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Nic tak nie podkreśli cie-
płej, rodzinnej atmosfery 
podczas świątecznego 
posiłku jak pięknie ude-
korowany stół. Świątecz-
ne drzewko na porcela-
nie, przybrane złotymi 
dodatkami sprawi, że cała 
aranżacja rozbłyśnie i na-
bierze elegancji. Spój-
na stylistycznie kolekcja 
Classic Green obejmuje 
wiele elementów, do któ-
rych dobierając dodatki 
w odcieniu modnej przy-
dymionej zieleni i złota, 
stworzysz prawdziwie 
magiczną scenerię.  

w magicznymlesie

Classic Green



Classic Green kubek prosty ze złotym uchem NBC 
250 ml

1299
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031668
; inner: 6 szt.

Classic Green filiżanka jumbo ze spodkiem NBC 
400 ml w opasce pvc

1930
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 01010031671
; inner: 4 szt.

Classic Green miska NBC 14 cm 540 ml

885
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052144
; inner: 6 szt.

Kubek baryłka NBC 300 ml dek. renifer

419
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031689
; inner: 6 szt.

Classic Green kubek baryłka NBC 300 ml

499
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031667
; inner: 6 szt.

Classic Green filiżanka ze spodkiem NBC 200 ml w 
opasce pvc

1270
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 01010031670
; inner: 6 szt.

Classic Green mata stołowa 28x43cm

110
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001840
; inner: 24 szt.

Kubek baryłka NBC 300 ml dek. świąteczna 
skarpeta

419
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031690
; inner: 6 szt.

Classic Green kubek jumbo na stopce NBC 400 ml

899
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031669
; inner: 6 szt.

Classic Green talerz deserowy NBC 20 cm

890
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002879
; inner: 6 szt.

Kubek baryłka NBC 300 ml dek. Mikołaj

419
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031691
; inner: 6 szt.

Nic tak nie podkreśli cie-
płej, rodzinnej atmosfery 
podczas świątecznego 
posiłku jak pięknie ude-
korowany stół. Świątecz-
ne drzewko na porcela-
nie, przybrane złotymi 
dodatkami sprawi, że cała 
aranżacja rozbłyśnie i na-
bierze elegancji. Spój-
na stylistycznie kolekcja 
Classic Green obejmuje 
wiele elementów, do któ-
rych dobierając dodatki 
w odcieniu modnej przy-
dymionej zieleni i złota, 
stworzysz prawdziwie 
magiczną scenerię.  

w magicznymlesie

Classic Green

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Święta to czas wypoczynku, 
wyśmienitego jedzenia 

i niekończących się rozmów 
w rodzinnym gronie przy 

pięknie udekorowanym stole. 

Klasyczna forma 
i ponadczasowy design 

kolekcji Classic Green sprawia, 
że świąteczna kolacja będzie 

jeszcze bardziej uroczysta.  
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Monokolor talerz 19 cm voyager

550
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002670
; inner: 6 szt.

Urban Gold filiżanka na stopce 400 ml 
przydymiona zieleń

1699
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031705
; inner: 6 szt.

Urban Gold kubek ze złotym rantem 300 ml 
przydymiona zieleń

930
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031706
; inner: 6 szt.

Ballerina miska NBC 12,5 cm 520 ml zielona

515
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051955
; inner: 6 szt.

Ballerina miska NBC 9,5 cm 300 ml zielona

399
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051956
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Kolekcję Ballerina zdobi 
nowoczesny relief, 

przypominający plisy 
na spódnicy baletnicy. 

Przestrzenną dekorację 
na matowej porcelanie  
docenią w szczególności 

osoby znudzone masową 
produkcją, poszukujące naczyń 

o nieoczywistej formie.
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Bella Złota Girlanda miska NBC 14 cm 520 ml

835
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051815
; inner: 6 szt.

Bella Złota Girlanda talerz głęboki NBC 20 cm 
450 ml

990
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002734
; inner: 6 szt.

Bella Złota Girlanda talerz płytki NBC 26 cm

1220
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0101002733
; inner: 6 szt.

Bella Złota Girlanda talerz deserowy NBC 20 cm

835
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002735
; inner: 6 szt.

Bella Złota Girlanda kubek baryłka NBC 300 ml

730
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031169
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Regularna, prosta sylwetka 
kolekcji Bella Złota Girlanda 

podkreślona została misterną 
złotą dekoracją.  

Wyważona zastawa stołowa 
będzie doskonałą bazą 

dla bardziej wzorzystych 
elementów świątecznej 

aranżacji.
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Galaxy Light Gold sztućce komplet 24 szt. w 
pudełku flok

11900
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104001188

Patera szklana z kloszem 32 cm color box

3900
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0103005466

Avangarda szklany zestaw dekoracyjny 3 el. 
zdobiony złotem

2250
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016809

Avangarda kieliszki do szampana 200 ml zdobione 
złotem komplet 6 szt.

3339
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006555

Avangarda kieliszki do wina białego 400 ml 
zdobione złotem komplet 6 szt.

3339
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006554

Avangarda kieliszki do wina czerwonego 520 ml 
zdobione złotem komplet 6 szt.

3339
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006553

Podkładka pod talerz relief śr. 33 cm złota

520
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018958

Podkładka pod talerz ze złotymi perełkami śr. 33 
cm biała

550
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018954

Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm 
czerwona

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018952

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

W święta nasze domy zdobią 
pięknie przybrane choinki. 

Mniejsze gałązki świerku, które 
przycięliśmy formując drzewko, 

możemy jeszcze wykorzystać 
i wyeksponować je w wazonie. 

Dodająca kilka niewielkich 
ozdób stworzymy  elegancką 
dekorację do salonu, kuchni 

czy sypialni. 

Świąteczne stoły uginają się 
od tradycyjnych serników, 

makowców, a nawet tortów. 
Do ich eleganckiego podania 
niezbędna będzie stylowa 

szklana patera.   

Wysoka nóżka umożliwi 
optymalnie wykorzystać 

miejsce na stole.
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Obrus ze złotą dekoracją 160x220 cm ecru

5400
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001100
; inner: 3 szt.

Obrus 110x160 cm dek. złote gwiazdki

1530
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001151
; inner: 4 szt.

Obrus 85x85 cm dek. złote gwiazdki, ecru

2040
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001136
; inner: 4 szt.

Joy obrus 85x85 cm ecru

2090
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001135
; inner: 4 szt.

Obrus 160x240 cm beżowy

2690
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1709001125
; inner: 4 szt.

Obrus 130x160 cm beżowy

2000
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001124
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Figurka choinka drewniana z welurowym frontem 
25x21 cm zielona

920
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1706001496
; inner: 6 szt.

Zawieszka drewniana śr. 7,5 cm mix 2 wzorów 
choinka/gwiazda zielona

250
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001510
; inner: 6 szt.

Figurka renifer leżący 18x10x19,5 cm złoty

1405
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1702001515
; inner: 2 szt.

Figurka renifer leżący 11x6x11 cm złoty

705
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001514
; inner: 4 szt.

Domek z led 11x7x15 cm biały

1000
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1702001410
; inner: 4 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x22 cm

1050
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400199
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x18 cm

1030
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400198
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x14 cm

965
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400197
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Ceramiczny, zimowy domek 
wprowadzi prawdziwie 

świąteczny klimat  
do każdego wnętrza. 

Ozdoba stanowi bezpieczną 
alternatywę dla klasycznych 

świec. Energooszczędne 
lampki led zasilane są dwoma 

bateriami AG13.
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Pokochaj miętę w Święta. Dzię-
ki niej w domach zagości czarują-
ca słodycz, którą stworzą finezyj-
ne detale i eleganckie drobiazgi,  
jak z dziecięcych fantazji. Odświe-
żające połączenie mięty z ciepłymi 
odcieniami czerwieni ożywi wystrój 
i wyczaruje niezwykły efekt. Styl  
butikowy daje wiele możliwości 
stworzenia niepowtarzalnej, wyjąt-
kowej aranżacji, którą pokochają 
domownicy.

Magia Północy

mietowelove



Magia Północy kubek prosty 350ml mix 4 wzorów

465
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031122
; inner: 4 szt.

Magia Północy miska 14 cm

750
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051769
; inner: 6 szt.

Magia Północy mata stołowa 28x43 cm mix 2 
wzorów

650
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 1708001743
; inner: 1 szt.

Mata słomkowa 38 cm szara

330
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017391
; inner: 12 szt.

Magia Północy filiżanka 420 ml

780
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031121
; inner: 6 szt.

Półmisek prostokątny 27x13 cm dek. złota linia

2190
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051771

Podkładka pod talerz ze złotymi perełkami śr. 33 
cm biała

550
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018954

Renifer kubek świąteczny NBC 300 ml z maskotką 
gift box

1125
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031665
; inner: 6 szt.

Magia Północy talerz deserowy 20 cm mix 2 
wzorów

940
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002706
; inner: 6 szt.

Magia Północy talerzyk kwadratowy 13 cm

750
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010051770
; inner: 6 szt.

Mata słomkowa 38 cm pomarańczowa

315
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015263
; inner: 12 szt.

Mikołaj kubek świąteczny NBC 300 ml z maskotką 
gift box

1125
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031666
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031122?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051769?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001743?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108017391?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031121?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051771?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018954?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031665?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002706?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051770?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0208015263?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031666?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Kubek baryłka NBC 300 ml dek. zimowy renifer

425
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031679
; inner: 6 szt.

Diamond szklanki do whisky 330 ml komplet 6 
szt.

1290
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0102011224

Diamond szklanki long drink 350 ml komplet 6 
szt.

1290
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0102011223

Kubek baryłka NBC 300 ml dek. zimowy bałwanek

425
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031678
; inner: 6 szt.

Diamond kieliszki do wina białego 250 ml 
komplet 6 szt.

1700
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0102003133

Diamond kieliszki do wina czerwonego 330 ml 
komplet 6 szt.

1590
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0102003132

Kubek baryłka NBC 300 ml dek. zimowy 
pingwinek

425
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031677
; inner: 6 szt.

Kubek baryłka NBC 300 ml z zaparzaczem i 
ozdobną figurką dek. zimowy bałwanek gift box

1690
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031676
; inner: 4 szt.

Kubek baryłka NBC 300 ml z zaparzaczem i 
ozdobną figurką dek.zimowy pingwinek gift box

1690
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031675
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Porcelanowy kubek oferowany 
jest w zestawie wraz 

z zaparzaczem w kształcie kuli 
na łańcuszku zakończonym 
ozdobną figurką, który służy 
do parzenia herbat lub ziół.  

Dodatkowo eleganckie 
opakowanie sprawia, że kubek 

jest świetnym pomysłem 
na prezent.
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031679?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0102011224?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0102011223?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031678?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0102003133?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0102003132?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031677?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031676?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031675?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Obrus 160x240 cm turkusowy

4470
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900182
; inner: 6 szt.

Obrus 110x160 cm turkusowy

2725
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900180
; inner: 6 szt.

Obrus 80x80 cm turkusowy

1225
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900181
; inner: 6 szt.

Bieżnik 40x140 cm turkusowy

1405
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900217
; inner: 6 szt.

Sunshine poszewka dekoracyjna 40x40 cm

1299
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004173
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 sky blue

815
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004166
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40x cm złote napisy 
dek. I Ibiza

990
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 170900437
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 30x50x cm złote napisy 
dek. III Ibiza

890
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 170900441
; inner: 4 szt.

Future sztućce komplet 24 szt. dek.quadro; w 
pudełku flok

5250
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001168

Future sztućce komplet 24 szt. dek. fiore; w 
pudełku flok

5250
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001167

Future sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

4900
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001127

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/170900182?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900180?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900181?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900217?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004173?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004166?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900437?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900441?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001168?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001167?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001127?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Figurka bałwan w czerwonym sweterku ze 
zwisajacymi nogami 8x6x10 cm

600
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1702001473
; inner: 8 szt.

Figurka bałwan w zielonym sweterku ze 
zwisającymi nogami 8x6x10 cm

600
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1702001472
; inner: 8 szt.

Figurka samochód z choinką; oświetlenie led 
13x7x9 cm

1030
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001471
; inner: 4 szt.

Figurka bałwan z choinką; oświetlenie led 
10,5x8x15 cm

950
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1702001470
; inner: 4 szt.

Figurka bałwan z prezentem; oświetlenie led 
10,5x8x15 cm

950
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1702001469
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana choinka z futerkiem 
9,5x6x18,5 cm

650
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001618
; inner: 4 szt.

Figurka aniołek ceramiczny w wełnianej czapce z 
sercem 6x4,5x13,5 cm

535
złopak. zbiorcze: 64 szt.

Indeks: 1702001516
; inner: 8 szt.

Świecznik porcelanowy 10x10x4 cm mix 2 
wzorów

630
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1701001109
; inner: 12 szt.

Kominek porcelanowy 8,5x8,5x11,5 cm dek. 
śnieżynka biały matowy

875
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001132
; inner: 4 szt.

Kominek porcelanowy 8,5x8,5x11,5 cm voyager, 
połysk

875
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001135
; inner: 4 szt.

Świecznik szklany 7,5x8 cm turkusowy

390
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1703001389
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1702001473?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001472?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001471?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001470?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001469?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001618?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001516?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001109?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001132?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001135?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001389?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Figurka drewniana mix 2 wzorów 14x140 cm

385
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001535
; inner: 12 szt.

Figurka drewniana gwiazda xmas 14x14 cm

335
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001300
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana ptaszki na płozach 23x7,5 cm

559
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001302
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana renifer z choinką 16x17x2 cm

439
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001294
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana gwiazda potrójna 11x11,5 cm

275
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001304
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana choinka xmas  13x14 cm

420
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1706001305
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana choinka z Mikołajem na 
drabinie 13x5x24 cm

570
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1706001660
; inner: 6 szt.

Zawieszki drewniane 4x4,5 cm komplet 16 szt. 
mix 4 wzorów; czerwone

615
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001322
; inner: 4 szt.

Ozdoby drewniane renifer z taśmą dwustronną do 
przyklejenia komplet 20 szt.

530
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1706001506
; inner: 24 szt.

Zawieszki drewniane choinka/bombka/dzwonek 
komplet 9 szt.

690
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001500
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001535?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001300?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001302?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001294?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001304?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001305?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001660?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001322?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001506?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001500?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Kalendarz adwentowy drewniany linijka 
47,5x10,5 cm dek. samochód

765
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001502
; inner: 6 szt.

Kalendarz adwentowy drewniany linijka 38x9,5 
cm dek. renifer

600
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001501
; inner: 6 szt.

Kalendarz adwentowy drewniany linijka 38x2x9,5 
cm dek. Mikołaj

600
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001503
; inner: 6 szt.

Klamerki drewniane domki 21,5x16x1,5 cm 
komplet 8 szt.

480
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001347
; inner: 6 szt.

Klamerki drewniane koniki 28x15x1,5 cm komplet 
8 szt.

350
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001346
; inner: 6 szt.

Klamerki drewniane 4,5 cm komplet 6 szt.; mix 
3 wzorów

365
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1706001326
; inner: 6 szt.

Klamerki drewniane koniki 4x4,5 cm komplet 6 
szt.

279
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1706001321
; inner: 6 szt.

Klamerki drewniane 3,5 cm komplet 6 szt.; mix 
3 wzorów

279
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1706001320
; inner: 6 szt.

Klamerki drewniane choinka 4x5 cm komplet 6 
szt.

279
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1706001319
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001502?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001501?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001503?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001347?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001346?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001326?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001321?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001320?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001319?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Geometryczny kształt  heksago-
nów, przypominający formą słodki 
plaster miodu w kolekcji Honey, 
doskonale odnajdzie się zarów-
no w skandynawskich wnętrzach,  
jak i tych bardziej nowoczesnych, 
pełnych stylowej aranżacji. Bla-
sku naszej kolekcji doda szkło  
i złote dodatki o przestrzennych 
formach oraz pełne światła ledo-
we ozdoby.

Honey

zastawa
pelna

slodyczy



Honey kubek 350ml złota linia

485
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031084
; inner: 6 szt.

Honey miska 13 cm złota linia 520 ml

645
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051717
; inner: 6 szt.

Honey kubek 430ml złota linia

635
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031083
; inner: 6 szt.

Honey kubek 350 ml biały

450
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031087
; inner: 6 szt.

Honey talerz 20 złota linia

665
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002680
; inner: 6 szt.

Honey talerz 20 cm biały

590
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002682
; inner: 6 szt.

Honey miska 13 cm biała 520 ml

590
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051719
; inner: 6 szt.

Regular pojemnik na miód z pokrywką i 
bambusową łyżką 9x7/11,5 cm

865
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052003
; inner: 6 szt.

Geometryczny kształt  heksago-
nów, przypominający formą słodki 
plaster miodu w kolekcji Honey, 
doskonale odnajdzie się zarów-
no w skandynawskich wnętrzach,  
jak i tych bardziej nowoczesnych, 
pełnych stylowej aranżacji. Bla-
sku naszej kolekcji doda szkło  
i złote dodatki o przestrzennych 
formach oraz pełne światła ledo-
we ozdoby.

