
Oferta limitowana.
Termin akcji: 31.03-30.06.2015  
lub do wyczerpania zapasów.

ekskluzywne  
meble ogrodowe i grille

50%
RABATU

ZA ZEBRANE  
PUNKTY

OGRÓD
W DOBRYM STYLU

katalog  produktów



50%
RABATU

ZA ZEBRANE  
PUNKTY

50%
RABATU

ZA ZEBRANE  
PUNKTY

zestaw rattanowy piemont 
Solidny i elegancki

Unikatowe połączenie stylu i funkcjonalności. 
Miękkie siedzisko i przytulne poduchy oparcia umilą Ci chwile 
relaksu z książką i filiżanką kawy, a wysoki stół i odpowiednio 
wysokie sofy i ławka idealnie sprawdzą się podczas posiłków  
w gronie rodziny i przyjaciół.

•	 w	zestawie:	ławka,	2	sofy	3-osobowe,	stół,	poduszki

	 ławka:	
•	 wym.	(dł.	x	szer.	x	wys.):	110	x	41	x	38	cm
•	 materiał:	imitacja	rattanu,	aluminium

 sofa 3-osobowa:	
•	 wym.	(dł.	x	szer.	x	wys.):	164	x	68	x	81	cm
•	 materiał:	imitacja	rattanu,	aluminium

	 stół:	
•	 wym.	(dł.	x	szer.	x	wys.):	130	x	84	x	64	cm
•	 materiał:	imitacja	rattanu,	aluminium,			
blat	wykonany	ze	szkła	o	gr.	5	mm

Białe	poduszki	nie	wchodzą	w	skład	zestawu.

zestaw rattanowy z podświetleniem ledowym marbella 
Komfortowy i efektowny

Idealne rozwiązanie do ogrodu lub na duży taras.  
Robi wrażenie nie tylko swoimi rozmiarami, ale także funkcją podświetlenia LED. 
Stolik i każda z sof narożnych wyposażona jest w panel solarny, który w dzień  
kumuluje energię słoneczną, a wieczorem oddaje ją, łagodnie podświetlając  
mebel od spodu.

•	 w	zestawie:	sofa	2-osobowa	prawa,	sofa	2-osobowa	lewa,		
sofa	narożna,	stolik	

•	 panel	słoneczny	na	górze,	oświetlenie	LED	na	dole

 sofa 2-osobowa lewa lub prawa:	
•	 wym.	(dł.	x	szer.	x	wys.):	179	x	91	x	65	cm
•	 materiał:	imitacja	rattanu,	aluminium

 sofa narożna:	
•	 wym.	(dł.	x	szer.	x	wys.):		
91	x		91	x	65	cm

•	 materiał:	imitacja	rattanu,	aluminium

 stolik:	
•	 wym.	(dł.	x	szer.	x	wys.):		
88	x	88	x	35	cm

•	 materiał:	imitacja	rattanu,		
aluminium,	szklany	blat

netto2249,50
2766,89 brutto

4499,00 netto
5533,77 brutto

40 
PUNKTÓW

netto2999,50
3689,39 brutto

5999,00 netto
7378,77 brutto

40 
PUNKTÓW

2 3 Sprawdź dostępność produktu w hali MAKRO.
Zdjęcia umieszczone w Katalogu mogą odbiegać  
od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.Sprawdź dostępność produktu w hali MAKRO.



50%
RABATU

ZA ZEBRANE  
PUNKTY

50%
RABATU

ZA ZEBRANE  
PUNKTY

huśtawka-hamak qedesi 
Estetyczna i wytrzymała

Solidna, stalowa konstrukcja gwarantuje trwałość  
na długie lata. Praktyczne zadaszenie z wytrzymałego 
materiału zapewni Ci cień w upalne dni, a szerokie  
(aż 137 cm) siedzisko pozwoli zaprosić do wspólnego 
relaksu jeszcze jedną osobę.

