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74,99

Komplety pościeli bawełnianej*

www.kik.pl
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dwustronne
cekiny

Dziewczęce
koszulki
z długim
rękawem
dostępne także
w kolorze szarym
i fioletowym,
rozmiary:
92–122, tylko

Damskie
swetry
dzianinowe

dostępne także w kolorze
koralowym i żółtym,
rozmiary: 36–46, tylko

19,99

39,99

różne wzory, wymiary poszewki na kołdrę:
ok. 140 × 200 cm, wymiary poduszki: ok. 70 × 80 cm, tylko
Artykuły oznaczone * na tych dwóch stronach należą do marki „Kraina lodu” lub „Psi Patrol”.

Bidony*

z paskiem, objętość: ok. 450 ml,
zakręcane, objętość: ok. 390 ml,
tylko

12,99

100 cm

Dziecięce
polarowe piżamy
jednoczęściowe
dla dziewczynek

Pojemniki
na kanapki*
tylko

8,99

także
z motywem
Psi Patrol”
Pojemniki na kanapki* „
z kilkoma przegródkami, tylko

12,99

dostępne także
w kolorze białym,
rozmiary:
92–122/128,
tylko

Pluszaki

8 różnych rodzajów,
długość: ok. 1 m,
tylko

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!

KiK – ponad 3500 sklepów w całej Europie
P18-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

Najbliższy sklep znajdziesz na
stronie www.kik.pl
Zaprojektowane przez Echopark, Essen.

Pluszowe
Monchhichi
TZ3
TZ3
www.blauer-engel.de/uz195
www.blauer-engel.de/uz195
Niniejszy
Niniejszy druk
druk został
został
wyróżniony
wyróżniony certyfikatem
certyfikatem
Niebieski
Niebieski Anioł.
Anioł.

różne rodzaje,
długość: ok. 20 cm,
tylko

Jeansy
męskie

różne kolory,
rozmiary: 32/30–38/34,
tylko

39,99

Golfy
damskie

różne kolory,
rozmiary: 34–48,
tylko

NA

KOLOROWO

Swetry
dzianinowe

rozmiary: 36–48,
39,99

tylko

Swetry
dzianinowe

z dodatkiem lureksu,
rozmiary: 36–48, tylko

59,99

Swetry dzianinowe
rozmiary: 36–46, tylko

39,99

Swetry
dzianinowe

rozmiary: 36–48,
59,99

tylko

39,99

Spodnie

rozmiary: 36–48,
39,99
tylko

34,99

Sukienki

rozmiary: 34–48, tylko

39,99
Bluzy sportowe
błyszczący nadruk,
rozmiary: 36–48,
tylko

34,99
Jeansy

rozmiary: 36–48,
39,99
tylko

34,99

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

34,99

DLA
DZIECI

ODJAZDOWE UBRANIA
Dziecięce koszulki
z długim rękawem

Z DWUSTRONNYMI CEKINAMI

rozmiary: 92–122,
19,99
tylko

12,99

Jeansy
chłopięce

rozmiary: 92–122,
tylko

29,99

Dziewczęce koszulki
z długim rękawem
rozmiary: 92–122, 19,99, tylko

Chłopięce
bluzy rozpinane

z kapturem, rozmiary:
92–122, tylko

12,99

Dziewczęce
spodnie

z cekinami,
rozmiary: 92–122,

Dziewczęce
bluzy

tylko

z cekinami, rozmiary:
92–122, tylko

29,99

Chłopięce
spodnie dresowe
rozmiary: 92–122,
tylko

Chłopięce
spodnie dresowe

Dziewczęce spodnie

z cekinami, rozmiary: 92–122,

rozmiary: 92–122,
tylko

19,99

19,99

tylko

29,99

Dziewczęce
jegginsy

19,99

z cekinami,
rozmiary: 92–122,
tylko

Chłopięce
jeansy lub
spodnie

rozmiary: 92–122,

tylko

29,99

19,99

Chłopięce i dziewczęce
koszulki z długim rękawem
rozmiary: 92–122, tylko

Dziewczęce
jegginsy
z cekinami, rozmiary:
92–122, tylko

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

Dziecięce polarowe
piżamy jednoczęściowe
dostępne także w kolorze białym,
rozmiary: 92–122/128, tylko