Honey

zastawa
pelna

slodyczy
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Podkładka pod talerz śr. 33 cm złota

480
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018924

Mata stołowa pvc 44x30 cm dek. kwiat, złota

290
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 170700168
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc 45x30 cm dek. kwiaty

275
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 170700171
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc śr. 38 cm błyszcząca złota

399
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 170700174
; inner: 6 szt.

Galaxy Light Gold sztućce komplet 24 szt. w 
pudełku flok

11900
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104001188

Rubin Gold szklanki 450 ml komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007502

Rubin Gold szklanki 370 ml komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007503

Rubin Gold kieliszki do szampana 220 ml komplet 
6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006534

Rubin Gold kieliszki do wina czerwonego 530 ml 
komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006532

Rubin Gold kieliszki do wina białego 370 ml 
komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006533

Liberty XL kubek 420 ml dek. honey

360
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103003237

Boston kubek 260 ml dek. honey

360
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103003236
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New York poszewka dekoracyjna 40x40 cm dek. 
Get Inspired

1199
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004191
; inner: 4 szt.

Obrus ze złotą dekoracją 160x220 cm ecru

5400
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001100
; inner: 3 szt.

Obrus ze złotą dekoracją 140x170 cm ecru

3900
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900199
; inner: 3 szt.

Velvet poszewka dekoracyjna 30x50 cm dek. 
plaster miodu

1050
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004231
; inner: 4 szt.

Obrus 160x240 cm turkusowy

4470
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900182
; inner: 6 szt.

Obrus 110x160 cm turkusowy

2725
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900180
; inner: 6 szt.

Obrus 80x80 cm turkusowy

1225
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900181
; inner: 6 szt.

Podkładka pod talerz promienie śr. 33 cm złota

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018956

Podkładka pod talerz nieregularna, karbowana śr. 
33 cm złota

699
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01080181003
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Świecznik szklany w złotej metalowej osłonce 
10x10x15 cm dek. merry xmas

1190
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001491
; inner: 4 szt.

Świecznik szklany w złotej metalowej osłonce 
10x10x15 cm dek.  merry xmas II

970
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001488
; inner: 4 szt.

Świecznik szklany 7,5x8 cm turkusowy

390
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1703001389
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy 28x11,5 cm złoty

1399
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1704001137
; inner: 6 szt.

Świecznik metalowy 14x12 cm złoty

999
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1704001132
; inner: 6 szt.

Świecznik metalowy 10x9,5 cm złoty

795
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1704001131
; inner: 6 szt.
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Figurka ceramiczna choinka 10x4x13,5 cm

840
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1702001523
; inner: 4 szt.

Figurka porcelanowa choinka biała ze złotymi 
gwiazdkami 8x4x13,5 cm

615
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1701001152
; inner: 6 szt.

Figurka porcelanowa choinka biała ze złotymi 
gwiazdkami 7x3x12 cm

520
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1701001151
; inner: 6 szt.

Figurka porcelanowa Mikołaj z choinką 7x7x15,5 
cm

725
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1701001119
; inner: 4 szt.

Renifer biały ze srebnymi dodatkami stojący 
11,5x8x21 cm

2375
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170100199
; inner: 2 szt.

Renifer biały ze srebnymi dodatkami siedzący 
13,5x8x17,5 cm

1895
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 170100194
; inner: 1 szt.

Kominek porcelanowy 8x8x10 cm biały, połysk

999
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001138
; inner: 4 szt.

Kominek porcelanowy 8,5x8,5x11,5 cm dek. 
romby; biały, matowy

875
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001136
; inner: 4 szt.

Kominek porcelanowy 8,5x8,5x11,5 cm voyager, 
połysk

875
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001135
; inner: 4 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x22 cm

1050
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400199
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x18 cm

1030
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400198
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x14 cm

965
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400197
; inner: 6 szt.
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Choinka ceramiczna z lampkami led 7x4,5x13 cm

610
złopak. zbiorcze: 108 szt.

Indeks: 1702001522
; inner: 6 szt.

Figurka porcelanowa dzwonek z lampkami led 
7x7x10,5 cm

745
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1701001150
; inner: 6 szt.

Figurka porcelanowa choinka z lampkami led 
7x7x11,5 cm

765
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1701001149
; inner: 6 szt.

Figurka porcelanowa choinka z lampkami led 
11x5,5x10 cm

730
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1701001147
; inner: 6 szt.

Figurka porcelanowa choinka z lampkami led 
9x8x15,5 cm

1080
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1701001146
; inner: 4 szt.

Figurka ceramiczna choinka 8x3,5x10,5 cm

540
złopak. zbiorcze: 108 szt.

Indeks: 1702001524
; inner: 6 szt.
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Kolor roku 2020 Classic Blue  
ma symbolizować powrót do har-
monii i spokoju, którego tak bar-
dzo brakuje we współczesnym 
świecie. Kolor ten jest idealny  
do stworzenia modnych świą-
tecznych aranżacji. Chociaż  
Classic Blue jest dość mocny  
i ciemny, nie traci on swoich ko-
jących właściwości. Przy tym  
jest odcieniem, dzięki któremu 
możesz stworzyć bardzo wy-
razistą i intrygującą stylizację. 
Wystarczy tylko dołożyć sporo  
błyszczącego złota. 

Classic Blue

najmodniejsza
stylizacja



Urban Gold filiżanka na stopce 400 ml granatowa

1590
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101004831
; inner: 6 szt.

Urban White filiżanka 240 ml ze spodkiem dek. 
złota linia w opasce pvc

1300
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031207
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia kubek NBC 320 ml

609
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031602
; inner: 6 szt.

Urban Gold filiżanka na stopce 400 ml ciemny 
granat

1690
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031701
; inner: 6 szt.

Urban White talerz deserowy 20 cm dek. złota 
linia

750
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101004838
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia filiżanka 200 ml ze spodkiem 15 
cm NBC w opasce pvc

1090
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101004960
; inner: 6 szt.

Urban Gold kubek ze złotym rantem 300 ml 
ciemny granat

930
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031702
; inner: 6 szt.

Kominek porcelanowy 8,5x8,5x11,5 cm voyager, 
połysk

875
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001135
; inner: 4 szt.

Urban White miska 13 cm, 520 ml dek. złota linia

750
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002746
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia imbryk NBC 900 ml w opasce pvc

2950
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010052125
; inner: 1 szt.
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010052125?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Awesome Today kubek stożek 300mlz silikonową 
porkywką mix 2 wz

999
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031099
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia miska NBC 14 cm 520 ml

685
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052128
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia talerz głęboki NBC 20 cm 450 ml

760
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002871
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia talerz płytki NBC 26 cm

990
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002869
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia talerz deserowy NBC 20 cm

680
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002870
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia mlecznik NBC 300 ml

1090
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052126
; inner: 4 szt.

Bella Złota Linia cukiernica NBC 350 ml w opasce 
pvc

1490
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052124
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Mata stołowa pvc 44x30 cm dek. kwiat, złota

290
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 170700168
; inner: 6 szt.

Podkładka pod talerz nieregularna, karbowana śr. 
33 cm złota

699
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01080181003

Mata stołowa pvc 36,5x47 cm dek. liść, złota

290
złopak. zbiorcze: 180 szt.

Indeks: 170700167
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc śr. 38 cm dek. kwiat, złota

290
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170700165
; inner: 6 szt.

Patera porcelanowa świąteczna gwiazdka NBC 
19,5x17 cm

1340
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010052145
; inner: 6 szt.

Awesome Today salaterka stożek NBC 12,5 cm mix 
2 wzorów

599
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051731
; inner: 6 szt.

Awesome Today talerz NBC 20 cm mix 2 wzorów

599
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002688
; inner: 6 szt.

Awesome Today filiżanka NBC 470 ml

550
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101004778
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/170700168?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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Rubin Gold kieliszki do szampana 220 ml komplet 
6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006534

Rubin Gold kieliszki do wina czerwonego 530 ml 
komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006532

Rubin Gold kieliszki do wina białego 370 ml 
komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006533

Venus Gold salaterka szklana ze złotym obrzeżem 
17,5 cm

865
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0103005477
; inner: 3 szt.

Venus Gold salaterka szklana ze złotym obrzeżem 
12,5 cm

550
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0103005475
; inner: 6 szt.

Venus Gold talerz szklany ze złotym obrzeżem 
25 cm

1080
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0103002168
; inner: 4 szt.

Venus Gold talerz szklany ze złotym obrzeżem 
15 cm

590
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0103002166
; inner: 6 szt.

Venus Gold szklanki ze złotym obrzeżem 310 ml 
komplet 6 szt.

2080
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0103007530

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Velvet poszewka dekoracyjna 40x40 cm dek. IV

1650
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709004225
; inner: 4 szt.

Awesome Today poszewka dekoracyjna 40x40 cm 
dek. III

899
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004171
; inner: 4 szt.

Awesome Today poszewka dekoracyjna 40x40 cm 
dek. II

750
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004170
; inner: 4 szt.

Awesome Today poszewka dekoracyjna 40x40 
cm dek. I

899
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004169
; inner: 4 szt.

Obrus 160x240 cm granatowy wykończenie 
dekoracyjne

5500
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900178
; inner: 6 szt.

Obrus 140x180 cm granatowy

2419
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900179
; inner: 6 szt.

Świecznik śnieżynka 10x6x9,5 cm

825
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1701001102
; inner: 6 szt.

Świecznik śnieżynka 9,5x6x9,5 cm

825
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1701001103
; inner: 6 szt.

Galaxy Light Gold sztućce komplet 24 szt. w 
pudełku flok

11900
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104001188

Koszyk metalowy skręcony 28x12 cm złoty

1450
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001139
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy pasy 28x12 cm złoty

1440
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001136
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy kwiat 28x12 cm złoty

1490
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001134
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Velvet poszewka dekoracyjna 30x50 cm blue

2270
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709004222
; inner: 4 szt.

Velvet poszewka dekoracyjna 40x40 cm dek. V

1650
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709004226
; inner: 4 szt.

Velvet poszewka dekoracyjna 40x40 cm dek. II

1650
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709004223
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x22 cm

1050
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400199
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x18 cm

1030
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400198
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x14 cm

965
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400197
; inner: 6 szt.

Figurka choinka 7,5x7,5x17,5 cm złota

1065
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1702001476
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Bordo, burgund uzupełniony 
szarościami, a na drugim biegu-
nie złoto – te zestawienia kolory-
styczne zimą na dobre zagoszczą 
w naszych wnętrzach, zarówno  
w dodatkach, jak i dekoracjach 
na porcelanie. Ich głębię i zmy-
słowy charakter podkreślą rów-
nież aksamity i welury, które 
są obecnie bardzo modne. Aby 
stworzyć kameralny klimat nie-
zbędne jest nastrojowe światło  
i blask subtelnych, złotych  
detali...

Magic Winter

nastrojowy
wieczor



Magic Winter kubek baryłka NBC 300 ml grafit

510
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031694
; inner: 6 szt.

Magic Winter filiżanka jumbo NBC 400 ml biały

949
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031697
; inner: 6 szt.

Magic Winter miska NBC 13 cm 520 ml

599
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010052147
; inner: 6 szt.

Magic Winter kubek baryłka NBC 300 ml biały

510
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031695
; inner: 6 szt.

Magic Winter filiżanka ze spodkiem NBC 200 ml 
w opasce pvc

1135
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031698
; inner: 6 szt.

Magic Winter mata stołowa 28x43cm

110
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001838
; inner: 24 szt.

Magic Winter filiżanka jumbo NBC 400 ml grafit

949
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031696
; inner: 6 szt.

Magic Winter talerz deserowy NBC 20 cm

705
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002881
; inner: 6 szt.

Ballerina miska NBC 9,5 cm 300 ml szara

399
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051954
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Urban Gold filiżanka na stopce 400 ml rio red

1699
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031599
; inner: 6 szt.

Urban Gold kubek ze złotym rantem 300 ml rio 
red

1030
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031600
; inner: 6 szt.

Urban Gold kubek ze złotym rantem 300 ml 
burgund

930
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031708
; inner: 6 szt.

Urban Gold filiżanka na stopce 400 ml burgund

1699
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031707
; inner: 6 szt.

Urban Gold kubek ze złotym rantem 300 ml grafit

930
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031704
; inner: 6 szt.

Urban Gold filiżanka na stopce 400 ml grafit

1699
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031703
; inner: 6 szt.

Urban Gold kubek ze złotym rantem 300 ml szary

950
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031456
; inner: 6 szt.

Urban Gold filiżanka na stopce 400 ml popielata

1590
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101004833
; inner: 6 szt.

Monokolor miska 14 cm popielata

460
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051670
; inner: 6 szt.

Monokolor talerz 19 cm popielaty

550
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002669
; inner: 6 szt.

Monokolor kubek baryłka 300 ml popielaty

375
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031011
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Głęboka czerwień i burgund, 
a po drugiej stronie popiele 

i grafity, a wszystko to 
wykończone złotymi detalami. 

Taka jest właśnie szlachetna 
kolekcja kubków Urban 

Gold, w której modne barwy 
doskonale się uzupełniają.  
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031708?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031707?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031704?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031703?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031456?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004833?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051670?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002669?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031011?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Noble Gold sztućce komplet 24 szt.w pudełku flok

7890
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0104013183

Rubin Gold kieliszki do szampana 220 ml komplet 
6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006534

Rubin Gold kieliszki do wina czerwonego 530 ml 
komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006532

Rubin Gold kieliszki do wina białego 370 ml 
komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006533

Podkładka ozdobna 45,5x43 cm gałązka/liść złota

580
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 170700178
; inner: 6 szt.

Podkładka ozdobna 49x37 cm gałązka/liść złota

650
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 170700177
; inner: 6 szt.

Podkładka ozdobna 49x37 cm gałązka/liść srebrna

650
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 170700176
; inner: 6 szt.

Podkładka pod talerz karbowana śr. 33 cm srebrna

580
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01080181002

Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm srebrna

430
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018950

Mata słomkowa 38 cm szara

330
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017391
; inner: 12 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0104013183?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103006533?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/170700176?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/0108017391?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Koszyk z pomponami 36x27x16 cm szary

1670
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0406004635

Koszyk z pomponami 30x21x13 cm ciemnoszary

1480
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0406004633

Koszyk z pomponami 24x16x11 cm ciemnoszary

1080
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0406004634

Poszewka dekoracyjna z futerkiem 40x40 cm biała

1590
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1709004254
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna z futerkiem 40x40 cm 
ciemnoszara

1590
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1709004255
; inner: 4 szt.

Pled dwustronny 130x160 cm dek. pikowane 
romby szary

3500
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 17090079
; inner: 4 szt.

Obrus 80x80 cm dek. śnieżynki, szary

1915
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001140
; inner: 4 szt.

Obrus 80x80 cm popiel, wykończenie plisowane

1549
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001117
; inner: 4 szt.

Bieżnik 40x140 cm popiel wykończenie ażurowe

2090
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 170900226
; inner: 4 szt.

Obrus 80x80 cm popiel wykończenie ażurowe

2099
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001129
; inner: 4 szt.

Obrus 160x240 cm popielaty

4470
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900191
; inner: 6 szt.

Obrus 80x80 cm popielaty

1225
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900190
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0406004635?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0406004633?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0406004634?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/17090079?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001140?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001117?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900226?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001129?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900191?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900190?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Koszyk metalowy prostokątny 30x22x10 cm 
popielaty

590
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 020402612

Koszyk metalowy prostokątny 26x19x8 cm 
popielaty

490
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 020402613

Latarenka metalowa okrągła 9,5x9,5x15 cm 
czarno-złota

1340
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 1704001117
; inner: 4 szt.

Koszyk metalowy pasy 28x12 cm złoty

1440
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001136
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy kwiat 28x12 cm czarny

1150
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001133
; inner: 6 szt.

Koszyk z pomponami 30x21x13 cm biały

1480
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0406004639

Koszyk z pomponami 36x27x16 cm biały

1670
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0406004638

Koszyk z pomponami 24x16x11 cm szary

1080
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0406004637

Koszyk z pomponami 30x21x13 cm szary

1480
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0406004636

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/020402612?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020402613?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/1704001133?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0406004639?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0406004638?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0406004637?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0406004636?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Zawieszka serce welurowe z frędzlami 15x13 cm 
czerwone

499
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 170700142
; inner: 6 szt.

Zawieszka serce welurowe z frędzlami 20x18 cm 
czerwone

649
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 170700140
; inner: 6 szt.

Zawieszka serce welurowe z frędzlami 15x13 cm 
bordowe

499
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 170700141
; inner: 6 szt.

Zawieszka serce welurowe z frędzlami 20x18 cm 
bordowe

649
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 170700139
; inner: 6 szt.

