 9 cm, wysokość: ok. 10 cm, tylko 14,99 
2  Ø: ok. 14 cm, wysokość: ok. 35 cm, tylko 59,99
3  Ø: ok. 9,5 cm, wysokość: ok. 28 cm, tylko 39,99

Dekoracyjne
tace
6  Ø: ok. 20,5 cm, 

tylko 24,99

Dywaniki ze sztucznego
futerka XXL 
dostępne także w kolorze białym,  

wymiary: ok. 80 × 110 cm, tylko 59,99

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

Błyszczące
święta

Flanelowe poszewki
na poduszki

wymiary: ok. 40 × 40 cm, tylko

2

1

5

3

4

6
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Dywaniki 
ze sztucznego 

futerka XXL
dostępne także w kolorze szarym, 

wymiary: ok. 80 × 110 cm, 

tylko 59,99

Dekoracyjne płatki śniegu
stojące, wymiary: ok. 15 × 15 cm, tylko 8,99
stojące, wymiary: ok. 20 × 20 cm, tylko 12,99
zawieszane, wymiary: ok. 25 × 25 cm, tylko 12,99

Figurki anioła XL
wymiary: ok. 13 × 10 × 38 cm, 

tylko 34,99

Dekoracyjne
koniki na biegunach
dostępne także w kolorze czerwonym,  
wymiary: ok. 26 × 22,5 × 6 cm, tylko 

19,99

Szkatułki 
na biżuterię
dostępne także w kolorze
szarym, wymiary: ok.
24 × 16 × 15,5 cm,  

tylko 19,99

Torebki na prezenty
z okienkiem i ruchomymi 
cekinami, różne wzory,  
wymiary: ok. 30 × 12 × 9 cm, 

tylko 6,99

Puszyste poduszki
dostępne także w kolorze różowym, 
wymiary: ok. 40 × 40 cm, tylko 

19,99

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

Choinki 
z mikrolampkami LED
bez dekoracji, 40 lampek LED o barwie 

białej ciepłej, na baterie (3× AA), 
baterie niedołączone, tylko

Dekoracyjne ramki
bez dekoracji, wymiary: 
ok. 120 × 40 × 4,5 cm,
tylko

Łańcuchy
świetlne
10 lampek LED 
o barwie białej
ciepłej, dostępne
także kolorowe,
bez baterii (2× AA),
wysokość: ok. 130 cm, 
tylko
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Bombki 
imitacja aksamitu,
Ø: ok. 7,5 cm, 

tylko 6,99
Pluszowe
zawieszki
różne wzory, 

tylko 6,99

Zawieszki  
„Łyżwy”

tylko 6,99

Ramki dekoracyjne „Choinka”
bez dekoracji, z haczykami, dostępne także w kolorze czarnym, 

wymiary: ok. 40 × 9 × 55,5 cm, tylko 24,99

Dekoracyjne 
lalki zimowe
wymiary: ok. 11,5 × 8 × 36 cm, 

tylko 34,99

Dekoracyjne 
lalki zimowe

wymiary: ok.
12 × 8 × 45 cm, 

tylko 34,99

Figurki dekoracyjne
porcelanowe, dostępne także w kolorze srebrnym,  

wymiary leżących: ok. 9,5 × 4 × 10,8 cm, stojących: ok. 9,5 × 4,5 × 13,5 cm, tylko 8,99 
wymiary leżących: ok. 13 × 6,5 × 15 cm, stojących: ok. 12,5 × 6 × 19,8 cm, tylko 12,99

Domki na tealighty
porcelanowe, wymiary: ok. 9 × 8 × 15 cm,  

tylko 12,99

Świeczniki
na tealighty
wysokość: ok. 8 cm,  

tylko 8,99
Świeczniki
dostępne także w kolorze różowym, 

wysokość: ok. 10 cm, tylko 6,99
wysokość: ok. 13 cm, tylko 8,99

Bombki
komplet 10 szt., tylko

Świat
dekoracji
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Zabawki pluszowe dla psów
różne rodzaje, 

wysokość: ok. 35 cm, tylko 19,99
Przekąski premium
różne rodzaje, 

zawartość: 100 g, tylko 8,99

Obroże LED
kabel ładujący, tylko 19,99

Piłki świetlne
świecą w ciemności, 

Ø: ok. 6 cm, tylko 8,99

Legowiska
wymiary: ok. 100 × 70 × 13 cm, tylko

DOPASOWYWANIE DO OBWODU 
SZYI I KABEL ŁADUJĄCY USB

ODPORNE NA
ZADRAPANIA I WODĘ

DO STOSOWANIA
WEWNĄTRZ I NA
ZEWNĄTRZ

NADAJĄCE SIĘ
DO PRANIA

Ciastka
dla psów
różne rodzaje, 
zawartość: 400 g, tylko

(1 kg = 8,73)
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Drapaki dla 
kotów XXL
wymiary: ok. 50 × 40 × 100 cm, 

tylko 79,99

Kryjówki dla kotów  
filcowe, wyjmowana poduszka, 
wymiary: ok. 40 × 33 cm, 

tylko 39,99

Błyszczące 
obroże
z zawieszką i dzwoneczkiem,
różne kolory, obwód szyi 22–28 cm, 

tylko 8,99

Szeleszczące
poduszki dla kotów
z kocimiętką, 

tylko 8,99

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

Dla naszych 
czworonożnych 
przyjaciół

Kryjówki
dla kotów
pluszowe, wyjmowana
poduszka, dostępne także
w kolorze szarym, wymiary: 
ok. 41 × 35 × 26 cm, tylko

Chrupiące
poduszeczki
różne rodzaje, zawartość: 125 g,  

tylko 4,-
(1 kg = 32,-)

XXL

WYSOKOŚĆ: 
OK. 100 CM
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Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.
CERTYFIK

AT
 IW

 Z
C

 T
E

X
T

IL – C

ERT NR 490 /AC 017

Wyjątkowo przytulne
sprawdzona jakość

Body kopertowe
rozmiary: 50–68, tylko 

Body
rozmiary: 62–86, 

tylko

Kombinezony 
niemowlęce

rozmiary: 50/56–62/68,
 tylko
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CENA
ZESTAWU

Komplety
niemowlęce
dla chłopców i 
dziewczynek, 
bawełna organiczna,  
rozmiary: 50–68, 

tylko 14,99

Komplety
niemowlęce
dla chłopców i 
dziewczynek, 
bawełna organiczna,  
rozmiary: 50–68
 tylko

Maty do zabawy
wymiary: ok. 85 × 65 cm, tylko

Koce polarowe
z maskotką 

różne zwierzątka i kolory, tylko

Przykładowy
model
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Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

Dziecięce 
piżamy dla 
dziewczynek 
rozmiary: 92–122/128, 
tylko

Dziewczęce 
polarowe
piżamy jedno-
częściowe 
z czapką Świętego 
Mikołaja, rozmiary: 
128–158/164, tylko

Wszystkie produkty 
oznaczone * na tych dwóch 

stronach posiadają
certyfikat OEKO-TEX ®.
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XXL

Piżamy damskie* 
rozmiary: S 36/38–XL 48/50,  

tylko 39,99

Damskie
polarowe
piżamy
jednoczę-
ściowe 
rozmiary: S 36/38–
XL 48/50, tylko 

39,99

Dzień 
dobry!

Damskie 
piżamy polarowe
dostępne także w kolorze 
szarym, rozmiary: XL 48/50–
3XL 56/58, tylko
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