Dziewczęce
polarowe piżamy
jednoczęściowe

rozmiary: 128–158/164, tylko

Szlafroki
polarowe

rozmiary: S 36/38–
XL 48/50, tylko

Piżamy
polarowe

39,99

rozmiary: S 36/38–
XL 48/50, tylko

Wszystkie produkty
na tych dwóch stronach
posiadają certyfikat
OEKO-TEX ®.

Kapcie

różne kolory,
rozmiary: 35/38–39/42,
tylko

TERAZ BĘDZIE PRZYTULNIE

12,99

Polarowe
koszule
nocne

rozmiary: S 36/38–
XL 48/50, tylko

Polarowe
koszule
nocne

rozmiary: S 36/38–
XL 48/50, tylko

34,99

Dziewczęce
polarowe
piżamy jednoczęściowe
rozmiary: 128–158/164,
tylko

Dziecięce
polarowe
piżamy jednoczęściowe

rozmiary: 92–122/128,
tylko

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

24,99

24,99

MODNE
KURTKI

Bluzy sportowe
z kapturem

rozmiary: S–XXL,
59,99

tylko

34,99

ZA

KAŻDA
BLUZA

Pikowane
kurtki
rozmiary: M–XXL,
79,99
tylko

64,99

Bluza typu
troyer

rozmiary: M–XXL,
59,99

tylko

Jeansy

różne kolory,
rozmiary:
32/30–38/34,
39,99
tylko

29,99

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

Koszule
flanelowe

różne kolory,
rozmiary: S–XXL, tylko

Bluza typu
troyer
rozmiary: M–XXL,
59,99
tylko

34,99

34,99

Figurki narożne

1

wymiary: ok. 17 × 17 × 45 cm,
tylko

39,99

Figurki
na tealighty

ŚWIĄTECZNY

bez tealightów,
wymiary: ok. 19 × 19 × 38 cm,
wymiary: ok. 24 × 15 × 38 cm,
tylko

Renifery

różne rodzaje, dostępne
także w kolorze srebrnym,
wymiary: ok. 27 × 7 × 34 cm,
tylko

19,99

39,99

2

NASTRÓJ

Drzewka
bożonarodzeniowe

dostępne także w kolorze srebrnym,
wymiary: ok. 18 × 18 × 45 cm,
tylko

38 cm

19,99

125 cm
Choinki LED

druciane, białe, ciepłe
światło, 15 LED, baterie
niedołączone (2 × AA),
wysokość: ok. 30 cm,

1 Porcelanowe choinki

12,99
wymiary: ok. 11 × 11 × 21 cm, tylko 14,99
wymiary: ok. 8,5 × 8,5 × 15,5 cm, tylko

tylko

2 Świąteczne księżniczki
wymiary: ok. 7 × 7 × 27 cm, tylko

12,99

14,99
Drzewka
różane LED

100 cm

dostępne także w kolorze różowym, białe, ciepłe światło,
32 LED, baterie niedołączone
(3 × AA), wymiary:
ok. 13 × 13 × 45 cm,

Bombki
1

3

17 sztuk, szklane,
różne rodzaje,
tylko

12,99

tylko

4

34,99

3
5

Etażerki XXL

bez dekoracji, wymiary:
ok. 125 × 50 × 50 cm, tylko

Szklane wazony
2

wysokość: ok. 70 cm,
tylko

24,99

Orchidee
z brokatem

dostępne także
w kolorze jagodowym,
długość: ok. 60 cm,
tylko

Regały w
kształcie sanek

bez dekoracji, wymiary:
ok. 34 × 30 × 100 cm, tylko

8,99

1 Choinki błyszczące
dostępne także w kolorze jagodowym,

3 Błyszczące świeczniki na tealighty
bez tealightów, dostępne także w kolorze złotym i jagodowym,

wymiary: ok. 8 × 8 × 23 cm, tylko

wymiary: ok. 7,3 × 8 cm, tylko

6,99
wymiary: ok. 9 × 9 × 28 cm, tylko 8,99
Gałązki
brokatowe

różne rodzaje, dostępne także
w kolorze złotym, długość:
ok. 72 cm, 87 cm i 100 cm,
tylko