Zawieszka renifer drewniany z welurowym 
frontem 16x12 cm czerwony

470
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1706001494
; inner: 6 szt.

Zawieszka renifer drewniany z welurowym 
frontem 19x14,5 cm czerwony

630
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1706001491
; inner: 6 szt.

Zawieszka renifer drewniany z welurowym 
frontem 16x12 cm bordowy

470
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1706001493
; inner: 6 szt.

Zawieszka renifer drewniany z welurowym 
frontem 19x14,5 cm bordowy

630
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1706001490
; inner: 6 szt.

Zawieszka renifer drewniany z welurowym 
frontem 16x12 cm szary

470
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1706001492
; inner: 6 szt.

Zawieszka renifer drewniany z welurowym 
frontem 19x14,5 cm szary

630
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1706001489
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/170700142?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001489?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Zawieszka drewniana śr. 7,5 cm mix 2 wzorów 
choinka/gwiazda bordowa

250
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1706001509
; inner: 6 szt.

Wianek z szyszek 25x25x8 cm bordowy

2105
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1708001764

Ozdoby choinki drewniane z welurowym frontem 
komplet 20 szt.

630
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001487
; inner: 4 szt.

Ozdoby renifery drewniane z welurowym frontem 
komplet 20 szt.

630
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001486
; inner: 4 szt.

Figurka choinka drewniana z welurowym frontem 
25x21 cm bordowa

920
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1706001495
; inner: 6 szt.

Zawieszka gwiazda welurowa 13x13 cm

460
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 170700146
; inner: 6 szt.

Zawieszka gwiazda welurowa 18x18 cm

679
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 170700145
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Welurowe wykończenie 
to nadal jeden z najgorętszych 

trendów zimowych. 
Wraz z modą na nasycone 

kolory w aranżacjach tworzy 
wspaniały duet i otwiera 

sobie zupełnie nowe wrota 
prowadzące do eleganckich 

wnętrz.
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001509?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001764?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001487?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001486?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001495?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700146?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700145?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Nastrojowe święta wca-
le nie muszą być utrzy-
mane w tradycyjnej 
kolorystyce czerwieni  
i zieleni. Również paste-
lowe, bajkowe stylizacje 
przeniosą nas do świa-
ta fantazji i subtelności,  
w których miękkie ak-
samity przeplatają się 
ze zwiewnymi tiula-
mi. Do tego porcelana  
o delikatnej powierzchni, 
w naturalnych barwach 
oraz blask srebra i złota,  
i baśniowy nastrój mamy 
gwarantowany.basniowynastroj

Przytulne Święta



Angel kubek prosty NBC 320 ml

630
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031392
; inner: 6 szt.

Półmisek prostokątny 27x13 cm dek. złota linia

2190
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051771

Urban White talerz deserowy 20 cm biały

560
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002747
; inner: 6 szt.

Urban Sand miska 13 cm, 520 ml

665
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051848
; inner: 6 szt.

Angel filiżanka ze spodkiem NBC 420 ml w opasce 
pvc

2230
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101004895
; inner: 4 szt.

Urban Grafit miska 13 cm, 520 ml

599
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051847
; inner: 6 szt.

Urban Gold kubek ze złotym rantem 300 ml 
beżowy

950
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031457
; inner: 6 szt.

Angel półmisek 27x12 cm gift box

2520
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051950
; inner: 6 szt.

Urban Sand kubek 320 ml

440
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031217
; inner: 6 szt.

Urban Gold filiżanka na stopce 400 ml beżowa

1590
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101004834
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031392?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051950?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/0101004834?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020




Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm złota

430
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018951

Mata słomkowa 38 cm beżowa

330
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017389
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm szara

330
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017391
; inner: 12 szt.

Bella Elegant miska NBC 14 cm 560 ml

865
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052025
; inner: 6 szt.

Bella Elegant talerz głęboki NBC 20 cm 450 ml

940
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002827
; inner: 6 szt.

Bella Elegant talerz płytki NBC 26 cm

1240
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0101002825
; inner: 6 szt.

Bella Elegant talerz deserowy NBC 20 cm

840
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002826
; inner: 6 szt.

Bella Elegant kubek baryłka NBC 300 ml

750
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031454
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Galaxy sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

5990
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104001184

Avangarda zestaw szklany dekoracyjny 3 el.

1689
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016810

Avangarda kieliszki do szampana 200 ml komplet 
6 szt.

2250
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006558

Avangarda kieliszki do wina czerwonego 520 ml 
komplet 6 szt.

2250
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006556

Avangarda kieliszki do wina białego 400 ml 
komplet 6 szt.

2250
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006557

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103016810?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006558?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006556?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006557?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Bieżnik 40x140 cm dek. święta

1780
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900231
; inner: 4 szt.

Obrus 80x80 cm dek. święta, biały

2200
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900195
; inner: 4 szt.

Obrus 80x80 cm dek. Merry Christmas, biały

1900
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900194
; inner: 3 szt.

Obrus 80x80 cm dek. śnieżynka, ecru

2100
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900193
; inner: 3 szt.

Obrus 85x85 cm dek. złote gwiazdki, ecru

2040
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001136
; inner: 4 szt.

Obrus 80x80 cm taupe

1225
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900184
; inner: 6 szt.

Bieżnik 40x140 cm taupe

1400
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900218
; inner: 6 szt.

Serwetka 40x40 cm taupe

380
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 170900321
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

W naszej ofercie znajdziecie 
Państwo obrusy, które 
podkreślą uroczystą 

świąteczną atmosferę. Wersje 
ze złotą lub srebrną dekoracją, 

w gwiazdki, śnieżynki czy 
choinki doskonale będą 

korespondować z innymi 
świątecznymi ozdobami, jak 
również z okazałą zastawą.
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https://hurt.altom.pl/produkty/170900231?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900195?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900194?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900193?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001136?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900184?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900218?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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Velvet pled 150x200 cm różowy

4580
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 17090076
; inner: 4 szt.

Velvet pled 150x200 cm beżowy

4580
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 17090075
; inner: 4 szt.

Pled 130x170 cm różowy z frędzlami

3690
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 17090071
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40cm velvet peach

999
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004273
; inner: 10 szt.

Poszewka dekoracyjna 40 x 40 cm różowa

1150
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004188
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm pink

815
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004138
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/17090075?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/17090071?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004273?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004188?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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Zawieszki metalowe serca komplet 6 szt. mix 3 
wzorów

620
złopak. zbiorcze: 192 szt.

Indeks: 1704001103
; inner: 12 szt.

Zawieszki metalowe dzwoneczki komplet 6 szt. 
mix 3 kolorów

620
złopak. zbiorcze: 192 szt.

Indeks: 1704001102
; inner: 12 szt.

Zawieszki metalowe komplet 6 szt. mix 3 wzorów

620
złopak. zbiorcze: 192 szt.

Indeks: 1704001101
; inner: 12 szt.

Zawieszki łyżwy komplet 3 szt. mix 3 wzorów

965
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1706001505
; inner: 12 szt.

Zawieszki metalowe komplet 3 szt. mix 3 wzorów

725
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1704001100
; inner: 12 szt.

Zawieszki drewniane śnieżynki komplet 3 szt. mix 
3 kolorów

600
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1706001504
; inner: 12 szt.

Zawieszka drewniana śnieżynka mix 3 kolorów 
(display 18 szt.)

360
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1706001521
; inner: 18 szt.

Gwiazdy drewniane ozdobne komplet 40 szt. 
różowe jasne, różowe ciemne, popielate

690
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001497
; inner: 12 szt.

Zawieszka drewniana renifer śr. 9 cm różowa

250
złopak. zbiorcze: 576 szt.

Indeks: 1706001517
; inner: 6 szt.

Zawieszka drewniana choinka z welurowym 
frontem 27x14 cm

870
złopak. zbiorcze: 80 szt.

Indeks: 1706001484
; inner: 4 szt.

Zawieszka drewniana choinka z welurowym 
frontem 20x10,5 cm

679
złopak. zbiorcze: 80 szt.

Indeks: 1706001485
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Dekoracje współtworzą 
świąteczny nastój i dodają 

wnętrzu charakteru. 

Kolorowe drewniane gwiazdy 
można wykorzystać na wiele 
sposobów - rozsypać na stole, 

między nakryciami lub przykleić 
do własnoręcznie wykonanych 

stroików czy opakowań 
prezentów.
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https://hurt.altom.pl/produkty/1704001103?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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Świecznik szklany z welurowym wykończeniem 
9x9x10 cm pudrowy róż

520
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1703001538
; inner: 4 szt.

Świecznik szklany z welurowym wykończeniem 
7x7x8 cm pudrowy róż

310
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1703001537
; inner: 4 szt.

Świecznik w osłonce welurowej z piórkami 10x15 
cm

1350
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 170700143
; inner: 4 szt.

Świecznik w osłonce welurowej z piórkami 10x10 
cm

1190
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170700144
; inner: 4 szt.

Świecznik szklany w różowej metalowej osłonce 
10x10x15 cm dek. love

990
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001489
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Welurowe wykończenie, 
już kolejny sezon, pojawia 

się w najmodniejszych 
aranżacjach na produktach 

dekoracyjnych. 

Świeczniki z welurowym 
wykończeniem, w delikatnym 
pudrowym odcieniu pozwolą 
stworzyć przytulną atmosferę 

w każdym domu.
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Figurka anioł 30 cm

3600
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1708001773
; inner: 4 szt.

Figurka anioł 25 cm

3200
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1708001774
; inner: 4 szt.

Figurka stojąca łoś chłopiec 50 cm

4080
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1708001772
; inner: 4 szt.

Figurka stojąca łoś dziewczyna 50 cm

4080
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1708001771
; inner: 4 szt.

Figurka łoś dziewczyna siedząca ze zwisającymi 
nogami 50 cm

4080
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1708001770
; inner: 4 szt.

Figurka łoś chłopiec siedzący ze zwisającymi 
nogami 50 cm

4080
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1708001769
; inner: 4 szt.

Zawieszki drewniane 4x4,5 cm komplet 16 szt.; 
mix 4 wzorów

550
złopak. zbiorcze: 108 szt.

Indeks: 1706001323
; inner: 4 szt.

Zawieszki drewniane anioły i dzwonki 4x4,5 cm 
komplet 16 szt.

615
złopak. zbiorcze: 108 szt.

Indeks: 1706001318
; inner: 4 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x22 cm

1050
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400199
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x18 cm

1030
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400198
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x14 cm

965
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400197
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Ozdobnymi, drewnianymi 
zawieszkami z łatwością 

udekorujesz choinkę, stroiki 
oraz bileciki z imionami na 

świątecznym stole. 

Drobne, dekoracyjne 
elementy mogą posłużyć 
również do przystrojenia 

prezentów. 
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Figurka skrzat 55 cm różowy

2280
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1708001779
; inner: 4 szt.

Figurka skrzat 41 cm różowy

1560
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1708001780
; inner: 4 szt.

Figurka skrzat 41 cm szary

1560
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1708001778
; inner: 4 szt.

Figurka z tiulem anioł 16 cm różowy

1400
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1708001777
; inner: 4 szt.

Figurka anioł 16 cm szary

1400
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1708001776
; inner: 4 szt.

Figurka anioł 16 cm różowy

1400
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1708001775
; inner: 4 szt.

Torebka filcowa renifer futerko 12x9x21 cm

480
złopak. zbiorcze: 64 szt.

Indeks: 1708001833
; inner: 4 szt.

Figurka lis siedzący ze zwisającymi nogami 43 cm

2990
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1708001768
; inner: 4 szt.
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https://hurt.altom.pl/produkty/1708001779?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001780?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001778?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001777?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001776?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001775?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001833?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001768?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Zawieszka z cekinami mix 4 wzorów (display 12 
szt.)

460
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1708001788
; inner: 12 szt.

Zawieszka z cekinami mix 4 wzorów (display 12 
szt.)

460
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1708001787
; inner: 12 szt.

Zawieszka ozdobna mix 3 wzorów (display 18 szt.)

600
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 170700147
; inner: 18 szt.

Zawieszka 15 cm mix 4 wzorów (display 12 szt.)

840
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1708001784
; inner: 12 szt.

Zawieszka mix 4 wzorów różowych (display 12 
szt.)

460
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1708001783
; inner: 12 szt.

Zawieszka buciki 10x8 cm różowe

960
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1708001786
; inner: 6 szt.

Zawieszka buciki 10x8 cm szare

960
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1708001785
; inner: 6 szt.

Zawieszka łyżwa 13x12 cm różowa

880
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1708001782
; inner: 12 szt.

Zawieszka łyżwa 13x12 cm szara

880
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1708001781
; inner: 12 szt.

Zawieszka łoś z białym futerkiem 9x6x16 cm

510
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1708001826
; inner: 6 szt.
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https://hurt.altom.pl/produkty/1708001788?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001787?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700147?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001784?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001783?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001786?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001785?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001782?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001781?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001826?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Każdego roku marzymy o białych 
Świętach. Jednak z mroźnym pu-
chem za oknem bywa różnie. Na-
tomiast nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby białe Święta wyczarować  
we własnym domu za pomocą 
dodatków. Idealnie sprawdzi się  
w tej roli kolekcja porcelany Moja 
Gwiazdka oraz dekoracje będące 
połączeniem śnieżnej  bieli z błysz-
czącym srebrem lub złotem. Nie 
zapomnijmy również wypełnić fo-
teli i kanap puszystymi pledami  
i poduszkami. 

biale
Swieta

Moja Gwiazdka



Moja Gwiazdka kubek baryłka NBC 300 ml dek. 
bombka

550
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031644
; inner: 6 szt.

Moja Gwiazdka kubek jumbo na stopce NBC 400 
ml dek. bombka

1360
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031648
; inner: 6 szt.

Moja Gwiazdka kubek baryłka NBC 300 ml dek. 
serce

550
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031645
; inner: 6 szt.

Moja Gwiazdka kubek jumbo na stopce NBC 400 
ml dek. serce

1360
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031650
; inner: 6 szt.

Moja Gwiazdka kubek baryłka NBC 300 ml dek. 
gwiazdka

550
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031646
; inner: 6 szt.

Moja Gwiazdka kubek jumbo na stopce NBC 400 
ml dek. gwiazdka

1360
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031651
; inner: 6 szt.
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031644?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031648?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031645?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031650?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031651?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Urban Gold filiżanka na stopce 400 ml grafit

1699
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031703
; inner: 6 szt.

Urban Gold filiżanka na stopce 400 ml popielata

1590
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101004833
; inner: 6 szt.

Urban Gold kubek ze złotym rantem 300 ml grafit

930
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031704
; inner: 6 szt.

Urban Gold kubek ze złotym rantem 300 ml szary

950
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031456
; inner: 6 szt.

Monokolor miska 14 cm popielata

460
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051670
; inner: 6 szt.

Monokolor talerz 19 cm popielaty

550
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002669
; inner: 6 szt.

Monokolor kubek baryłka 300 ml popielaty

375
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031011
; inner: 6 szt.

Moja Gwiazdka miska NBC 13 cm 400 ml dek. 
Serce

790
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010052141
; inner: 6 szt.

Moja Gwiazdka miska NBC 13 cm 400 ml dek. 
Gwiazdka

790
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010052140
; inner: 6 szt.

Moja Gwiazdka talerz deserowy NBC 20 cm dek. 
Serce

980
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002876
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

55

https://hurt.altom.pl/produkty/01010031703?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004833?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031704?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031456?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051670?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002669?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031011?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052141?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052140?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002876?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Brylant Lux kieliszki do szampana 210 ml komplet 
6 szt.

2199
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006540

Brylant Lux kieliszki do wina czerwonego 530 ml 
komplet 6 szt.

2199
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006538

Brylant Lux kieliszki do wina białego 410 ml 
komplet 6 szt.

2199
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006539

Venus kubek 350 ml

229
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103003246
; inner: 6 szt.

Venus szklanki 310 ml komplet 6 szt.

1190
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0103007522

Świecznik porcelanowy 10x10x4 cm mix 2 
wzorów

630
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1701001109
; inner: 12 szt.

Zawieszka śnieżynka 7x8,5 cm biała błyszcząca

465
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1702001481
; inner: 12 szt.

Zawieszka śnieżynka 7x8,5 cm biała matowa

490
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1702001480
; inner: 12 szt.

Regular naczynie choinka 13,8x12,5x4,2 cm

425
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051993
; inner: 6 szt.

Regular naczynie bałwanek 15,7x10,6x4,2 cm

449
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010051992
; inner: 6 szt.

Regular naczynie rękawica 13,5x11x4 cm

430
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010051991
; inner: 6 szt.
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Krystalicznie przezroczyste 
szklanki i kubki z linii Venus 
pięknie uwypuklą nasycone 

barwy świątecznych napojów.

