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Obowiązuje od 09.08.2021

Figurka 
dekoracyjna

wymiary: ok. 14 x 9 x 15,5 cm, 
tylko 14,99

Ręcznik z 
kapturem

wymiary: 80 x 80 cm, 
tylko 19,99

Wisząca 
dekoracja

wymiary: ok. 24 x 25 x 3,5 cm, 
tylko

Koszulka 
dziecięca 
z długim 
rękawem
rozmiary: 92-122, 
tylko 14,99
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Plecak dziewczęcy
wymiary: 30 x 25 x 9,5 cm, tylko

Bielizna 
damska  

rozmiary: S-XL, 
tylko 12,99

Jeansy 
dziecięce 

Basic
rozmiary: 92-164, tylko

School
Back to

www.kik.pl



www.kik.pl

 Karteczki samoprzylepne  Kubek na farbki  Zestaw piśmienniczy, 5
 elementów

     4,00 zł      4,00 zł      8,99 zł

 różne kolory, tylko  średnica: 6,5 cm, wysokość: 8 cm, tylko

 ołówek: 17,5 cm, średnica: 0,7, tylko

School
Back to

Piórnik
wymiary: 20 x 6,5 x 5,5 cm, tylko



Back to School

www.kik.pl

 Gumka  Kredki  Mazaki

 Linijka  Kredki  Kleje

 Markery permanentne  Długopis  Zakreślacze

     6,99 zł     12,99 zł     12,99 zł

     4,00 zł      4,00 zł      4,00 zł

     4,00 zł      4,00 zł      4,00 zł

 różne wersje, tylko  dobrze kryjące, tylko  14 + 4 gratis, tylko

 wymiary: 30 cm, tylko  12 sztuk, różne kolory, tylko  32g, tylko

 metalic, tylko  różne kolory, tylko  różne kolory, tylko



Wymiana/zwrot towaru
bez dyskusji!

www.kik.pl

Back to School

 Segregator  Ekierka  Samoprzylepna okładka

 Kołonotatnik  Gumki

 Długopisy  Kleje  Ołówki

     4,00 zł      4,00 zł      4,00 zł

     4,00 zł      4,00 zł

     4,00 zł      4,00 zł      4,00 zł

 A4, tylko  przezroczysta, tylko  przezroczysta: 1,00 x 0,4 m, tylko

 80 kartek, w linie, różne motywy, tylko  różne kolory, tylko

 różne kolory, tylko  40g, tylko  z gumką, tylko



www.kik.pl

 Jeansy dziecięce Basic  Koszulka dziecięca z
 długim rękawem

 Legginsy dziecięce

    19,99 zł      7,99 zł     14,99 zł

 rozmiary: 92 - 164, tylko

 rozmiary: 92 - 164, tylko

 rozmiary: 92-164, tylko

na każdą pogodę
Moda dziecięca



Moda dziecięca na każdą pogodę

www.kik.pl

Wyjątkowa 
jakość

dla całej 
rodziny.

 Sukienka sztruksowa  Koszulka chłopięca z
 długim rękawem

 Spodnie dresowe

 Dziecięce spodnie
 dresowe

 Koszulka dziecięca z
 długim rękawem

    34,99 zł     12,99 zł     29,99 zł

    14,99 zł

    14,99 zł

 rozmiary: 92-122, tylko

 rozmiary: 98-122, tylko

 rozmiary: 92-122, tylko

 rozmiary: 92-164, tylko

 rozmiary: 92-122, tylko



www.kik.pl

 Body chłopięce  Piżama niemowlęca  Spodnie chłopięce

    14,99 zł     19,99 zł     19,99 zł
 rozmiary: 68-86, tylko  rozmiary: 74-86, tylko  rozmiary: 50-56, tylko

