
Opisy produktów 

 

Komplet kawowy Agnes (filiżanka + spodek, cena: 79 zł) 

 

W dzieciństwie marzyłaś, żeby być księżniczką. Oczami wyobraźni widzisz siebie          

w długiej sukni, siedzącą w salonie, zanurzoną w miękkim fotelu. Słuchasz dźwięków 

pianina. Czujesz zapach świeżo zaparzonej herbaty. Podnosisz filiżankę do ust. 

Może nie taki salon, i nie ta suknia. Ale co powiesz na białą filiżankę Agnes z cienkiej 

porcelany, która przeniesie Twoją wyobraźnię do królewskiej komnaty? 

Poczujesz na ustach pieszczotę delikatnej porcelany, niczym muśnięcie motyla. 

Podkreślisz swoją kobiecość subtelnym wzorem roślinnym okalającym brzegi filiżanki  

i spodka. 

 

Zaproś bliską Ci osobę na niespieszny rytuał picia złocistego napoju. 

• Pojemność filiżanki Agnes (250 ml) zapewni czas na jedną rozmowę. 

• Średnica spodka (13 cm) zmieści miękkie amaretti. 

• Wysoka jakość porcelany zaakcentuje klasyczną elegancję spotkania. 

Twoja filiżanka może stać się pamiątką rodzinną. Do jej mycia użyj rąk zamiast 

zmywarki, a jej wygląd nie zmieni się przez wiele lat. 

Dodaj do koszyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiertarka udarowa Teex 800/51 (cena: 897 zł) 

Żona pewnie wierci (!) Ci dziurę w brzuchu. Tu trzeba zdjęcie powiesić, tam 

półkę na książki, a jeszcze haki na ręczniki dorobić. 

Dobrze, dobrze, nie zrzucajmy wszystkiego na żonę. Sam wiesz, jak często 

potrzebujesz wiertarki w domu. 

Problem w tym, że te tanie, których do tej pory używałeś, albo same się szybko 

psuły, albo niszczyły ściany. 

Dzięki wiertarce udarowej Teex: 

Zaoszczędzisz pieniądze Produkt wykonany solidnie, z dobrych 
materiałów i 3-letnią gwarancją będzie Ci 
służył o wiele dłużej niż tańsze 
odpowiedniki. 

Uspokoisz nerwy  Dobrze dobrane parametry zagwarantują, 
że bez trudu zrobisz otwór w wyznaczonym 
miejscu, bez psucia ściany dookoła. 

Nie opadniesz z sił Lekkim 800-watowym młotkiem wywiercisz 
otwór, nawet jak Twoja kondycja fizyczna 
nie będzie najlepsza. Tempo pracy 
wyregulujesz przełącznikiem przyspieszenia 
i funkcją pracy ciągłej. 
 

Dopasujesz każdy kołek Obrót prawy/lewy z przełączaniem za 
pomocą tokarek węglowych i ogranicznik 
głębokości wiercenia zadbają o to, żebyś 
precyzyjnie wykonał otwór. 

Docenisz wygodę użytkowania Uchwyt wiertarski zdejmiesz bez narzędzi 
dzięki systemowi szybkiej wymiany 
narzędzi: uniwersalnemu, z uchwytem 
wiertarskim SDS Plus lub uchwytem 
wiertarskim 13 mm. 
 

Twoich pomysłów nie ograniczy żadna 
ściana 

Nawet w najtwardszej ścianie zrobisz otwór 
(aż do 28 mm i średnicy 4-18 mm) dzięki 
wierceniu z funkcją młota. Jeśli będziesz 
potrzebował przeprowadzić kable – użyjesz 
kołowrotu dla dłutowania. 
 

 

 
[Dane techniczne] 
[opinie] 

Dodaj do koszyka 



E-book Jak przygotować mieszkanie do sprzedaży 

 

Na samą myśl, że musisz się zająć sprzedażą mieszkania, robi Ci się ciemno przed 

oczami. Boisz się, że o czymś zapomnisz, czegoś nie dopatrzysz, narobisz sobie 

problemów. Mogłoby tak być, ale nie musi. 