Dekoracyjne żłobienia na 
powierzchni naczyń dodają 

im szlachetności i będą 
dodatkową ozdobą każdej 

stołowej aranżacji.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103006540?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006538?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006539?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103007522?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001109?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001481?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001480?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051993?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051992?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051991?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Podkładka pod talerz karbowana śr. 33 cm złota

580
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01080181001

Podkładka pod talerz karbowana śr. 33 cm srebrna

580
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01080181002

Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm złota

430
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018951

Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm srebrna

430
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018950

Podkładka pod talerz śr. 33 cm złota

480
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018924

Podkładka pod talerz śr. 33 cm srebrna

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018919

Mata stołowa pvc śr. 38 cm błyszcząca grafitowa

399
złopak. zbiorcze: 25 szt.

Indeks: 170700175
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc pleciona śr. 38 cm srebrna

290
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 170700169
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc śr. 38 cm złota

290
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 170700166
; inner: 6 szt.

Mata słomkowa 38cm złota

499
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015212
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm srebrna szara

499
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015211
; inner: 12 szt.

Cosmo sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

4900
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104013147
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https://hurt.altom.pl/produkty/01080181001?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01080181002?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/0108018919?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700175?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700169?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700166?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0208015212?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0208015211?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013147?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Świecznik na podstawce okrągłej stopniowej 
10x10x14,5 cm srebrny

1150
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001529

Świecznik kielich na nóżce 12x12x28 cm złoty

2700
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 1703001525

Pled dwustronny 130x160 cm dek. pikowane 
romby szary

3500
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 17090079
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna z futerkiem 40x40 cm 
ciemnoszara

1590
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1709004255
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna z futerkiem 40x40 cm biała

1590
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1709004254
; inner: 4 szt.

Obrus 160x240 cm popielaty

4470
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900191
; inner: 6 szt.

Obrus 80x80 cm popielaty

1225
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900190
; inner: 6 szt.

Serwetka 40x40 cm grey

300
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 17090039
; inner: 6 szt.

Obrus 110x160 cm dek. złote gwiazdki

1530
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001151
; inner: 4 szt.

Obrus 160x220 cm dek. choinka

2695
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001147
; inner: 4 szt.

Obrus 110x160 cm dek. choinka

1530
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001146
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Światło świec migoczące 
w szklanych naczyniach 

wprowadzi niezapomniany 
nastrój do każdego wnętrza. 

Lustrzana podstawa 
wzmacnia efekty wizualne. 

Szklane świeczniki posiadają 
stabilną, antypoślizgową 

podstawę.
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Zawieszki drewniane okrągłe popielate z 
brokatem komplet 6 szt. w pudełku pvc

855
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1706001654
; inner: 24 szt.

Zawieszki drewniane podłużne popielate z 
brokatem komplet 6 szt. w pudełku pvc

855
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1706001653
; inner: 24 szt.

Zawieszki drewniane popielate z brokatem 
komplet 6 szt. w pudełku pvc

855
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1706001652
; inner: 24 szt.

Zawieszka renifer drewniany z welurowym 
frontem 16x12 cm szary

470
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1706001492
; inner: 6 szt.

Zawieszka renifer drewniany z welurowym 
frontem 19x14,5 cm szary

630
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1706001489
; inner: 6 szt.

Zawieszka choinka drewniana z welurowym 
frontem 25x22,5 cm

710
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 1706001488
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Figurka drewniana choinka z brokatowym 
reniferem 14,5x13,5x2,5 cm biała

855
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001651
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana choinka 28,5x6,5x36 cm szara

855
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1706001644
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana choinka 18x5x23 cm biała

460
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001643
; inner: 6 szt.

Zawieszki drewniane renifer i śnieżynka białe z 
brokatem komplet 6 szt. w pudełku pvc

399
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1706001659
; inner: 24 szt.

Zawieszka drewniana gwiazdka biała z brokatem 
10x10x1 cm

285
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1706001657
; inner: 24 szt.

Zawieszka drewniana choinka biała z brokatem 
10x8,5x1 cm

270
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1706001656
; inner: 24 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Kula śnieżna Mikołaj 4,5x4,5x6,5 cm

600
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1702001475
; inner: 6 szt.

Kula śnieżna Mikołaj 6,5x6,5x9,5 cm

1080
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001474
; inner: 4 szt.

Sanki drewniane 20x8x5 cm białe

540
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001637
; inner: 4 szt.

Zawieszka łoś z białym futerkiem 9x6x16 cm

510
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1708001826
; inner: 6 szt.

Figurka aniołek z futerkiem w szarej czapeczce 
8,5x4x9,5 cm

499
złopak. zbiorcze: 108 szt.

Indeks: 1708001828
; inner: 6 szt.

Zawieszka aniołek z futerkiem w białej czapeczce 
8,5x4x9,5 cm

499
złopak. zbiorcze: 108 szt.

Indeks: 1708001827
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Surowy, skandynawski klimat jed-
nocześnie urzeka nas prostotą  
i naturalnością oraz składa obietni-
cę błogiego wypoczynku. Połączenie 
drewna z białymi i czarnymi dodat-
kami sprawia, że wnętrza pozosta-
ją jasne i przestronne. W tym roku 
projektanci Altom Design do kolekcji  
w stylu nordyckim proponują doło-
żyć sporo złota, które doda swojskiej 
aranżacji więcej finezji. 

Nordic Winter

w zimowymlesie



Nordic Winter kubek NBC 360 ml z małą 
podstawką i łyżeczką dekoracja 3D choinka

1570
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031154
; inner: 4 szt.

Nordic Winter filiżanka NBC 430 ml

750
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101004809
; inner: 4 szt.

Nordic Winter talerz deserowy NBC 20 cm mix 3 
wzorów

780
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002727
; inner: 6 szt.

Nordic Winter miska NBC 12,5 cm mix 3 wzorów

700
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051810
; inner: 6 szt.

Nordic Winter kubek NBC 380 ml z zaparzaczem i 
podstawką mix 2 wzorów; giftbox

1850
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031165
; inner: 6 szt.

Nordic Winter kubek NBC 340ml mix 3 wzorów

545
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031163
; inner: 6 szt.

Nordic Forest talerz deserowy NBC 20 cm dek. 
choinki

890
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002808
; inner: 6 szt.

Nordic Winter talerzyk kwadratowy NBC 11 cm 
dek. A

495
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0101002728
; inner: 6 szt.

Nordic Winter kubki NBC 360 ml komplet 4 szt. 
gift box

2650
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 01010031164

Nordic Forest miska NBC 14 cm 740 ml mix 2 
wzorów

890
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051958
; inner: 6 szt.

Nordic Winter talerzyk kwadratowy NBC 11 cm 
dek. B

495
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0101002729
; inner: 6 szt.

Surowy, skandynawski klimat jed-
nocześnie urzeka nas prostotą  
i naturalnością oraz składa obietni-
cę błogiego wypoczynku. Połączenie 
drewna z białymi i czarnymi dodat-
kami sprawia, że wnętrza pozosta-
ją jasne i przestronne. W tym roku 
projektanci Altom Design do kolekcji  
w stylu nordyckim proponują doło-
żyć sporo złota, które doda swojskiej 
aranżacji więcej finezji. 

Nordic Winter

w zimowymlesie

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Kubek wykonany jest 
z porcelany o delikatnie 

kremowym odcieniu, 
która kontrastuje z czarną, 
skandynawską dekoracją. 

Zaparzacz - sitko na łańcuszku 
doskonale oddziela fusy od 

naparu, a podstawka umożliwi 
jego eleganckie odłożenie 

podczas przyjęcia. 
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Bella miska NBC 14 cm 520 ml

525
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052127
; inner: 6 szt.

Bella mlecznik NBC 300 ml

600
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052123
; inner: 4 szt.

Bella cukiernica NBC 350 ml w opasce pvc

1080
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052121
; inner: 4 szt.

Bella imbryk NBC 900 ml w opasce pvc

2150
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010052122
; inner: 1 szt.

Bella filiżanka 200 ml ze spodkiem 15 cm NBC w 
opasce pvc

750
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101004959
; inner: 6 szt.

Bella kubek NBC 320 ml

469
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031601
; inner: 6 szt.

Smile kubek NBC 360 ml biały

1065
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031464
; inner: 6 szt.

Gwiazdy drewniane ozdobne komplet 40 szt. 
czarne, białe, złote

690
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001498
; inner: 12 szt.

Nordic Forest zawieszki drewniane do prezentów 
mix 4 wzorów

275
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1706001520
; inner: 4 szt.

Nordic Winter miski choinka NBC 15 i 17,5cm 
komplet 2 szt.

2125
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051807
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Bella talerz płytki NBC 26 cm

850
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002866
; inner: 6 szt.

Bella talerz głęboki NBC 20 cm 450 ml

629
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002868
; inner: 6 szt.

Bella talerz deserowy NBC 20 cm

525
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002867
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

65

https://hurt.altom.pl/produkty/0101002866?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002868?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002867?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Mata stołowa pvc dwustrona 47x33 cm 
nieregularny kształt czarna/jasny popiel

510
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 170700172
; inner: 6 szt.

Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm złota

430
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018951

Podkładka pod talerz biała ze złotym 
wykończeniem śr. 33 cm

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018920

Podkładka pod talerz śr. 33 cm czarna

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018925

Mata słomkowa 38cm biała

330
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017393
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm czarna

330
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 01080151
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38cm złota

499
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015212
; inner: 12 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Mata z każdej strony 
wykończona została w innym 
kolorze - z jednej strony jest 

czarna, a z drugiej szara. 

Dzięki temu posiadając 
jeden produkt możemy 

go zastosować w różnych 
kolorystycznie aranżacjach.
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Galaxy Light Gold sztućce komplet 24 szt. w 
pudełku flok

11900
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104001188

Galaxy Black sztućce komplet 24 szt. w pudełku 
flok

11900
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104001186

Onyx kieliszki do szampana 180 ml komplet 6 szt.

1700
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006264

Onyx kieliszki do wina czerwonego 330 ml 
komplet 6 szt.

1700
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006262

Onyx kieliszki do wina białego 250 ml komplet 
6 szt.

1700
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006263

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Sztućce w kolorze złota  
lub czerni będą oryginalnym 

wykończeniem nakrycia 
stołu, designerskim 

detalem, który z pewnością 
zostanie dostrzeżony przez 

zaproszonych gości.
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Poszewka dekoracyjna z futerkiem 40x40 cm biała

1590
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1709004254
; inner: 4 szt.

Poduszka futerko serce 40x40 cm ciemnoszara

1890
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 170900525
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna z futerkiem 40x40 cm 
ciemnoszara

1590
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1709004255
; inner: 4 szt.

Miłość w kratkę pled dwustronny 130x160 cm

6035
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 170900712
; inner: 6 szt.

Miłość w kratkę poszewka dekoracyjna 40x40 cm 
dek. II

1050
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004246
; inner: 4 szt.

Miłość w kratkę poszewka dekoracyjna 40x40 cm 
dek. I

1050
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004244
; inner: 4 szt.

Miłość w Kratkę poszewka dekoracyjna 40x40 cm 
dek.IV

899
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1709004185
; inner: 4 szt.

Miłość w Kratkę poszewka dekoracyjna 40x40 cm 
dek.III

899
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1709004184
; inner: 4 szt.

Nordic Winter poszewka dekoracyjna 40x40 cm 
dek. choinki

1050
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004249
; inner: 4 szt.

Nordic Winter poszewka dekoracyjna 40x40 cm 
dek. III

1050
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004245
; inner: 4 szt.

Nordic Winter poszewka dekoracyjna 30x50 cm

1050
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004243
; inner: 4 szt.

Nordic Winter poszewka dekoracyjna 40x40 cm 
dek. I

1190
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004241
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Obrus 160x220 cm dek. choinka

2695
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001147
; inner: 4 szt.

Obrus 110x160 cm dek. choinka

1530
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001146
; inner: 4 szt.

Obrus 110x160 cm dek. złote gwiazdki

1530
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001151
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Koszyk metalowy skręcony 28x12 cm czarny

1099
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001138
; inner: 6 szt.

Świecznik metalowy 14x12 cm czarny

795
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1704001130
; inner: 6 szt.

Świecznik metalowy 10x9,5 cm czarny

645
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1704001129
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki czarny ze złotym wykończeniem 
8x22 cm

1050
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400195
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki czarny ze złotym wykończeniem 
8x18 cm

1030
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400194
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki czarny ze złotym wykończeniem 
8x14 cm

965
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400193
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Świecznik szklany w czarnej metalowej osłonce 
10x10x15 cm dek. home

1090
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001490
; inner: 4 szt.

Kominek porcelanowy 8,5x8,5x11,5 cm dek. 
śnieżynka biały matowy

875
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001132
; inner: 4 szt.

Kominek porcelanowy 8x8x10 cm dek. 
marokańskie wzory czarny matowy

990
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001145
; inner: 4 szt.

Figurka porcelanowa choinka biała ze złotymi 
gwiazdkami 7,5x3x16 cm

730
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1701001154
; inner: 6 szt.

Figurka porcelanowa choinka biała ze złotymi 
gwiazdkami 10x4x23 cm

965
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001153
; inner: 4 szt.

Figurka choinka drewniana z welurowym 
wykończeniem wys. 22 cm; czarno-złota

920
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001507
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Figurka renifer 8x4x21 cm złota

1130
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001453
; inner: 6 szt.

Figurka porcelanowa renifer modern 13,5x5,5x31 
cm czarna

1850
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1702001441
; inner: 2 szt.

Figurka porcelanowa renifer modern 12x5x24,5 
cm czarna

1200
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 1702001440
; inner: 4 szt.

Renifer biały ze srebnymi dodatkami stojący 
11,5x8x21 cm

2375
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170100199
; inner: 2 szt.

Figurka renifer stojący ze srebrnymi dodatkami 
9x5,5x15,5 cm

1220
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1701001121
; inner: 4 szt.

Figurka renifer stojący ze srebrnymi dodatkami 
8x5,5x16 cm

1220
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1701001120
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana choinka z Mikołajami 
17x4x27,5 cm

635
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1706001658
; inner: 12 szt.

Figurka drewniana choinka 25 cm czarna ze 
złotym brokatem

1050
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1706001645
; inner: 6 szt.

Figurka choinka drewniana 30x15,5 cm czarno-
złota

840
złopak. zbiorcze: 192 szt.

Indeks: 1706001522
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana choinka 22 cm czarno-złota

635
złopak. zbiorcze: 192 szt.

Indeks: 1706001523
; inner: 4 szt.

Zawieszki drewniane choinki 9x18 cm komplet 
3 szt.

380
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1706001508
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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W aranżowaniu świątecznej prze-
strzeni bardzo ważne jest, by 
wszystkie elementy tworzyły spójną 
całość - nieprzesadzone, z nutą ele-
gancji. Aby na naszym stole zrobiło 
się wyjątkowo i bardzo odświętnie 
najlepiej postawić na jeden, góra 
dwa dominujące odcienie, a skupić 
się raczej na wyjątkowych szcze-
gółach. Jak chociażby wypukła, re-
liefowa dekoracja przypominająca 
splot ciepłego wełnianego swetra, 
która zdobi kolekcję porcelany  
Rudolf marki Altom Design. 

otulenicieplem

Rudolf



Rudolf kubek baryłka szeroka NBC 600 ml

595
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031643
; inner: 6 szt.

Rudolf miska NBC 14 cm 600 ml

760
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010052138
; inner: 6 szt.

Rudolf kubek baryłka NBC 300 ml

450
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031642
; inner: 6 szt.

Rudolf talerz deserowy NBC 20 cm

860
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002874
; inner: 6 szt.

Rudolf mata stołowa 28x43cm

110
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001836
; inner: 24 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Wyjątkowa, wypukła dekoracja 
na porcelanie przypomina splot 

ciepłego, zimowego swetra 
z puszystej wełny.

Charakterystyczne 
wykończenie doskonale będzie 

korespondować z blaskiem 
sztućców, szkła czy też 

świeczników na uroczyście 
zastawionym stole. 
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Galaxy Light Gold sztućce komplet 24 szt. w 
pudełku flok

11900
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104001188

Regular naczynie bałwanek 15,7x10,6x4,2 cm

449
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010051992
; inner: 6 szt.

Regular naczynie rękawica 13,5x11x4 cm

430
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010051991
; inner: 6 szt.

Regular naczynie choinka 13,8x12,5x4,2 cm

425
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051993
; inner: 6 szt.

Ballerina Winter naczynie płatek śniegu NBC 12 
cm mat

570
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051987
; inner: 12 szt.

Ballerina Winter naczynie dzwonek NBC 15 cm 
mat

570
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051989
; inner: 12 szt.

Ballerina Winter naczynie choinka NBC 14,5 cm 
mat

570
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051988
; inner: 12 szt.

Ballerina Winter naczynie gwiazdka NBC 12 cm 
mat

570
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051986
; inner: 12 szt.

Ballerina Winter talerz deserowy NBC 20 cm mat

1105
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002818
; inner: 6 szt.
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Obrus 80x80 cm dek. święta, biały

2200
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900195
; inner: 4 szt.

Obrus 80x80 cm dek. Merry Christmas, biały

1900
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900194
; inner: 3 szt.