Body niemowlęce 
rozmiary: 68-86, tylko

Wygodne ubranka

dla niemowląt
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Wygodne ubranka dla niemowląt

www.kik.pl

 Body dziewczęce  Myjki dla niemowląt  Śliniaki

 Śpiwór niemowlęcy  Koc  Koc niemowlęcy

 Legginsy dziewczęce  Spodnie  Śliniak plastikowy

    14,99 zł      8,99 zł     12,99 zł

    39,99 zł     29,99 zł     19,99 zł

    11,99 zł     24,99 zł      8,99 zł

 rozmiary: 68-86, tylko  wymiary: 30 x 30 cm, tylko  wymiary: 19 x 24 cm, tylko

 różne długości i rodzaje, tylko  wymiary: 70 x 100 cm, tylko  wymiary: 75 x 100 cm, tylko

 rozmiary: 68-86, tylko  rozmiary: 68-86, tylko  różne rodzaje, tylko



www.kik.pl

 Majtki chłopięce  Dziewczęce majtki  Biustonosz

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

 rozmiary: 92-176, tylko  rozmiary: 92-122/128, tylko  rozmiary: 90D-105D, tylko

Bielizna 
dziecięca 

rozmiary: 92-122/128, tylko

całej rodziny
Bielizna dla



Bielizna dla całej rodziny

www.kik.pl

 Biustonosz  Majtki chłopięce  Stringi damskie

 Biustonosz

 Majtki damskie  Sukienka damska

    14,99 zł     14,99 zł     12,99 zł

    24,99 zł

    14,99 zł     34,99 zł

 rozmiary: 75B-85C, tylko  rozmiary: 92-176, tylko  rozmiary: S 36/38 - XL 48/50, tylko

 rozmiary: 75B-85D, tylko

 rozmiary S-XL, tylko  rozmiary: 36-48, tylko



www.kik.pl

 Stolik  Dekoracyjna taca  Dywan

    34,99 zł      8,99 zł     39,99 zł

 z 3 drewnianymi nogami, wymiary: ok. 35 x 35
 x 35 cm, tylko

 wymiary: ok. 20 x 20 x 2 cm, tylko  wymiary: 60 x 95 cm, tylko

Ciepło i przyjemnie
naturalne jesienne dekoracje

Poduszka 
różne rodzaje, od



Ciepło i przyjemnie - 
naturalne jesienne dekoracje

www.kik.pl

 Koc  Koc polarowy  Prześcieradło z gumką

 Dekoracyjny mech  Zawieszka dekoracyjna  Figurka dekoracyjna

 Poduszka  Poduszka podróżna  Poduszka

    34,99 zł     11,99 zł      8,99 zł

     4,00 zł     12,99 zł      8,99 zł

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

 wymiary: 150 x 200 cm, tylko  wymiary: 130 x 170 cm, tylko  wymiary: 90 x 200 cm, tylko

 wymiary: ok. 15 x 15 cm, tylko  wymiary: ok. 52 x 8 x 7 cm, tylko  wymiary: ok. 11,5 x 6,5 cm, tylko

 wymiary: 40 x 40 cm, tylko  wymiary: 30 x 30 cm, tylko  wymiary: 40 x 45 cm, tylko



ZAWSZE DOSTĘPNE
ZAWSZE W 

KORZYSTNEJ CENIE
SPRAWDŹ JUŻ TERAZ

@
Nie przegap żadnej okazji!

Zamów newsletter KiK.*

* Newsletter możesz zamówić w prosty sposób n
naszej stronie www.kik.pl!

www.kik.pl

 Jeansy dziecięce Basic  Majtki dziewczęce  Body chłopięce

 Majtki chłopięce  Spodnie dresowe

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

    14,99 zł     24,99 zł

 rozmiary: 92-164, tylko  rozmiary: 92-176, tylko  rozmiary: 68-86, tylko

 rozmiary: 92-176, tylko  rozmiary: 68-86, tylko
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* Newsletter możesz zamówić w prosty sposób na naszej stronie www.kik.pl!

Obowiązuje od 09.08.2021

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!

OP07 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