8,99

2 Porcelanowe gwiazdy
dostępne także w kolorze złotym,

8,99
wymiary: ok. 18,5 × 18,5 × 5 cm, tylko 12,99
wymiary: ok. 14 × 14 × 4 cm, tylko

6,99
wymiary: ok. 8 × 12 cm, tylko 8,99
4

Porcelanowe anioły

8,99
wymiary: ok. 8,5 × 12,5 × 17 cm, tylko 12,99
wymiary: ok. 6,5 × 9 × 13 cm, tylko

5 Sztuczny
zawartość: ok. 72 g,

tylko

5,99

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

śnieg

160 cm

dostępne
także
szare

1
3

2
Piórkowe księżniczki
dostępne także w kolorze białym,
wymiary: ok. 13 × 7 × 15 cm,
tylko

14,99

Ramki na zdjęcia

imitacja aksamitu, różne kolory,
wymiary: ok. 15,5 × 20 × 2,5 cm,
tylko

8,99

4
Cekinowe poduszki

dostępne także w kolorze srebrnym,
wymiary: ok. 40 × 40 cm,
tylko

19,99

Manekiny

3

imitacja aksamitu, wymiary:
ok. 32 × 18 × 160 cm, tylko

Ławki

5

imitacja aksamitu, wymiary: ok. 100 × 30 × 56 cm,
tylko

209,99

Drewniane wieńce
Przytulne koce

tył sherpa, przód
aksamitny połysk,
wymiary: ok. 130 × 170 cm,
tylko

Poduszki

2 Ø: ok. 45 cm,
6 wymiary: ok. 45 × 12 × 8,5 cm, tylko

39,99

aksamitne, dostępne
także w kolorach jasnoi ciemnoszarym,
Ø: ok. 35 cm,
tylko

6

19,99

2
7
Poduszki
do siedzenia

1

aksamitne, wymiary:
ok. 40 × 40 × 8 cm,
tylko

3

19,99

4

Taborety

imitacja aksamitu,
wymiary: ok.
35 × 34 cm, tylko

5
7

Świeczki 4 sztuki, różne kolory, wymiary: ok. 10 × 6 cm, tylko 14,99 3,75 zł/szt.
Szyszki różne rodzaje, małe, 10 sztuk, tylko 4,- 0,40 zł/szt., duże, 6 sztuk, tylko 8,99 1,50 zł/szt.
Ptaszki na klipsie 2 sztuki, wymiary: ok. 16 × 3,5 × 4 cm, tylko 8,99 4,50 zł/szt.
Bombki różne rodzaje, 12 sztuk, szklane, Ø: ok. 2 cm (0,33 zł/szt.), 10 sztuk, Ø: ok. 3 cm (0,40 zł/szt.), tylko 4,Lameta kręcona, dostępna także w kolorze srebrnym, tylko 4,Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

Pluszaki

siedzące lub leżące, różne
rodzaje, długość: ok. 1 m, tylko

OCZY
Z TRYBEM
NOCNYM

SŁODKICH
SNÓW

2 RÓŻNE
MELODIE
KCJA ŚWIECEN
N
U
IA
F

Pluszowe jednorożce

z dźwiękiem i światłem, podświetlanymi oczami i
podświetlanym ciałem, wymiary: ok. 25 × 20 × 40
cm, baterie załączone (3 × AAA, LR03), tylko

PORA NA PRZYTULASY
60 cm

© Disney

Pluszaki

Pluszaki
z maleństwem

długość: ok. 60 cm, tylko

Pluszaki

długość: ok. 60 cm, tylko

leżące, długość: ok. 1 m, tylko

Stylizacje, trendy i więcej – o każdej porze.