Obrus 80x80 cm dek. śnieżynka, ecru

2100
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900193
; inner: 3 szt.

Mata słomkowa 38 cm czerwona

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001842
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm srebrna szara

499
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015211
; inner: 12 szt.

Podkładka pod talerz śr. 33 cm srebrna

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018919

Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm 
czerwona

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018952

Podkładka pod talerz karbowana śr. 33 cm srebrna

580
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01080181002

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Rubin Gold szklanki 450 ml komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007502

Rubin Gold szklanki 370 ml komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007503

Rubin Gold kieliszki do szampana 220 ml komplet 
6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006534

Rubin Gold kieliszki do wina czerwonego 530 ml 
komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006532

Rubin Gold kieliszki do wina białego 370 ml 
komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006533

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Szklanki i kieliszki z linii 
Rubin Gold wykonane 

zostały z cienkiego szkła 
i ozdobione na obrzeżach linią 

prawdziwego złota.

Naczynia produkowane są 
w europejskiej hucie szkła 

Royal Leerdam. Można je myć 
w zmywarce.
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Zawieszka śnieżynka 7x8,5 cm biała błyszcząca

465
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1702001481
; inner: 12 szt.

Zawieszka śnieżynka 7x8,5 cm biała matowa

490
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1702001480
; inner: 12 szt.

Kominek porcelanowy 8,5x8,5x11,5 cm dek. 
śnieżynka biały matowy

875
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001132
; inner: 4 szt.

Świecznik czarny ze złotymi dodatkami 
11,5x11,5x36 cm

2395
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 170400196
; inner: 1 szt.

Świecznik cienki czarny ze złotym wykończeniem 
8x18 cm

1030
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400194
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki czarny ze złotym wykończeniem 
8x14 cm

965
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400193
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x22 cm

1050
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400199
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x18 cm

1030
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400198
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x14 cm

965
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400197
; inner: 6 szt.

Świecznik kielich na nóżce 10,5x19,5 cm srebrny

1850
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1703001532

Świecznik na podstawce okrągłej stopniowej 
13x13x17 cm srebrny

1690
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 1703001530

Świecznik na podstawce okrągłej stopniowej 
10x10x14,5 cm srebrny

1150
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001529

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Figurka drewniana ptaszki na płozach 23x7,5 cm

559
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001302
; inner: 6 szt.

Sanki drewniane 20x8x5 cm czerwone

540
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001636
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana gwiazda potrójna 11x11,5 cm

275
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001304
; inner: 6 szt.

Kula śnieżna Mikołaj 6,5x6,5x9,5 cm

1080
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001474
; inner: 4 szt.

Kula śnieżna Mikołaj 4,5x4,5x6,5 cm

600
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1702001475
; inner: 6 szt.

Figurka choinka z futerkiem 30,5 cm biała

755
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001616
; inner: 4 szt.

Figurka choinka z futerkiem 28 cm biała

790
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001615
; inner: 4 szt.

Figurka porcelanowa choinka biała z czerwonymi 
bombkami 7x6x15 cm

685
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1701001148
; inner: 6 szt.

Figurka choinka 13x5x17 cm dek. biały sweterek 
ze śnieżynkami

1339
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1702001478
; inner: 4 szt.

Figurka choinka 9x4,5x12 cm dek. biały sweterek 
ze śnieżynkami

850
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001479
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Victoria Home chlebak 30x18x15 cm

2590
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020401747

Victoria Home mata stołowa 28x43 cm

450
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 1708001789
; inner: 4 szt.

Victoria Home puszka okrągła z uchwytem 
10,5x16 cm biała

690
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0204018404
; inner: 6 szt.

Victoria Home puszka okrągła z uchwytem 
10,5x16 cm bordowa

690
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0204018402
; inner: 6 szt.

Victoria Home puszka kwadratowa 10,5x10,5x16 
cm biała

690
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204018401
; inner: 6 szt.

Victoria Home puszka kwadratowa 10,5x10,5x16 
cm bordowa

690
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204018399
; inner: 6 szt.

Wianek z szyszek z jabłkiem 30x9 cm

1800
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1708001765

Ozdoby drewniane renifer z taśmą dwustronną do 
przyklejenia komplet 20 szt.

530
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1706001506
; inner: 24 szt.

Klamerki drewniane koniki 28x15x1,5 cm komplet 
8 szt.

350
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001346
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Nasze kolekcje to nie tylko 
porcelana, ale również dodatki. 
Chlebak z bambusową pokrywą 
będzie ozdobą każdej modnej 

kuchni.

Pokrywa wykonana 
z naturalnego drewna 

bambusowego jest odporna 
na wilgoć i na długo zapewnia 

świeżość pieczywa.
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Podczas Świąt w szczególności sta-
ramy się celebrować chwile spędzo-
ne z najbliższymi. Jest to znacznie 
prostsze przy dzisiejszej modzie 
na wygodne wnętrza, które otu-
lają nas jak najcieplejsze uczucia. 
Karmelowa słodycz kolekcji Happy 
Home, ciepłe barwy terakoty, ma-
towe faktury, zapach korzennych 
przypraw, światło świec wypełnią 
dom tworząc atmosferę spokoju  
i pogody ducha. 

piernikowa
slodycz

Happy Home 



Happy Home naczynie porcelanowe 18x5 cm 
kremowe

1480
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051976
; inner: 4 szt.

Happy Home talerz deserowy porcelanowy NBC 
19 cm beżowy

750
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002815
; inner: 6 szt.

Happy Home naczynie porcelanowe 18x5 cm 
beżowe

1480
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051977
; inner: 4 szt.

Happy Home salaterka porcelanowa nieregularna 
25,5x20 cm 750 ml biała

1680
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 020101216
; inner: 4 szt.

Happy Home naczynie porcelanowe z pokrywką 
13x6,5 cm; 300 ml kremowe w opasce pvc

1250
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051978
; inner: 4 szt.

Happy Home miska porcelanowa NBC 14 cm, 480 
ml beżowa

690
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051973
; inner: 6 szt.

Happy Home naczynie porcelanowe z pokrywką 
13x6,5 cm; 300 ml beżowe w opasce pvc

1250
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051979
; inner: 4 szt.

Happy Home puszka kwadratowa 10,5x10,5x16 
cm beżowa

745
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204018400
; inner: 6 szt.

Happy Home naczynie porcelanowe 15x6,5 cm; 
600 ml kremowe

920
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051982
; inner: 4 szt.

Happy Home naczynie porcelanowe 14x5 cm, 400 
ml beżowe

950
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 01010051975
; inner: 4 szt.

Happy Home salaterka porcelanowa nieregularna 
25,5x20 cm; 750 ml

2280
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 020101212
; inner: 4 szt.

Happy Home puszka okrągła z uchwytem 10,5x16 
cm beżowa

725
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0204018403
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Podkładka pod talerz śr. 33 cm dek. jasne drewno

550
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018959

Mata słomkowa 38 cm beżowa

330
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017389
; inner: 12 szt.

Mata stołowa pvc dwustronna 47x33 cm 
nieregularny kształt camel/ecru

510
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 170700173
; inner: 6 szt.

Bella miska NBC 14 cm 520 ml

525
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052127
; inner: 6 szt.

Bella talerz głęboki NBC 20 cm 450 ml

629
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002868
; inner: 6 szt.

Bella talerz płytki NBC 26 cm

850
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002866
; inner: 6 szt.

Bella talerz deserowy NBC 20 cm

525
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002867
; inner: 6 szt.

Bella filiżanka 200 ml ze spodkiem 15 cm NBC w 
opasce pvc

750
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101004959
; inner: 6 szt.

Bella kubek NBC 320 ml

469
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031601
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Wiatroświecznik h-35 cm

1800
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016673

Wiatroświecznik h-24 cm

1100
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016669

Wiatroświecznik h-16 cm

735
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016827

Obrus 160x240 cm oliwkowy wykończenie 
koronkowe

5200
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900170
; inner: 6 szt.

Obrus 80x80 cm oliwkowy wykończenie 
koronkowe

1530
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900169
; inner: 6 szt.

Obrus 140x180 cm naturalny

2350
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900171
; inner: 6 szt.

Serwetka 40x40 cm oliwkowa

280
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 170900316
; inner: 4 szt.

Laura sztucce komplet 24 szt. w pudełku flok

3990
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104013170

Avangarda kieliszki do szampana 200 ml komplet 
6 szt.

2250
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006558

Avangarda kieliszki do wina czerwonego 520 ml 
komplet 6 szt.

2250
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006556

Avangarda kieliszki do wina białego 400 ml 
komplet 6 szt.

2250
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006557

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Serwetka to ważny element 
etykiety.  

Można ją fantazyjnie złożyć 
i ustawić na talerzu, albo 

przewiązać ozdobną wstążką 
lub zawieszką choinkową. 

Wszystko zależy od inwencji 
twórczej.
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Zawieszka wiklinowa serce z Mikołajem 20 cm

415
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1706001331
; inner: 4 szt.

Zawieszka wiklinowa choinka z reniferami 20x23 
cm

499
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 1706001330
; inner: 4 szt.

Zawieszka wiklinowa gwiazda z reniferem 20x20 
cm

415
złopak. zbiorcze: 80 szt.

Indeks: 1706001328
; inner: 4 szt.

Pojemnik szklany z bambusową pokrywką i 
metalowym klipsem 1,5 L

960
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203018276
; inner: 6 szt.

Pojemnik szklany z bambusową pokrywką i 
metalowym klipsem 1 L

890
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203018275
; inner: 6 szt.

Pojemnik szklany z bambusową pokrywką i 
metalowym klipsem 0,75 L

820
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0203018274
; inner: 6 szt.

Pojemnik szklany z bambusową pokrywką i 
metalowym klipsem 0,5 L

799
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0203018273
; inner: 6 szt.

Miska na orzechy z bambusowym uchwytem/
dziadkiem do orzechów NBC

5690
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 01010052035

Reguar Patera porcelanowa do tortu 27,5x26 cm 
ze szklaną pokrywą

4490
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 01010051784

Pojemnik z pokrywą 2 L

1900
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016762

Pojemnik z pokrywą 21 cm

2150
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103005283

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Niecodzienna forma salaterki 
na orzechy wzbogaci każdą 

aranżację stołową. Jest 
ono nie tylko praktycznym 
przedmiotem, ale również 

ozdobą samą w sobie.

Salaterka sprzedawana 
jest wraz z dziadkiem do 

orzechów, odkładanym na 
specjalnym stojaku.
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Puszka z kapeluszem 8,5x24,5 cm dek. Dziadek 
do orzechów

1385
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018379
; inner: 6 szt.

Puszka z kapeluszem 8,5x24,5 cm dek. bałwanek

1385
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018378
; inner: 6 szt.

Puszka z kapeluszem 8,5x24,5 cm dek. Mikołaj

1385
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018376
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Święta kochamy za tradycje rodzin-
ne, których wyrazem może być rów-
nież wystrój wnętrza. Biel i czerwień 
to dwa kolory, które stanowią bazę 
dla przytulnej, tradycyjnej aranżacji 
świątecznej. A doprawione odrobiną 
blasku i zieleni sprawią, że mieszka-
nie zamieni się w gwiazdkową oazę 
przytulności. W takim wnętrzu po-
czujemy iście zimowy klimat, wpra-
wiając wszystkich domowników  
w dobry nastrój.

rodzinne
tradycje

Victoria Red i Joy



Joy kubek 460 ml z podstawką i zaparzaczem; 
gift box

1650
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 01010031167

Joy filiżanka 200 ml ze spodkiem w opasce

1170
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101004810
; inner: 6 szt.

Joy mata stołowa 28x43 cm

099
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017516
; inner: 24 szt.

Joy obrus 85x85 cm ecru

2090
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001135
; inner: 4 szt.

Joy kubek szeroki 460 ml mix 3 wzorów

620
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031168
; inner: 6 szt.

Joy talerz deserowy 19 cm

670
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002732
; inner: 6 szt.

Joy filiżanka 420 ml

700
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101004811
; inner: 6 szt.

Joy miska 13 cm

620
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051814
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

88

https://hurt.altom.pl/produkty/01010031167?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004810?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108017516?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001135?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031168?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002732?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004811?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051814?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Krata kubek prosty NBC 320 ml dek. C

460
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031401
; inner: 4 szt.

Krata kubek prosty NBC 320 ml dek. B

460
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031400
; inner: 4 szt.

Krata kubek prosty NBC 320 ml dek. A

460
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031399
; inner: 4 szt.

Victoria Red ręcznik kuchenny 50x70 cm

360
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 0208015311
; inner: 4 szt.

Victoria Red obrus 80x80 cm

1440
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 1709001173
; inner: 4 szt.

Victoria Red serwetka 40x40 cm

350
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 170900333
; inner: 4 szt.

Victoria Red kubek baryłka NBC 300 ml dek. B

500
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031431
; inner: 6 szt.

Victoria Red kubek baryłka NBC 300 ml z 
zaparzaczem i pokrywką; w opasce PVC

1290
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031429
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Mata słomkowa 38 cm ciemnozielona

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 170700148
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm burgund

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001845
; inner: 12 szt.

Podkładka pod talerz karbowana śr. 33 cm złota

580
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01080181001

Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm 
czerwona

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018952

Galaxy Black sztućce komplet 24 szt. w pudełku 
flok

11900
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104001186

Monokolor talerz 19 cm voyager

550
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002670
; inner: 6 szt.

Zielone Święta kubek prosty NBC 330 ml dek. 
choinka

475
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031440
; inner: 6 szt.

Zielone Święta kubek prosty NBC 330 ml dek. 
prezenty

475
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031439
; inner: 6 szt.

Zielone Święta kubek prosty NBC 330 ml dek. 
renifer

475
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031438
; inner: 6 szt.

Kubek baryłka 300 ml dek. krata; mix 6 wzorów

399
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031156
; inner: 6 szt.

Krata kubek prosty NBC 320 ml dek. D

460
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031402
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Maty stołowe ochronią stół 
przed zabrudzeniem, wysoką 
temperaturą i zarysowaniami 

oraz  będą dopełnieniem 
aranżacji kuchni i salonu.

Niewielkie rozmiary, w 
porównaniu z obrusem, 
umożliwiają łatwiejszą 

wymianę w razie zabrudzenia.
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Sanki drewniane 20x8x5 cm białe

540
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001637
; inner: 4 szt.

Sanki drewniane 20x8x5 cm zielone

540
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001638
; inner: 4 szt.

Sanki drewniane 20x8x5 cm czerwone

540
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001636
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana gwiazda z brokatowym 
reniferem 16x15,5x2,5 cm

855
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001650
; inner: 6 szt.

Figurka renifer w czerwonych spodenkach z 
nartami 7x6x18 cm

1120
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001518
; inner: 6 szt.

Figurka renifer w czerwonych spodenkach z 
prezentami 7x5,5x17 cm

1120
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001517
; inner: 6 szt.

Domek z led 13,5x7,5x17 cm biały

1300
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1702001411
; inner: 4 szt.

Domek z led 11x7x15 cm biały

1000
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1702001410
; inner: 4 szt.

Figurka porcelanowa choinka biała z czerwonymi 
bombkami 7x6x15 cm

685
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1701001148
; inner: 6 szt.

Brylant Lux kieliszek do szampana 210 ml dek. 
gold

529
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 0103006563

Brylant Lux kieliszek do wina czerwonego 530 ml 
dek. gold

529
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0103006561

Brylant Lux kieliszek do wina czerwonego 410 ml 
dek. gold

529
złopak. zbiorcze: 28 szt.

Indeks: 0103006562

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

91

https://hurt.altom.pl/produkty/1706001637?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001638?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001636?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001650?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001518?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001517?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001411?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001410?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001148?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006563?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006561?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006562?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Figurka metalowa Mikołaj na okrągłej podstawie 
6x16 cm

890
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1704001123
; inner: 4 szt.

Zawieszka metalowa renifer na sprężynie 16x8 cm

799
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1704001126
; inner: 4 szt.

Zawieszka metalowa Mikołaj na sprężynie 16x8 
cm

799
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1704001125
; inner: 4 szt.

Wianek z szyszek 24x24x7 cm zielony

1989
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1708001763

Wianek z szyszek 35x9 cm czerwony

2160
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1708001766

Wianek z szyszek z jabłkiem 30x9 cm

1800
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1708001765

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Zawieszka metalowa Mikołaj w samolocie 
12x10x6,5 cm

970
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1704001127
; inner: 4 szt.

Dzwoneczki metalowe komplet 6 szt. w 
opakowaniu pvc

620
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1704001122
; inner: 4 szt.

Dzwoneczki metalowe komplet 3 szt. w 
opakowaniu pvc

540
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1704001121
; inner: 4 szt.

Zawieszka metalowa bałwanek/dzwoneczek 5x9 
cm

370
złopak. zbiorcze: 192 szt.

Indeks: 1704001120
; inner: 6 szt.

