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noce
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MODA

MIESZKANIE

Koc flanelowy 
wymiary: 130 x 170 cm, 

tylko 11,99

Basen dziecięcy Happy People 
wymiary: 122 x 23 cm, 

tylko 19,99

Sukienka 
dziewczęca 

różne kolory, rozmiary: 
92-128, tylko

Kurtka 
jeansowa  

rozmiary: 36-48, tylko

Prześcieradło 
z gumką 
wymiary: 90 x 200 cm, 
tylko 8,99

T-Shirt
męski

różne kolory i 
rozmiary, tylko

Poduszka
wymiary: 45 x 45 cm, tylko

www.kik.pl
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Ciepłe letnie
noce

Dywan  
wymiary: 60 x 90 cm, tylko

 Poduszka  Dywan  Poduszka

 Dekoracja  Dywan  Poduszka

    19,99 zł     12,99 zł      8,99 zł

    12,99 zł     19,99 zł     19,99 zł

 wymiary: ok. 45 x 45 cm, tylko  wymiary: 56 cm, tylko  wymiary: 40x40 cm, tylko

 wymiary: ok. 20 x 5 x 27 cm, tylko  wymiary: 60 x 80 cm, tylko  wymiary: 45 x 45 cm, tylko
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Moda
na lato Koszulka damska 

Stretch
rozmiary: 36-48, tylko

 Top damski  Top damski  Top damski

    12,99 zł     24,99 zł      9,99 zł
 rozmiary: 36-44, tylko  rozmiary: 36-48, tylko  różne kolory, rozmiary: 36-48, tylko



Moda na lato
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 Spodnie damskie  Spodnie dresowe damskie  Rybaczki damskie

 Koszula damska  Buty niemowlęce  Szorty męskie

 Body dziewczęce  Szorty niemowlęce

    24,99 zł     24,99 zł     14,99 zł

    34,99 zł     14,99 zł     19,99 zł

    14,99 zł     14,99 zł

 długość 7/8, rozmiary: 36-48, tylko  rozmiary: 36-48, tylko  rozmiary: 36-48, tylko

 rozmiary: XL 48/50 - 3XL 56/58, tylko  rozmiary: 62/68-80/86, tylko  różne kolory i rozmiary, tylko

 rozmiary: 68-86, tylko  rozmiary: 68-86, tylko

Wymiana/zwrot towaru
bez dyskusji!



Moda na lato

 Koszulki damskie Stretch

 Top dziewczęcy

T-Shirt dziewczęcy

     9,99 zł

     8,99 zł

    14,99 zł

 rozmiary: 36-48, tylko

 rozmiary: 128-158/164, tylko

 rozmiary: 128-158/164, tylko
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Moda na lato

 Body chłopięce Minibaby T-Shirt chłopięcy  Szorty dziewczęce

 Szorty chłopięce T-Shirt niemowlęcy

    19,99 zł      8,99 zł     12,99 zł

    19,99 zł      7,99 zł      7,99 zł

 rozmiary: 50-68, tylko  rozmiary: 92-122, tylko  rozmiary: 104-122, tylko

 różne kolory, rozmiary: 92-128, tylko  rozmiary: 68-86, tylko

 Dziecięce kolarki i szorty
  rozmiary: 92-158/164, tylko



Sukienka 
damska 

rozmiary: 36-48, tylko

Moda na lato

 Bermudy męskie

T-Shirt męski Basic

 Majtki chłopięce

    19,99 zł

    12,99 zł

    14,99 zł

 rozmiary: M-XXL, tylko

 różne kolory, rozmiary: S-XXL

 rozmiary: 92-122/128, tylko



www.kik.pl

Moda kąpielowa
& wiele 
więcej

Kąpielówki 
męskie
rozmiary: S-2XL, tylko

 Zraszacz - piłka  Okulary do pływania  Klapki kąpielowe

    34,99 zł      8,99 zł     12,99 zł
 średnica: 60 cm, tylko  wymiary: 15 x 5 x 3 cm, tylko  rozmiary: 36-46
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3 SZTUKI
W OPAKOWANIU

Wszystko
dla domu

Szklanka 
wymiary: 6,9 x 5,2 x 10,9 cm, tylko

 Cerata  Składany kosz na pranie  Podkładki

    34,99 zł     39,99 zł      4,00 zł
 wymiary: 140 x 190 cm, tylko  pojemność: ok. 27L, tylko  wymiary: 38 cm, tylko



Wszystko dla domu
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 Mata  Miseczka ceramiczna  Miseczka ceramiczna

 Filiżanka ceramiczna  Podstawka ceramiczna  Wkład do lodówki
 turystycznej

 Packa na muchy  Drewniane wieszaki  Plastikowy pojemnik

    19,99 zł     12,99 zł     12,99 zł

     4,00 zł  6,99 zł      4,00 zł

     4,00 zł     12,99 zł     12,99 zł

 wymiary: 45 x 75 cm, tylko  z uchwytami, wymiary: 21,8 cm, tylko  wymiary: 20,4 cm, tylko

 tylko  wymiary: 14,3 cm, tylko

 wymiary: 11 x 16 x 1 cm, tylko

 kolorowa, tylko  wymiary: ok. 44 x 22 x 1,1 cm, tylko  pojemność: ok. 4L, tylko



Wszystko dla domu
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 Klamerki do bielizny  Blaszana skarbonka  Deska bambusowa

 Plastikowy pojemnik na
 herbatę

 Prześcieradło z gumką  Wyciskarka do czosnku

 Metalowe sitko  Plastikowy pojemnik

     4,00 zł     12,99 zł     14,99 zł

    12,99 zł     34,99 zł     12,99 zł

    12,99 zł     12,99 zł

 26 sztuk, tylko  wymiary: 22 cm, tylko  wymiary: ok. 31 x 24 x 1,6 cm, tylko

 wymiary: ok. 21,5 x 15 x 8,6 cm, tylko

 wymiary: ok. 140-160x200 + 25 cm, tylko  wymiary: 18,5 x 5 x 3 cm, tylko

 średnica: ok. 20 cm, tylko  pojemność: ok. 2,2L, tylko

@
Nie przegap żadnej okazji!

Zamów newsletter KiK.*
* Newsletter możesz zamówić w prosty sposób na naszej stronie www.kik.pl!



NASZE BESTSELLERY
Z AKTUALNEJ REKLAMY TV

T-Shirty damskie
rozmiary: 36-48

T-Shirty męskie
rozmiary: S-XXL



S - XXL

@

* Newsletter możesz zamówić w prosty sposób na naszej stronie www.kik.pl!
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CZEKAMY 
NA CIEBIE!

KiK – ponad 3800 sklepów w całej Europie
Zajrzyj na naszego bloga: blog.kik.pl | Sklep w Państwa okolicy można znaleźć na stronie www.kik.pl  

Newsletter: zapisz się i bądź na bieżąco!

OP06 2021 PL · Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko w ilościach detalicznych. Różnice w kolorach 
wynikają z technologii druku. Zastrzega się możliwość pomyłek: KiK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21a · 53-671 Wrocław

Moda we wszystkich 
rozmiarach!

Dla całej rodziny!

Nie przegap żadnej okazji!
Zamów newsletter KiK.*

Wysoka jakość!
W dobrej cenie.

Wymiana/zwrot towaru
bez dyskusji!

MODA MIESZKANIE

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