•	 wym.	(dł.	x	szer.	x	wys.):	235	x	137	x	205	cm
•	 materiał:	stal,	poliester	180	g/m2

•	 dostępne	wersje	kolorystyczne:

zestaw rattanowy weiling 
Wielofunkcyjny i wygodny

Dzięki pomysłowej konstrukcji łatwo zamienisz tę zgrabną sofę w wygodną  
leżankę: wystarczy obrócić jej dolną część i rozłożyć siedzisko. 
Półokrągły baldachim osłoni Cię od słońca, a miękkie poduszki zapewnią  
komfortowy wypoczynek.

•	 w	zestawie:	2	leżanki,	składany	półokrągły	baldachim,	poduszki	
•	 wym.	(dł.	x	szer.	x	wys.):	175	x	197	x	166,5	cm
•	 materiał:	imitacja	rattanu
Wzór	na	kolorowych	poduszkach	może	różnić	się	od	prezentowanego	na	zdjęciu.

pawilon ze ścianami deluxe 
Lekki i funkcjonalny

Doskonałe uzupełnienie wyposażenia ogrodu.  
Podwójny dach z mocnego materiału skutecznie  
osłoni przed palącym słońcem i letnim deszczem,  
zapewniając jednocześnie dobrą wentylację.

•	 wym.	(dł.	x	szer.	x	wys.):	3	x	4	x	2,7	m
•	 materiał:	poliester	180	g/m2

•	 w	zestawie	4	ściany

netto299,50
368,39 brutto

599,00 netto
736,77 brutto

15
PUNKTÓW

netto1599,50
1967,39 brutto

3199,00 netto
3934,77 brutto

30 
PUNKTÓW

netto599,50
737,39 brutto

1199,00 netto
1474,77 brutto

15
PUNKTÓW

4 5 Sprawdź dostępność produktu w hali MAKRO.Sprawdź dostępność produktu w hali MAKRO.
Zdjęcia umieszczone w Katalogu mogą odbiegać  
od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.



50%
RABATU

ZA ZEBRANE  
PUNKTY

50%
RABATU

ZA ZEBRANE  
PUNKTY

ekskluzywne meble ogrodowe i grille 
Trwałość i ponadczasowy styl

Marka	Tarrington	House	jest	doceniana	przez	najbardziej	wymagających	klientów	już	w	22	krajach	na	całym	
świecie.	Spośród	ponad	1100	różnorodnych	produktów	będących	w	jej	ofercie	wybraliśmy	kilka,	które	
zamienią	Twój	ogród	w	idealne	miejsce	letniego	wypoczynku.	Meble	i	grille	Tarrington	House	łączą	w	sobie	
wysoką	jakość	wykonania,	staranny	dobór	materiałów	i	nowoczesny	design.	Przekonaj	się	już	dziś!

grill smoker 
Praktyczny i łatwy w obsłudze

grill gazowy ze stali nierdzewnej  
deluxe burner 4+1  

Duży i nowoczesny
Prawdziwa gratka dla miłośników biesiadowania w plenerze.
Cztery palniki wewnętrzne, dodatkowy palnik boczny oraz duża powierzchnia 
grillowania podzielona na ruszt i żeliwną płytę pozwala na jednoczesne  
przygotowywanie dużych porcji jedzenia, więc masz gwarancję, że nikt  
z Twoich gości nie pozostanie głodny.

•	 moc:	17,5	kW	(5	palników	x	3,5	kW)
•	 wym.	(dł.	x	szer.	x	wys.):	150	x	61	x	120	cm
•	 wym.	powierzchni	grillowania	(dł.	x	szer.):	77	x	48	cm
•	 ruszt	górny	
•	 obudowa	ze	stali	nierdzewnej
•	 zasilanie	na	gaz	propan-butan
•	 zapalnik	piezoelektryczny
•	 w	zestawie	wąż	gazowy	z	reduktorem
•	 termometr

Idealny towarzysz wieczornych spotkań pod chmurką.  
Solidnie wykonany, wyposażony w dwie powierzchnie grillowania  
oraz trwałe metalowe kółka, ułatwiające transport.