Zawieszka metalowa mikołaj/dzwoneczek 5x9 cm

370
złopak. zbiorcze: 192 szt.

Indeks: 1704001118
; inner: 6 szt.

Zawieszka metalowa renifer/dzwoneczek 5x9 cm

370
złopak. zbiorcze: 192 szt.

Indeks: 1704001119
; inner: 6 szt.

Figurka metalowa renifer na okrągłej podstawie 
6x16 cm

890
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1704001124
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Wesołe zawieszki przyciągają 
wzrok precyzyjnym 

wykończeniem, ale również 
intensywnymi kolorami.

Delikatny dźwięk dzwoneczka 
usłyszymy przy lekkim 

podmuch powietrza lub 
gdy delikatnie poruszymy 

choinkową gałązką. 
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Święta Bożego Narodzenia to czas 
wielkiej radości. Celebrujemy ro-
dzinne chwile, dekorujemy domy, 
pieczemy pierniki, przygotowuje-
my upominki, sięgamy po trady-
cyjne przepisy na wigilijne dania. 
Aż nadejdzie ten upragniony dzień 
i w domach stanie choinka. To ma-
giczny czas szczególnie dla dzieci. 
Dlatego często ozdabiając nasze 
domy decydujemy się na radosne 
dekoracje. Urocza, zimowa kolek-
cja porcelany Holly uszczęśliwi 
niejedno dziecko...

Holly

Swieta
z dziecmi



Holly New kubek baryłka NBC 300 ml zielony

420
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010031692
; inner: 6 szt.

Holly kubek baryłka NBC 300 ml zielony

435
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031404
; inner: 6 szt.

Holly mata stołowa 28x43 cm

109
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 170700152
; inner: 24 szt.

Kubek zimowy z pokrywką NBC 330 ml dek. 
Mikołaj w opasce pvc

1080
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010031408

Holly New kubek baryłka NBC 300 ml czerwony

420
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010031693
; inner: 6 szt.

Holly talerz deserowy NBC 19 cm

700
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002807
; inner: 6 szt.

Kubek zimowy z pokrywką NBC 330 ml dek. 
wesoły mikołaj w opasce pvc

1050
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010031653

Holly kubek baryłka NBC 300 ml czerwony

435
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031403
; inner: 6 szt.

Holly miska NBC 13 cm 520 ml

595
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051957
; inner: 6 szt.

Kubek zimowy z pokrywką NBC 330 ml dek. 
bałwanek w opasce pvc

1050
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010031656

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Leonardo sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

4990
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104013176

Obrus 80x80 cm dek. srebrne gwiazdki, biały

2050
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001138
; inner: 4 szt.

Obrus 40x140 cm dek. srebrne gwiazdki, biały

1590
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001139
; inner: 4 szt.

Skrzaty mata stołowa 28x43 cm mix 2 wz.

109
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 170700155
; inner: 24 szt.

Zimowe Skrzaty miska NBC 13 cm

620
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051805
; inner: 6 szt.

Skrzaty talerz deserowy NBC 20 cm

680
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002823
; inner: 6 szt.

Laponia filiżanka jumbo 380 ml ze spodkiem NBC 
mix 2 wzorów w opasce pvc

1220
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0101004911
; inner: 4 szt.

Kubek zimowy z pokrywką NBC 330 ml dek. 
uśmiechnięty bałwanek w opasce pvc

1050
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010031660

Kubek zimowy z pokrywką NBC 330 ml dek. 
mikołaj w szaliku w opasce pvc

1050
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010031659

Kubek zimowy z pokrywką NBC 330 ml dek. 
myszka w opasce pvc

1050
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010031658

Kubek zimowy z pokrywką NBC 330 ml dek. 
pingwinek w opasce pvc

1050
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010031657

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Diamond szklanki long drink 350 ml komplet 6 
szt.

1290
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0102011223

Diamond szklanki do whisky 330 ml komplet 6 
szt.

1290
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0102011224

Diamond kieliszki do koniaku 240 ml komplet 6 
szt.

1700
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0102003135

Diamond kieliszki do likieru 55 ml komplet 6 szt.

1550
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006292

Diamond kieliszki do wódki 35 ml komplet 6 szt.

1450
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006244

Diamond kieliszki do szampana 180 ml komplet 
6 szt.

1650
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0102003134

Diamond kieliszki do wody 440 ml komplet 6 szt.

1850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0102003131

Diamond kieliszki do wina czerwonego 330 ml 
komplet 6 szt.

1590
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0102003132

Diamond kieliszki do wina białego 250 ml 
komplet 6 szt.

1700
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0102003133

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Kolekcja szkła Diamond 
to propozycja wielu 

różnych naczyń - począwszy 
od niewielkich kieliszków 

do wódki i likierów poprzez 
kieliszki do różnych rodzajów 
win, kończąc na szklankach 
i kieliszkach dedykowanych 

specjalnym drinkom 
np.: koniak lub martini.
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Figurka drewniana Mikołaj z reniferem 19,5x16x2 
cm

620
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001635
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana Mikołaj na skuterze 15x16x4 
cm

590
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001634
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana Mikołaj na nartach 15,5x5x18 
cm

599
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1706001633
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana domek z drabiną 10x5x22,5 
cm

655
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001625
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana Mikołaj w saniach 
23,5x2,5x11,5 cm

710
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1706001624
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana aniołek z prezentem 10x4x23 
cm

710
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1706001623
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana Mikołaj z prezentami 11x2x18 
cm

755
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001617
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana choinka z dzwoneczkiem 
13x5x26 cm

679
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001632
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana choinka z Mikołajem 
13,5x4,5x22 cm

499
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001622
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana renifer z choinką 13x5x21 cm

590
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001619
; inner: 4 szt.

Figurka renifer w czerwonych spodenkach z 
nartami 7x6x18 cm

1120
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001518
; inner: 6 szt.

Figurka renifer w czerwonych spodenkach z 
prezentami 7x5,5x17 cm

1120
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001517
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Zawieszki drewniane na desce komplet 8 szt. mix 
4 wzorów

745
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001499
; inner: 6 szt.

Zawieszka drewniana narty retro zielone

340
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001642
; inner: 6 szt.

Zawieszka drewniana narty retro czerwone

340
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001641
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana ciuchcia kalendarz 15x13 cm

1030
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1706001514
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana renifer z gwiazdką 12x18 cm

515
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001536
; inner: 12 szt.

Zawieszka drewniana renifer świąteczny z 
dzwoneczkami

475
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001639
; inner: 6 szt.

Zawieszka drewniana renifer świąteczny na 
gałązce z dzwoneczkami

375
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001640
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana renifer w czerwonym sweterku 
9x5x28 cm

460
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1706001629
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana renifer chłopiec z gwiazdką 
10x4,5x18 cm

335
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1706001627
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana renifer dziewczynka z choinką 
9,5x4,5x18,5 cm

335
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1706001626
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana chłopiec renifer z futerkiem 
10x5x22,5 cm

745
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001621
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana dziewczynka renifer z 
futerkiem 9,5x5x22,5 cm

745
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001620
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Obraz poziomy z lampkami led 20x15x1,8 cm

990
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1708001791
; inner: 12 szt.

Obraz pionowy z lampkami led 15x20x1,8 cm

990
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1708001790
; inner: 12 szt.

Figurka drewniana led 9,5x5x35,5 cm dek. 
Mikołaj

1450
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001631
; inner: 2 szt.

Figurka drewniana led 9,5x5x35,5 cm dek. renifer

1450
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001630
; inner: 2 szt.

Zawieszki drewniane auta komplet 8 szt.

760
złopak. zbiorcze: 192 szt.

Indeks: 1706001516
; inner: 4 szt.

Zawieszki drewniane Mikołaj/choinka komplet 
8 szt.

760
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001515
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Obrazek z zimowym pejzażem to wspaniała ozdoba salonu, 
kuchni czy przedpokoju. 

Wbudowane podświetlenie led w obrazkach sprawia, że będą one 
doskonale prezentować się w nocy czy przy słabym świetle. Punktowe 

oświetlenie podkreśla na obrazku charakterystyczne elementy 
rysunku. 

Energooszczędne diody led zasilane są jedną baterią znajdującą się 
w zestawie. 
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Torebka filcowa renifer z prezentem 16x8x18 cm

680
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1708001830
; inner: 4 szt.

Torebka filcowa renifer 15x12x23 cm

935
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1708001754
; inner: 6 szt.

Torebka filcowa auto 16x8x18 cm

760
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1708001829
; inner: 4 szt.

Torebka filcowa Mikołaj z brodą 12,5x7,5x18 cm

520
złopak. zbiorcze: 64 szt.

Indeks: 1708001832
; inner: 4 szt.

Torebka filcowa Mikołaj w saniach 17x8x18 cm

799
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1708001831
; inner: 4 szt.

Torebka filcowa Mikołaj w kominie 18x18x12 cm 
czerwona

695
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1708001759
; inner: 6 szt.

Torebka filcowa domek 18x18x12 cm czerwona

935
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1708001758
; inner: 6 szt.

Torebka filcowa Mikołaj 17x12x18 cm czerwona

1010
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1708001757
; inner: 6 szt.

Torebka filcowa Mikołaj z prezentem 21x23 cm 
czerwona

825
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1708001756
; inner: 6 szt.

Torebka filcowa Mikołaj 14x9,5x14,5 cm szara

600
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1708001755
; inner: 6 szt.

Torebka filcowa Mikołaj w saniach 22x17 cm szara

690
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1708001761
; inner: 6 szt.

Torebka filcowa domek z Mikołajem 18x22 cm 
szara

900
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1708001760
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Mata filcowa prostokątna 30x20 cm dek. Santa

569
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1708001835
; inner: 6 szt.

Mata filcowa prostokątna 40x30 cm dek. scandic; 
mix 3 kolorów

255
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1708001751
; inner: 24 szt.

Mata filcowa okrągła śr. 35 cm dek. scandic; mix 
3 kolorów

255
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1708001750
; inner: 24 szt.

Mata filcowa mix dekoracji

290
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1708001730
; inner: 6 szt.

Podkładki filcowe 10x10 cm komplet 6 szt. dek. 
śnieżynk zielone

100
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1708001645
; inner: 8 szt.

Wianek filcowy śr. 32 cm

780
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 1708001834
; inner: 2 szt.

Kalendarz adwentowy z filcu 50x60 cm

1820
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1708001704
; inner: 4 szt.

Torebka filcowa renifer futerko 12x9x21 cm

480
złopak. zbiorcze: 64 szt.

Indeks: 1708001833
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Na adwentowy kalendarz 
z filcu z pewnością znajdzie 

się miejsce w każdym domu. 
To ogromna frajda dla 

dzieci, które w kieszonkach 
z danym dniem będą mogły 
znaleźć świąteczne łakocie 
lub niewielkie upominki, 

które umilą czas oczekiwania 
na święta.

Filcowa mata przypominająca 
strój Mikołaja stanie się 
wyjątkową ozdobą stołu. 

Mata posiada ozdobną 
kieszonkę w formie 

rękawiczki, w której możemy 
umieścić sztućce lub złożoną 

serwetkę. 
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Puszka z kapeluszem 8,5x24,5 cm dek. Dziadek 
do orzechów

1385
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018379
; inner: 6 szt.

Puszka z kapeluszem 8,5x24,5 cm dek. bałwanek

1385
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018378
; inner: 6 szt.

Puszka z kapeluszem 8,5x24,5 cm dek. Mikołaj

1385
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018376
; inner: 6 szt.

Puszka bujana 13,5x25 cm dek. Mikołaj

1635
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204018377
; inner: 6 szt.

Zawieszka bombka 14x11x4,5 cm dek. śnieżynki

519
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0204018337
; inner: 6 szt.

Zawieszka bombka 14x11x4,5 cm dek. bałwanek

519
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0204018336
; inner: 6 szt.

Zawieszka bombka 14x11x4,5 cm dek. Mikołaj

519
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0204018335
; inner: 6 szt.

Puszka zawieszka kula 6,5 cm dek. bałwanek i 
pingwin

305
złopak. zbiorcze: 216 szt.

Indeks: 0204018398
; inner: 18 szt.

Puszka zawieszka gwiazda 10x9,5x3 cm dek. 
golden stars

345
złopak. zbiorcze: 160 szt.

Indeks: 0204018397
; inner: 20 szt.

Zawieszka gwiazda 10x9x4,5 cm  dek. szare 
gwiazdki (display 20 szt.)

309
złopak. zbiorcze: 160 szt.

Indeks: 0204018328
; inner: 20 szt.

Zawieszka serce 9x8x4 cm  dek. szare gwiazki 
(display 20 szt.)

309
złopak. zbiorcze: 160 szt.

Indeks: 0204018327
; inner: 20 szt.

Zawieszka gwiazda 10x9x4,5 cm  dek. choinka 
(display 20 szt.)

309
złopak. zbiorcze: 160 szt.

Indeks: 0204018297
; inner: 20 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204018297?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Puszka/skarbonka kuferek z uchwytem 14x7x10,5 
cm dek. bałwanek

1655
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204018381
; inner: 6 szt.

Puszka/skarbonka kuferek z uchwytem 14x7x10,5 
cm dek. Mikołaj

1655
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204018380
; inner: 6 szt.

Puszka skrzynka pocztowa 15,5x9,5x11 cm dek. 
listy

1320
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018385
; inner: 6 szt.

Puszka skrzynka pocztowa 15,5x9,5x11 cm dek. 
choinka

1320
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018384
; inner: 6 szt.

Puszka torebka 14x8,5x17 cm

965
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0204018390
; inner: 6 szt.

Puszka kwadratowa 10,5x10,5x4 cm dek. Mikołaj

435
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018395
; inner: 6 szt.

Puszka okrągła z pokrywką 11x12,5 cm

1325
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018386
; inner: 6 szt.

Puszka bałwanek 13x23x6 cm

825
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204018389
; inner: 6 szt.

Puszka Gwiazdor 13x23x6 cm

825
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204018388
; inner: 6 szt.

Puszka Ciastek 20x15,5x6,5 cm

799
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204018387
; inner: 6 szt.

Puszka choinka 12,5x15x5 cm dek. Mikołaj

1250
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018383
; inner: 6 szt.

Puszka świąteczna skarpeta 17x13x7 cm

1235
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018382
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204018381?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018380?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018385?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204018395?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018386?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018389?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018388?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018387?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018383?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018382?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Puszka okrągła z pokrywką 16,5x20 cm dek. 
Christmas

1399
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018394
; inner: 6 szt.

Puszka okrągła z pokrywką 13,5x17,5 cm dek. 
Christmas

905
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018396
; inner: 6 szt.

Puszka okrągła 19,5x8,5 cm dek. Christmas

945
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018393
; inner: 6 szt.

Puszka okrągła 16,5x7,5 cm dek. Christmas

765
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0204018392
; inner: 6 szt.

Puszka okrągła 13,5x7 cm dek. Christmas

540
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204018391
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Pierniki to nieodłączny 
element Świąt. W czym je 

przechowywać? Najlepiej w 
eleganckich puszkach. Wtedy 

na długo pozostaną świeże, 
przepysznie i pachnące.  

Korzenne ciasteczka 
zapakowane w gustownej 
puszce mogą posłużyć jako 

świąteczny, słodki upominek. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204018394?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018396?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018393?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018392?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018391?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Tworząc świąteczne aranżacje warto 
czasem postawić na nowoczesność  
i połączyć ją z ponadczasowym ze-
stawieniem kolorystycznym. Taką 
właśnie zdecydowaną propozycją, 
która wprowadza do wnętrza wy-
razisty kształt, jest kolekcja porce-
lany Regular, którą prezentujemy  
w klasycznym połączeniu bieli i czer-
ni. Aby stworzyć aranżację o ponad-
czasowej elegancji nasze bezpieczne 
zestawienie kolorystyczne wystarczy 
uzupełnić złotymi detalami.

duet
black & white

Regular



Regular kubek kwadratowy 400 ml

399
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101003745
; inner: 6 szt.

Regular cukiernica 300 ml

639
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051528
; inner: 6 szt.

Regular talerz głęboki 17 cm

560
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002609
; inner: 6 szt.

Regular miska kwadratowa 15 cm 640 ml

810
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051537
; inner: 4 szt.

Regular filiżanka ze spodkiem 200 ml w opasce 
pvc

790
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101004688
; inner: 6 szt.

Regular mlecznik 280 ml

555
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051527
; inner: 6 szt.

Regular talerz deserowy 19 cm

590
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002610
; inner: 6 szt.

Regular salaterka 23,5 cm 1240 ml

1640
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051526
; inner: 4 szt.

Regular zestaw do herbaty tea for one w opasce 
pvc

1615
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0101001871

Regular imbryk 1,2 L

1719
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 01010051529

Regular talerz płytki 27 cm

1090
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0101002611
; inner: 6 szt.