Nasz poradnik poprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie etapy sprzedaży 

mieszkania. Z nim zyskasz pewność, że każdy aspekt masz pod kontrolą. 

Być może są inne materiały na ten temat. Dlaczego miałbyś pobrać akurat                        

ten e-book? Zobacz. 

W e-booku Jak przygotować mieszkanie do sprzedaży: 

    

 

                                                                                              

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• E-book pobierasz w formacie PDF. 

• Przygotuj się na 32 strony konkretnych wskazówek. 

• Odbierz e-book jako prezent za zapis do newslettera. 

Chcę się dobrze przygotować do sprzedaży mieszkania! 

zebraliśmy wszystkie 

niezbędne punkty – dzięki 

temu masz pewność, że            

o niczym nie zapomnisz 

zastosowaliśmy prosty język 

nawet tam, gdzie mowa o 

aspektach prawnych – nie 

martw się, że czegoś nie 

zrozumiesz 

przygotowaliśmy szczegółową 

checklistę – zaznaczasz każdy 

wykonany krok, widzisz, ile 

spraw masz już za sobą, a co 

jeszcze musisz zrobić 

spędzasz wolny czas, jak lubisz, 

a nie na nerwowym 

przeszukiwaniu stron 

internetowych 

 

czujesz pełną kontrolę nad 

każdym etapem sprzedaży 

 

planując wszystko, możesz 

spać spokojnie 



 

Opis kategorii parasole  

Myślę, że w taki dzień jak dzisiaj Ludwik Filip będzie mógł użyć swej królewskiej godności w dwojaki 

sposób: przeciw ludowi - wyciągnąć berło, a przeciw niebu – parasol. 

Victor Hugo Nędznicy 

Parasole – rodzaje broni przeciwko niebu 
 

Nieważne, czym niebo Ci grozi: czy drobną mżawką, czy siarczystą ulewą.                                             

Masz moc, żeby się przeciwstawić. Wybierz pasującą do siebie broń. 

• Śpiewa w Tobie dzikość natury? Celuj w niebo parasolem z drewnianą rączką, ozdobionym 

roślinnymi motywami, soczystą zielenią, słonecznym blaskiem. 

• Roztaczasz wokół siebie atmosferę surowej elegancji? Wybierz do obrony przed opadami 

klasyczną czerń, geometryczne wzory lub jeden z 10 jednolitych kolorów, najbardziej 

podkreślający Twój charakter. Wolisz dotyk ciepłego drewna w dłoni, czy doceniasz mocny 

chwyt z pomocą gumowanej rączki? 

• Masz duszę włóczykija? Kieruj w niebo czubek parasola, który przeniesie Cię w 4 

najpopularniejsze miasta świata. Czeka na Ciebie Paryż, Londyn, Nowy Jork i Rzym. 

Jaką moc rażenia mają parasole firmy XX 
 

Ta broń Cię nie zawiedzie w bitwie z niebem, bo parasole XX wykazują niebywałą odporność na jego 

ataki . 

1. Lekkość w przedziale 340–420 g nie wyklucza stabilności, a sprawia, że ciężar broni nie 

przygniata Cię do ziemi. 

2. Dzięki stelażowi z włókna szklanego masz pewność, że osiągniesz skuteczność w walce z rdzą 

i wiatrem, najbardziej podstępnymi środkami bojowymi wroga. 

3. Dopasowana do Twojej postury średnica czaszy w zakresie 90–120 cm pozwoli Ci ukryć się 

przed mokrym szturmem. Chyba nie zdziwi Cię fakt, że Twoja tarcza jest wykonana w 100% z 

poliestru? Przecież nie będziesz się narażać na rozdarcie czy przemakanie. 

Kiedy wygrasz walkę i nastanie dłuższy pokój, złóż broń na jeden z wybranych sposobów: 

automatycznie lub półautomatycznie. Następnie schowaj ją do pokrowca, dopasowanego do 

parasola jak okładka do książki. 

Nie daj się zaskoczyć wyzwaniom nieba. Zobacz parasole XX i wybierz swój oręż. 

Chcę dopasować do siebie parasol! 

 

 

 

 