•	 wym.	(dł.	x	szer.	x	wys.):	132	x	56	x	118	cm
•	 dwie	powierzchnie	grillowania
•	 wym.	powierzchni	grillowania	(dł.	x	szer.):			
60	x	37	cm,	28	x	37	cm

•	 kółka	transportowe	metalowe
•	 boczna	półka	
•	 termometr

netto1199,50
1475,39 brutto

2399,00 netto
2950,77 brutto

30 
PUNKTÓW

netto274,50
337,64 brutto

549,00 netto
675,27 brutto

15
PUNKTÓW

6 7 Sprawdź dostępność produktu w hali MAKRO.Sprawdź dostępność produktów w hali MAKRO.
Zdjęcia umieszczone w Katalogu mogą odbiegać  
od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.



50%
RABATU

ZA ZEBRANE  
PUNKTY

Białystok	tel.	(85)	662	96	25,	Bielsko-Biała	tel.	(33)	828	76	25,	Bydgoszcz	tel.	(52)	349	66	25,	Częstochowa	tel.	(34)	377	96	25,	Gdynia	tel.	(58)	628	86	25,	Kalisz	tel.	(62)	760	86	25,	Katowice	tel.	(32)	207	96	01,	
Kielce	tel.	(41)	365	06	25,	Koszalin	tel.	(94)	344	96	23,	Kraków - Jasnogórska	tel.	(12)	293	86	11,	Kraków - Zakopiańska	tel.	(12)	254	26	25,	Lublin	tel.	(81)	749	46	25,	Łódź	tel.	(42)	631	86	25,	Olsztyn	tel.	(89)	525	46	25,	
Opole	tel.	(77)	400	16	25,	Poznań	tel.	(61)	827	86	25,	Przejazdowo k. Gdańska	tel.	(58)	300	66	25,	Rybnik	tel.	(32)	429	56	25,	Rzeszów	tel.	(17)	866	86	25,	Rzgów	tel.	(42)	665	96	25,	Sosnowiec	tel.	(32)	299	06	25,	
Szczawno-Zdrój	tel.	(74)	886	56	25,	Szczecin	tel.	(91)	469	56	25,	Toruń	tel.	(56)	619	96	25,	Warszawa - Al. Jerozolimskie	tel.	(22)	576	16	25,	Warszawa-Bielany	tel.	(22)	569	26	25,	Wrocław	tel.	(71)	316	06	25,	
Zabrze	tel.	(32)	273	56	25,	Ząbki k. Warszawy	tel.	(22)	771	56	25,	Zielona Góra	tel.	(68)	322	06	25
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jak zdobyć grill lub eleganckie meble do swojego ogrodu? to proste!
1.	 Zbieraj	punkty	od 17 marca do 30 czerwca 2015.	Za	każde	50	zł	brutto	wydane	w	ramach	jednej	transakcji	(z	wykluczeniem	wyrobów	
tytoniowych)	otrzymasz	od	kasjera	1 punkt	w	formie	naklejki.

2.	 Otrzymane	punkty	naklej	poniżej.
3.	 Po	uzbieraniu	wymaganej	ilości	punktów	przedstaw	i	oddaj	w	kasie	Katalog produktów	(8.	stronę	katalogu)	wraz	z	wybranym	artykułem,	
wtedy	otrzymasz	stosowny	rabat.	Informacja	o	produktach	objętych	akcją	oraz	ilości	punktów	potrzebnych	do	uzyskania	rabatu	
znajduje	się	na	poprzednich	stronach	katalogu.

4.	 Produkty	po	obniżonej	cenie	możesz	kupić	w	okresie	od 31 marca do 30 czerwca 2015	lub	do	wyczerpania	zapasów.
5.	 Szczegółowy	regulamin	Programu	znajduje	się	na	stronie		 		oraz	w	Dziale	Obsługi	Klienta	hali	MAKRO.

8

Sprawdź dostępność produktów w hali MAKRO.

✂