Regular bulionówka porcelanowa 430 ml

530
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051779
; inner: 6 szt.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0101003745?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051528?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051527?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051526?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001871?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051529?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002611?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051779?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Regular miska z dekoracyjnym rantem 
10,7x10,7x4,9 cm

260
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010052012
; inner: 6 szt.

Regular naczynie 10x10x4 cm 180 ml

229
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 01010052008
; inner: 6 szt.

Regular naczynie kwiatek 12,3x11,1x4 cm

299
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010052011
; inner: 6 szt.

Regular miska serce 16,5 cm 480 ml

550
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051549
; inner: 6 szt.

Regular miska serce 13 cm 280 ml

390
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010051548
; inner: 6 szt.

Regular miseczki do dipów kropla 11,5 cm 
komplet 3 szt.

790
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051531
; inner: 12 szt.

Regular miseczka kropla 15 cm

395
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010051542
; inner: 6 szt.

Regular półmisek prostokątny 31 cm

1210
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051535
; inner: 4 szt.

Regular półmisek prostokątny 26 cm

930
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 01010051536
; inner: 6 szt.

Regular sosjerka 400 ml

950
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052002
; inner: 6 szt.
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010052012?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052008?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052011?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051549?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051548?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051531?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051542?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051535?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051536?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052002?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Regular Organic półmisek owalny 33,2x22,2x5,1 
cm

1590
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051999
; inner: 6 szt.

Regular Organic półmisek owalny 27x18x4,2 cm

1050
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052000
; inner: 6 szt.

Regular Organic półmisek owalny 22,4x14,7x3,5 
cm

580
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010052001
; inner: 6 szt.

Regular naczynie liść 24,5x11x2,5 cm

690
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 01010052010
; inner: 6 szt.

Regular naczynie owalne 30 cm

1220
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051540
; inner: 4 szt.

Regular naczynie owalne 24 cm

670
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051539
; inner: 4 szt.

Regular naczynie owalne 19 cm

470
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010051538
; inner: 6 szt.

Regular miska kwadrat ścięty 24 cm; 1,8 L

999
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051547
; inner: 4 szt.

Regular miska kwadrat ścięty 20 cm 680 ml

1095
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 01010051546
; inner: 9 szt.

Regular miska kwadrat ścięty 17,5 cm 420 ml

765
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051545
; inner: 6 szt.

Regular miska kwadrat ścięty 15 cm 280 ml

530
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010051544
; inner: 6 szt.

Regular miska kwadrat ścięty 10,5 cm 120 ml

245
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010051543
; inner: 6 szt.
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110

https://hurt.altom.pl/produkty/01010051999?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052000?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051538?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051547?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051546?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051545?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051544?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051543?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020




Regular naczynie choinka 13,8x12,5x4,2 cm

425
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051993
; inner: 6 szt.

Reguar Patera porcelanowa do tortu 27,5x26 cm 
ze szklaną pokrywą

4490
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 01010051784

Regular patera porcelanowa do tortu 27,5x11,2 
cm

2840
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051783

Regular pólmisek ryba 47,5x20,5x2,8 cm

2165
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 01010051997
; inner: 4 szt.

Regular pólmisek ryba 37,5x12,7x2,2 cm

1085
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051998
; inner: 6 szt.

Regular naczynie 4 - dzielne 25 cm

1180
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051555
; inner: 4 szt.

Regular naczynie 4 - dzielne 26,5 cm

1489
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 01010051551
; inner: 4 szt.

Regular naczynie 4 - dzielne 21,5 cm

899
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 01010051550
; inner: 6 szt.

Regular naczynie 3 - dzielne 25 cm

1410
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051553
; inner: 6 szt.

Regular naczynie 3 - dzielne 29,5 cm

1190
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 01010051558
; inner: 4 szt.

Regular naczynie 2 - dzielne 25 cm

1190
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 01010051557
; inner: 4 szt.

Regular naczynie 2 - dzielne 29,5 cm

1190
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 01010051559
; inner: 4 szt.
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051993?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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Regular naczynie gwiazdka 24x21,4x5,2 cm

1130
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051994
; inner: 6 szt.

Regular naczynie gwiazdka 19x16,8x4,2 cm

799
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051995
; inner: 6 szt.

Regular naczynie bałwanek 15,7x10,6x4,2 cm

449
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010051992
; inner: 6 szt.

Regular naczynie rękawica 13,5x11x4 cm

430
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010051991
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Niewielkie, ale głębokie naczynia z kolekcji Regular  
wykonane są z wysokiej jakości porcelany, która może być nagrzewana 

do wysokich temperatur (nawet do 250˚C). Dlatego możemy je 
wykorzystać do przygotowywania świątecznych ciast dla jednej osoby 

czy też pasztetów, zarówno w piekarniku jak i w mikrofalówce. 

Świąteczne kształty porcelanowych miseczek - bałwanek, gwiazdki, 
rękawica czy choinka sprawiają, że naczynia będą dodatkowo dekoracją 

świątecznego stołu.
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Mesa naczynie do zapiekania prostokątne 1,4 L na 
podgrzewaczu

3450
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020201216

Mesa naczynie do zapiekania owalne 2,2 L na 
podgrzewaczu

4275
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020201210

Mesa naczynie do zapiekania owalne 3,3 L na 
podgrzewaczu

6150
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020201211

Naczynie ceramiczne prostokątne do zapiekania 
26x19,5x6,5 cm

1160
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02010123
; inner: 2 szt.

Mesa naczynie do zapiekania kwadratowe 2,0 L 
na podgrzewaczu

3999
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020201215

Mesa naczynie do zapiekania okrągłe 2,3 L na 
podgrzewaczu

3650
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020201214

Naczynie ceramiczne prostokątne do zapiekania 
29,5x22x6 cm

1550
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02010124
; inner: 2 szt.

Mesa naczynie do zapiekania prostokątne 2,1 L na 
podgrzewaczu

4270
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020201212

Mesa naczynie do zapiekania prostokątne 3,2 L na 
podgrzewaczu

6150
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020201213

MariaPaula naczynia porcelanowe do zapiekania 
zestaw 3 szt.

6990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0101001952

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Ceramiczne naczynie będzie idealne do przygotowania  
i serwowania najróżniejszych świątecznych potraw. 

Umożliwia ono zapiekanie dań w wysokiej temperaturze  
w piekarniku oraz kuchence mikrofalowej, a jego uniwersalny,  
biały kolor doskonale komponuje się z każdą zastawą stołową. 
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mariapaula.pl

Polacy chętnie otaczają się rodzi-
mymi produktami. Powierzenie 
produkcji porcelany MariaPaula 
polskim fabrykom porcelany z tra-
dycjami to gwarancja jakości i pięk-
na, które pozostaną z użytkowni-
kiem przez długie lata. Porcelana  
MariaPaula to wyjątkowe rękodzie-
ło, które będzie doskonale prezen-
tować się na każdym, świątecznym 
stole.

polska
porcelana



MariaPaula Klasyka Złota Linia imbryk 1,2 L

3655
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0101002401

MariaPaula Klasyka Złota Linia cukiernica 330 ml

1550
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051050

MariaPaula Klasyka Złota Linia czajnik 0,6 L

2175
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051210

MariaPaula Klasyka Złota Linia kubek 360 ml

660
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101003664

MariaPaula Klasyka Złota Linia mlecznik 300 ml

1135
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051051

MariaPaula Klasyka Złota Linia filiżanka do kawy 
220 ml

745
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004467

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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MariaPaula Klasyka Złota Linia półmisek owalny 
33 cm

2390
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010051054

MariaPaula Klasyka Złota Linia półmisek owalny 
28 cm

2225
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010051274

MariaPaula Klasyka Złota Linia rawier 23 cm

1550
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051055

MariaPaula Klasyka Złota Linia talerz głęboki 23 
cm

865
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002407

MariaPaula Klasyka Złota Linia talerz płytki 26 cm

1125
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002406

MariaPaula Klasyka Złota Linia talerz płytki 20 cm

600
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002408

MariaPaula Klasyka Złota Linia talerz płytki 17 cm

515
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002409

MariaPaula Klasyka Złota Linia spodek 17 cm

495
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004506

MariaPaula Klasyka Złota Linia spodek 15 cm

445
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051056

MariaPaula Klasyka Złota Linia filiżanka 
śniadaniowa 350 ml

830
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004504

MariaPaula Klasyka Złota Linia filiżanka 
cappuccino 350 ml

830
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004505

MariaPaula Klasyka Złota Linia filiżanka do 
herbaty 220 ml

745
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004644

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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MariaPaula Klasyka Złota Linia waza 2,7 L

6635
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051052

MariaPaula Klasyka Złota Linia sosjerka 400 ml

1805
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051053

MariaPaula Klasyka Złota Linia bulionówka 350 
ml

965
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051141

MariaPaula Klasyka  Złota Linia salaterka okrągła 
23 cm 1750 ml

2140
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010051059

MariaPaula Klasyka Złota Linia salaterka okrągła 
17 cm 820 ml

1215
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051058

MariaPaula Klasyka Złota Linia salaterka 14 cm 
540 ml

880
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051057

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia 
półmisek owalny 24 cm

1840
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051760

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia talerz 
głęboki 23 cm

1250
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002700

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia talerz 
płytki 26 cm

1300
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002699

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia talerz 
deserowy 20 cm

915
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002701

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia talerz 
deserowy 17 cm

830
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002702

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia spodek 
17 cm

915
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004624

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia spodek 
15 cm

580
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004793

MariaPaula Nova Złota Linia filiżanka jumbo 400 
ml

875
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004907

MariaPaula Nova Złota Linia filiżanka do kawy 
220 ml

795
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004792

MariaPaula Nova Złota linia kubek 350 ml

875
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010031427

MariaPaula Nova Złota Linia mlecznik 300 ml

1160
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051757

MariaPaula Nova Złota Linia imbryk 1,2 L

3500
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051755

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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MariaPaula Nova Złota Linia waza 2,5 L

5400
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051875

MariaPaula Nova Złota Linia sosjerka 400 ml

1755
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051758

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia 
salaterka okrągła 25 cm 2460 ml

1805
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010051763

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia 
salaterka okrągła 19 cm 1300 ml

965
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051762

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia 
salaterka okrągła 14 cm 540 ml

915
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051761

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia 
półmisek owalny 31 cm

2895
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010051759

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Porcelana z kolekcji Nova 
to elegancja dostępna na 

co dzień. Podobnie, jak styl 
casual w modzie, to idealna 

propozycja na swobodne 
spotkania. W zestawieniu 

z różnymi dodatkami, zmienia 
się jej charakter. 

Porcelanowa zastawa 
sprawdzi się zarówno 
podczas codziennych 

obiadów, jak i świątecznych 
spotkań. 

Jakość porcelany MariaPaula 
Nova, pochodzącej z Polskiej 
Fabryki Porcelany Karolina, 

pozwoli cieszyć się jej 
pięknem przez długie lata...
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051761?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051759?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


MariaPaula Moderna talerz głęboki 18 cm

570
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002839

MariaPaula Moderna talerz płytki 24 cm

680
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002837

MariaPaula Moderna talerz deserowy 20,5 cm

435
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002838

MariaPaula Moderna talerz deserowy 16,5 cm

380
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002840

MariaPaula Moderna spodek 17 cm

355
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004936

MariaPaula Moderna spodek 15,5 cm

300
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004929

MariaPaula Moderna filiżanka cappuccino 350 ml

660
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004935

MariaPaula Moderna filiżanka 250 ml

610
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004928

MariaPaula Moderna kubek 350 ml

550
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010031531

MariaPaula Moderna cukiernica 200 ml

1240
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010052073

MariaPaula Moderna mlecznik 250 ml

880
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010052074

MariaPaula Moderna imbryk 1 L

3080
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010052072

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0101002839?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002837?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002838?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002840?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004936?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004929?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004935?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004928?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031531?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052073?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052074?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052072?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


MariaPaula Moderna waza 2,5 L

5880
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010052075

MariaPaula Moderna sosjerka 450 ml

1350
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010052076

MariaPaula Moderna salaterka 25 cm; 2,5 L

1480
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010052069

MariaPaula Moderna salaterka 17 cm 690 ml

790
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010052068

MariaPaula Moderna półmisek 33 cm

2120
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010052070

MariaPaula Moderna półmisek 28 cm

1720
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010052071

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010052075?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052076?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052069?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052068?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052070?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052071?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


MariaPaula Moderna Kwadratowa półmisek 33 cm

2360
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0101002845

MariaPaula Moderna Kwadratowa półmisek 24 cm

1240
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010052077

MariaPaula Moderna Kwadratowa talerz głęboki 
18,5 cm

950
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002844

MariaPaula Moderna Kwadratowa talerz płytki 
25 cm

1030
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002842

MariaPaula Moderna Kwadratowa talerz 
deserowy 20,5 cm

800
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002843

MariaPaula Moderna Kwadratowa talerz 
deserowy 18 cm

740
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002872

MariaPaula Moderna Kwadratowa spodek 16 cm

390
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004930

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Kolekcja MariaPaula Moderna 
to przejaw wybitnego 

designu. Twórcy fasonu łamiąc 
konwenanse połączyli ze sobą 
kwadratowe kształty talerzy 

z owalami oraz klasyczną 
okrągłą formą. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/0101002845?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052077?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002844?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002842?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002843?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002872?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004930?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


MariaPaula Moderna Gold filiżanka cappuccino 
350 ml

1090
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004937

MariaPaula Moderna Gold filiżanka 250 ml

1030
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004931

MariaPaula Moderna Gold kubek 350 ml

990
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010031532

MariaPaula Moderna Gold cukiernica 200 ml

2280
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010052083

MariaPaula Moderna Gold mlecznik 250 ml

1390
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010052084

MariaPaula Moderna Gold imbryk 1 L

4990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010052082

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0101004937?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004931?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031532?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052083?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052084?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052082?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


MariaPaula Moderna Gold waza 2,5 L

10300
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010052085

MariaPaula Moderna Gold sosjerka 450 ml

2280
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010052086

MariaPaula Moderna Gold salaterka 25 cm 2500 
ml

2279
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010052079

MariaPaula Moderna Gold salaterka 17 cm 690 ml

1270
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010052078

MariaPaula Moderna Gold półmisek 33 cm

3690
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010052080

MariaPaula Moderna Gold półmisek 28 cm

2890
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010052081

MariaPaula Moderna Gold talerz głęboki 18 cm

920
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002847

MariaPaula Moderna Gold talerz płytki 24 cm

1190
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002841

MariaPaula Moderna Gold talerz deserowy 20,5 
cm

679
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002846

MariaPaula Moderna Gold talerz deserowy 16,5 
cm

590
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002848

MariaPaula Moderna Gold spodek 17 cm

550
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004938

MariaPaula Moderna Gold spodek 15,5 cm

470
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004932

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010052085?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052086?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052079?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052078?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052080?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052081?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002847?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002841?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002846?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002848?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004938?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004932?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


MariaPaula Moderna Kwadratowa Gold półmisek 
33 cm

3690
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0101004933

MariaPaula Moderna Kwadratowa Gold półmisek 
24 cm

1880
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010052087

MariaPaula Moderna Kwadratowa Gold talerz 
głęboki 18,5 cm

1290
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002851

MariaPaula Moderna Kwadratowa Gold talerz 
płytki 25 cm

1480
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002849

MariaPaula Moderna Kwadratowa Gold talerz 
deserowy 20,5 cm

1160
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002850

MariaPaula Moderna Kwadratowa Gold talerz 
deserowy 18 cm

1090
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002873

MariaPaula Moderna Gold spodek 16 cm

550
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004941

MariaPaula to porcelana wytwarzana przez doświadczonych artystów i rzemieślników  
w najlepszych polskich fabrykach porcelany.

Szlachetna porcelana zaprojektowana została z myślą o codziennym użytkowaniu,  
dlatego dostosowano ją do mycia w zmywarce.

Porcelana MariaPaula to niezwykłe rękodzieło, do jej udekorowania wykorzystano  
prawdziwe złoto i platynę, a dekoracje nakładane są ręcznie.

