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duży wybór
Odkryj

Maseczka ochronna 
tylko

www.kik.pl



w Nowym Roku!
Bądź fit

Bluza sportowa 
rozmiary: 36-48, tylko

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

www.kik.pl

 Bluza sportowa  Koszulka sportowa  Legginsy sportowe

    39,99 zł     24,99 zł     34,99 zł
 rozmiary: 36-48  tylko  rozmiary: 36-48  tylko  długość 7/8  rozmiary: 36-48  tylko



www.kik.pl

Bądź fit w Nowym Roku!

 Kurtka softshell  Kurtka softshell  Kurtka softshell

 Kurtka softshell  Spodnie dresowe  Spodnie dresowe

 Legginsy  Legginsy sportowe

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

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

    14,99 zł     34,99 zł

 rozmiary: 128-158/164  tylko  rozmiary: 128-158/164  tylko  rozmiary: 92-122  tylko

 rozmiary: 92-122  tylko  rozmiary: 92-164  tylko  rozmiary: 92-164  tylko

 rozmiary: 92-164  tylko  rozmiary: 36-48  tylko

Nie przegap żadnej okazji!
Zamów newsletter KiK.*

* Newsletter możesz zamówić w prosty sposób na naszej stronie www.kik.pl!
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Be my

Valentine
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 Biustonosz  Koszulka  Stringi

    12,99 zł     24,99 zł     14,99 zł
 rozmiary: 75B-85D  tylko  rozmiary: S 36/38 - XL 48/50  tylko  rozmiary: S 36/38 - XL 48/50  tylko
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Be my Valentine

Róża w szkle
wymiary: ok. 8 x 12,4 cm, tylko

Kielich na wino
wymiary: ok. 9 x 14,4 cm, tylko

 Szklanka

 Kieliszek do wina

 Perfumy

     6,99 zł

    12,99 zł

    12,99 zł

 wymiary: ok. 8 x 12 4 cm  tylko

 wymiary: ok. 9 x 14 4 cm  tylko

 pojemność: 100 ml  tylko
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Be my Valentine

 Koszyk do przechowywania Stolik kawowy  Stolik kawowy

 Koc  Pierścionki  Szklany wazon

 Flanelowy koc  Flanelowy koc  Flanelowy koc

    14,99 zł     39,99 zł     39,99 zł

    34,99 zł      4,00 zł     34,99 zł

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

 wymiary: 28 x 22 x 7 cm  tylko  wymiary: 37 x 37 x 39 cm  tylko  wymiary: 37 x 37 x 39 cm  tylko

 wymiary: 150 x 200 cm  tylko  z cyrkoniami  4 różne rozmiary: S  M  L  XL
  tylko

 wymiary: wysokość: 25 cm  Ø: 16 5 cm 
 tylko

 wymiary: 130 x 170 cm  tylko  wymiary: 130 x 170 cm  tylko  wymiary: 130 x 170 cm  tylko
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Praktyczne akcesoria do domu

 Klamerki do prania

 Klamerki do prania

 Zestaw Vileda UtraMat

     4,00 zł

     4,00 zł

    79,99 zł

   tylko

   tylko

 zestaw do mycia podłogi  z teleskopowym
 kijem i nakładką na mop oraz wiadrem
 UtraMat  tylko

Zestaw Vileda 
UtraMat

zestaw do mycia podłogi, 
z teleskopowym kijem 

i nakładką na mop oraz 
wiadrem UtraMat, tylko
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Praktyczne akcesoria do domu

 Ściereczki Vileda z
 mikrowłókna

 Linka na pranie

    14,99 zł
     4,00 zł wymiary: ok. 30 x 30 cm  tylko

 wymiary: długość ok. 20 cm  tylko

Wymiana/zwrot towaru
bez dyskusji!
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dla dzieciModa
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 Koszulki z długim
 rękawem

 Koszulki z długim
 rękawem

 Koszulki z długim
 rękawem

     7,99 zł      7,99 zł      7,99 zł
 różne kolory  rozmiary: 92-164  tylko  różne kolory  rozmiary: 92-164  tylko  różne kolory  rozmiary: 92-164  tylko
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Moda dla dzieci

 Koszulki z długim
 rękawem

 Legginsy  Legginsy

 Legginsy  Legginsy  Legginsy

 Podkoszulki  Podkoszulki  Koszulka z długim
 rękawem

     7,99 zł
    14,99 zł     14,99 zł

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

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

 różne kolory  rozmiary: 92-164  tylko

 różne kolory  rozmiary: 92-164  tylko  różne kolory  rozmiary: 92-164  tylko

 różne kolory  rozmiary: 92-164  tylko  różne kolory  rozmiary: 92-164  tylko  różne kolory  rozmiary: 92-164  tylko

 rozmiary: 92-122/128  tylko  rozmiary: 92-122/128  tylko

 rozmiary: 128-158/164  tylko
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Moda dla dzieci

 Koszulka z długim
 rękawem

 Koszulka z długim
 rękawem

 Legginsy

    12,99 zł     12,99 zł
    14,99 zł rozmiary: 128-158/164  tylko  rozmiary: 128-158/164  tylko

 rozmiary: 92-164  tylko
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* Newsletter możesz zamówić w prosty sposób na naszej stronie www.kik.pl!

Obowiązuje od 08.02.2021 r.

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!

OP01 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

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

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