Zastawa stołowa MariaPaula to doskonały pomysł na piękny, praktyczny i elegancko opakowany prezent, 
który sprawdzi się podczas wielu okazji.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0101004933?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052087?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002851?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002849?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002850?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002873?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004941?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020




MariaPaula Klasyka Biała zestaw do kawy 12/39

18900
złIndeks: 0101001640

MariaPaula Klasyka Biała zestaw do bulionu 350 ml/17 cm 6/12

6640
złIndeks: 01010051245

MariaPaula Klasyka Platynowa Linia zestaw obiadowy 12/41

66800
złIndeks: 0101001647

MariaPaula Klasyka Biała zestaw obiadowy 12/41

32900
złIndeks: 0101001639

MariaPaula Klasyka Platynowa Linia zestaw kawowy 12/39

33200
złIndeks: 0101001646

MariaPaula Klasyka Snow zestaw kawowy 12/39

31600
złIndeks: 0101001638
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https://hurt.altom.pl/produkty/0101001640?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051245?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001647?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001639?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001646?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001638?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


MariaPaula Nova Pure zestaw obiadowy 6/24

43100
złIndeks: 0101001999

MariaPaula Nova Pure zestaw obiadowy 6/18

25500
złIndeks: 01010011000

Maria Paula Nova Pure zestaw do kawy 6/21

21500
złIndeks: 01010011001

MariaPaula Nova Pure zestaw do kawy 6/18

14800
złIndeks: 01010011002

MariaPaula Klasyka Snow zestaw do bulionu 350 ml/17 cm 6/12

9900
złIndeks: 01010051497

MariaPaula Klasyka Snow zestaw obiadowy 12/41

62900
złIndeks: 0101001637
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https://hurt.altom.pl/produkty/0101001999?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011000?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011001?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011002?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051497?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001637?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


MariaPaula Natura zestaw do kawy 6/15

10300
złIndeks: 01010011048

MariaPaula Natura zestaw do kawy 6/12

5500
złIndeks: 01010011049

MariaPaula Nova Marble zestaw obiadowy 6/24

43000
złIndeks: 0101001994

MariaPaula Nova Marble zestaw obiadowy 6/18

25500
złIndeks: 0101001995

MariaPaula Nova Marble zestaw do kawy 6/21

21500
złIndeks: 0101001996

MariaPaula Nova Marble zestaw do kawy 6/18

14800
złIndeks: 0101001997
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010011048?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011049?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001994?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001995?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001996?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001997?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


MariaPaula Natura Złota linia zestaw obiadowy 6/23

23900
złIndeks: 01010011050

MariaPaula Natura Złota linia zestaw obiadowy 6/18

15900
złIndeks: 01010011051

MariaPaula Natura Złota linia zestaw do kawy 6/15

13200
złIndeks: 01010011052

MariaPaula Natura Złota linia zestaw do kawy 6/12

6800
złIndeks: 01010011053

MariaPaula Natura zestaw obiadowy 6/23

22000
złIndeks: 01010011046

MariaPaula Natura zestaw obiadowy 6/18

12700
złIndeks: 01010011047
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MariaPaula Klasyka  Snow zestaw 2 kubków 360 ml gift box

3090
złIndeks: 0101003701

MariaPaula Klasyka Snow zestaw 2 filiżanek do kawy 220 ml ze spodkami 
15 cm gift box

4390
złIndeks: 0101004571

MariaPaula Klasyka Złota Linia zestaw do kawy 6/12 el. gift box

8390
złIndeks: 0101001864

MariaPaula Klasyka Złota Linia zestaw 2 kubków 360 ml gift box

2350
złIndeks: 0101003700

MariaPaula Klasyka Złota Linia zestaw 2 filiżanek do kawy 220 ml ze 
spodkami 15 cm gift box

3079
złIndeks: 0101004568

MariaPaula Klasyka Złota Linia filiżanka cappuccino 350 ml ze spodkiem 17 
cm gift box

2090
złIndeks: 0101004569
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MariaPaula Nova Złota Linia zestaw 2 filiżanek 250 ml ze spodkami gift box

3279
złIndeks: 0101004825

MariaPaula Klasyka Ecru Złota Linia zestaw 2 kubków 360 ml gift box

2520
złIndeks: 0101003887

MariaPaula Klasyka Ecru Złota Linia zestaw 2 filiżanek do kawy 220 ml ze 
spodkami 15 cm gift box

3400
złIndeks: 0101004705

MariaPaula Klasyka Platynowa Linia zestaw 2 kubków 360 ml gift box

2390
złIndeks: 0101003703

MariaPaula Klasyka Platynowa Linia zestaw 2 filiżanek do kawy 220 ml ze 
spodkami 15 cm gift box

3960
złIndeks: 0101004577

MariaPaula Klasyka Snow zestaw do kawy 6/12 gift box

11900
złIndeks: 0101001866
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MariaPaula Nova Marble zestaw do kawy 6/12 gift box

9500
złIndeks: 0101001998

MariaPaula to duże serwisy obiadowe 
i kawowe, pojedyncze elementy zastawy 
sprzedawane na luz oraz małe zestawy 

upominkowe. 

Te kompletne propozycje podarunków 
zapakowane zostały w kolorowe kartony 
dzięki czemu można ofiarować je bliskiej 

osobie jako gustowny prezent. 

Wystarczy trochę wstążki,  
bilecik i upominek gotowy.
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Świąteczny klimat to nie tylko ozdo-
by bożonarodzeniowe. To również 
świeczniki, latarnie, podkłady pod 
talerze czy maty, które dzięki swojej 
barwie lub fakturze potrafią odmie-
nić każde wnętrze. Można ich uży-
wać cały rok. Zmieniając zestawie-
nia produktów sprawiamy, że nasze 
domy są jednego dnia bardziej przy-
tulne, a innym razem pełne energii. 
Niech domowa przestrzeń zawsze 
będzie polem do nowych inspiracji. 

ten styl
mi pasuje...

Dodatki do aranżacji



Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm 
czerwona

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018952

Podkładka pod talerz śr. 33 cm złota

480
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018924

Podkładka pod talerz promienie śr. 33 cm złota

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018956

Podkładka pod talerz śr. 33 cm czarna

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018925

Podkładka pod talerz śr. 33 cm dek. jasne drewno

550
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018959

Podkładka pod talerz relief śr. 33 cm złota

520
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018958

Podkładka pod talerz nieregularna, karbowana śr. 
33 cm złota

699
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01080181003

Podkładka pod talerz śr. 33 cm srebrna

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018919

Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm złota

430
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018951

Podkładka pod talerz karbowana śr. 33 cm złota

580
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01080181001

Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm czarna

430
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018953

Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm srebrna

430
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018950
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Mata słomkowa 38 cm pomarańczowa

315
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015263
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm żółta

330
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017394
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38cm złota

499
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015212
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm srebrna szara

499
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015211
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm beżowa

330
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017389
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38cm biała

330
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017393
; inner: 12 szt.

Podkładka pod talerz promienie śr. 33 cm biała 
przecierka

430
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018957

Podkładka pod talerz ze złotymi perełkami śr. 33 
cm biała

550
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018954

Podkładka pod talerz biała ze złotym 
wykończeniem śr. 33 cm

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018920

Podkładka pod talerz karbowana śr. 33 cm srebrna

580
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01080181002

Podkładka pod talerz skóra węża śr. 33 cm srebrna

550
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018955

Podkładka pod talerz relief śr. 33 cm srebrna

499
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01080181004
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Mata filcowa prostokątna 40x30 cm dek. scandic; 
mix 3 kolorów

255
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1708001751
; inner: 24 szt.

Mata filcowa okrągła śr. 35 cm dek. scandic; mix 
3 kolorów

255
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1708001750
; inner: 24 szt.

Mata filcowa mix dekoracji

290
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1708001730
; inner: 6 szt.

Mata słomkowa 38 cm czarna

330
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 01080151
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm  popiel

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001841
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm niebieska

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001843
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm ciemnozielona

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 170700148
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm przydymiona zieleń

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001844
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm zielona

330
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017395
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm burgund

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001845
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm czerwona

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001842
; inner: 12 szt.
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Jak zaaranżować i zmieścić 
wszystko na świątecznym stole, 

kiedy okazuje się, że każdy 
szczegół jest ważny? Maty 

stołowe i podkłady pod talerze 
pomogą nam wyznaczyć 

odpowiednią ilość miejsca, 
dla jednego gościa przy stole, 

a do tego będą eleganckim 
elementem świątecznej 

aranżacji.  
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Podkładka ozdobna 49x37 cm gałązka/liść srebrna

650
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 170700176
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc pleciona śr. 38 cm srebrna

290
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 170700169
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc śr. 38 cm błyszcząca grafitowa

399
złopak. zbiorcze: 25 szt.

Indeks: 170700175
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc 45x30 cm dek. kwiaty

275
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 170700171
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc 45x30 cm dek. liście

275
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 170700170
; inner: 6 szt.

Podkładka ozdobna 45,5x43 cm gałązka/liść złota

580
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 170700178
; inner: 6 szt.

Podkładka ozdobna 49x37 cm gałązka/liść złota

650
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 170700177
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc 44x30 cm dek. kwiat, złota

290
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 170700168
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc 36,5x47 cm dek. liść, złota

290
złopak. zbiorcze: 180 szt.

Indeks: 170700167
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc śr. 38 cm złota

290
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 170700166
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc śr. 38 cm dek. kwiat, złota

290
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170700165
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc śr. 38 cm błyszcząca złota

399
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 170700174
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/170700176?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700169?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700175?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700171?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700170?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700178?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700177?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700168?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700167?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700166?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700165?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700174?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Koszyk metalowy pasy 28x12 cm złoty

1440
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001136
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy pasy 28x12 cm czarny

1090
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001135
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy kwiat 28x12 cm złoty

1490
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001134
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy kwiat 28x12 cm czarny

1150
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001133
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy 28x11,5 cm złoty

1399
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1704001137
; inner: 6 szt.

Świecznik metalowy 14x12 cm złoty

999
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1704001132
; inner: 6 szt.

Świecznik metalowy 10x9,5 cm złoty

795
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1704001131
; inner: 6 szt.

Świecznik metalowy 14x12 cm czarny

795
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1704001130
; inner: 6 szt.

Świecznik metalowy 10x9,5 cm czarny

645
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1704001129
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc dwustronna 47x33 cm 
nieregularny kształt camel/ecru

510
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 170700173
; inner: 6 szt.

Mata stołowa pvc dwustrona 47x33 cm 
nieregularny kształt czarna/jasny popiel

510
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 170700172
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Dwustronne maty stołowe 
wykonane zostały z odpornego 
materiału PVC, który łatwo jest 
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Zabrudzoną matę wystarczy 
umyć pod bieżącą wodą 
lub przetrzeć wilgotną 

ściereczką.
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https://hurt.altom.pl/produkty/1704001136?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001135?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001134?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001133?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001137?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001132?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001131?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001130?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001129?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700173?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700172?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Koszyk metalowy prostokątny 30x22x10 cm 
popielaty

590
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 020402612

Koszyk metalowy prostokątny 26x19x8 cm 
popielaty

490
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 020402613

Koszyk metalowy kwadratowy 25x25x8 cm biały

590
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 020402610

Koszyk metalowy kwadratowy 20x20x6 cm biały

490
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 020402611

Koszyk metalowy owalny 35x25x13 cm żółty

690
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 020402614

Koszyk metalowy owalny 35 x 25 x 13 cm 
miętowy

690
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 02040268

Koszyk metalowy owalny 29,5 x 21 x 11 cm 
miętowy

590
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 02040269

Koszyk metalowy skręcony 28x12 cm złoty

1450
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001139
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy skręcony 28x12 cm czarny

1099
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001138
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/020402612?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020402613?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020402610?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020402611?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020402614?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/02040268?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/02040269?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001139?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001138?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Świecznik czarny ze złotymi dodatkami 
11,5x11,5x36 cm

2395
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 170400196
; inner: 1 szt.

Świecznik śnieżynka 10x6x9,5 cm

825
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1701001102
; inner: 6 szt.

Świecznik śnieżynka 9,5x6x9,5 cm

825
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1701001103
; inner: 6 szt.

Świecznik szklany w metalowej osłonie 9x9x12,5 
cm biało-złoty

1340
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1703001542
; inner: 4 szt.

Świecznik szprosowy metalowy 10x10x17 złoty

1080
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1704001115
; inner: 6 szt.

Świecznik szprosowy metalowy 10x10x12 złoty

1080
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1704001116
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy owalny z uchwytami 37x29x18 
cm

1840
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 050400520

Koszyk metalowy okrągły z uchwytami 30x14 cm

1600
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 050400519

Koszyk metalowy z uchwytem 28,5x16,5x11 cm

1320
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 050400517

Patera czarna 29 x 29 x 4 cm dek. sztućce

1290
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0204025100
; inner: 5 szt.

Patera czarna liść  29x29x4 cm

1290
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 020402599
; inner: 5 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/170400196?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001102?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001103?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001542?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001115?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001116?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/050400520?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/050400519?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/050400517?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204025100?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020402599?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Świecznik kielich na nóżce 12x12x28 cm srebrny

2400
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 1703001526

Świecznik na podstawce okrągłej stopniowej 
13x13x17 cm srebrny

1690
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 1703001530

Świecznik na podstawce okrągłej stopniowej 
10x10x14,5 cm srebrny

1150
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001529

Świecznik kielich na nóżce 12x12x28 cm złoty

2700
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 1703001525

Świecznik na podstawce okrągłej stopniowej 
13x13x17 cm złoty

1770
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 1703001528

Świecznik na podstawce okrągłej stopniowej 
10x10x14,5 cm złoty

1299
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001527

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x22 cm

1050
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400199
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x18 cm

1030
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400198
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x14 cm

965
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400197
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki czarny ze złotym wykończeniem 
8x22 cm

1050
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400195
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki czarny ze złotym wykończeniem 
8x18 cm

1030
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400194
; inner: 6 szt.

Świecznik cienki czarny ze złotym wykończeniem 
8x14 cm

965
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400193
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1703001526?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001530?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001529?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001525?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001528?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001527?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170400199?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170400198?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170400197?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170400195?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170400194?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170400193?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Świecznik szklany 7,5x8 cm turkusowy

390
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1703001389
; inner: 6 szt.

Świecznik szklany zielony 7,5x8 cm dek. dżungla

299
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1703001388
; inner: 6 szt.

Świecznik szklany z welurowym wykończeniem 
9x9x10 cm pudrowy róż

520
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1703001538
; inner: 4 szt.

Świecznik szklany z welurowym wykończeniem 
7x7x8 cm pudrowy róż

310
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1703001537
; inner: 4 szt.

Świecznik w osłonce welurowej z piórkami 10x15 
cm

1350
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 170700143
; inner: 4 szt.

Świecznik w osłonce welurowej z piórkami 10x10 
cm

1190
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170700144
; inner: 4 szt.

Świecznik szklany z zawieszką 11,5x13 cm 
łososiowy

590
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001507
; inner: 6 szt.

Świecznik szklany w różowej metalowej osłonce 
10x10x15 cm dek. love

990
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001489
; inner: 4 szt.

Świecznik szklany w czarnej metalowej osłonce 
10x10x15 cm dek. home

1090
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001490
; inner: 4 szt.

Świecznik szklany w złotej metalowej osłonce 
10x10x15 cm dek. merry xmas

1190
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001491
; inner: 4 szt.

Świecznik szklany w złotej metalowej osłonce 
10x10x15 cm dek.  merry xmas II

970
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001488
; inner: 4 szt.

Świecznik kielich na nóżce 10,5x19,5 cm srebrny

1850
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1703001532

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1703001389?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001388?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001538?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001537?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700143?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170700144?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001507?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001489?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001490?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001491?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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Kominek porcelanowy 8,5x8,5x11,5 cm voyager, 
połysk

875
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001135
; inner: 4 szt.

Kominek porcelanowy 8x8x10 cm dek. 
marokańskie wzory czarny matowy

990
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001145
; inner: 4 szt.

Kominek porcelanowy 8,5x8,5x11,5 cm dek. 
romby; czarny, matowy

875
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001137
; inner: 4 szt.

Kominek porcelanowy 8x8x10 cm biały, połysk

999
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001138
; inner: 4 szt.

Kominek porcelanowy 8x8x10 cm dek. 
marokańskie wzory biały matowy

990
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001144
; inner: 4 szt.

Kominek porcelanowy 8,5x8,5x11,5 cm dek. 
romby; biały, matowy

875
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001136
; inner: 4 szt.

Kominek porcelanowy 8,5x8,5x11,5 cm dek. 
śnieżynka biały matowy

875
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1701001132
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Kominek porcelanowy pozwoli 
otulić mieszkanie migoczącym 

światłem i ulubionym 
zapachem. 

Wystarczy na szczycie kominka 
wlać ulubiony zapach, w środku 

zapalić świeczkę tea light, 
a po rozgrzaniu przez wiele 
godzin będziesz cieszyć się 
intensywnym aromatem. 
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Latarenka ażurowa 12,2x12,2x11,8 cm biała

650
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400170

Latarenka metalowa 12x12x25,5 cm biała

1390
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 1704001143

Latarenka metalowa 12x12x25,5 cm biała

1345
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 170400148

Latarenka metalowa 11,5x11,5x25,5 cm biała

1099
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001140

Latarenka ażurowa 13,3x13,3x18,5 cm biała

945
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 170400168

Latarenka metalowa 18x18x38 cm biała

3190
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 1704001142

Latarenka metalowa z drzwiczkami 17,5x17,5x49 
cm biała

5775
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 170400113

Latarenka metalowa 12x12x31 cm biała

1490
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001141

Latarenka okrągła ażurowa 12,5x12,5x18 cm biała

1090
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400147

Latarenka metalowa 10x10x20 cm biała

1190
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400149

Latarenka metalowa z drzwiczkami 19x19x61,5 
cm biała

7425
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 170400118

Latarenka metalowa biała 12x12x28 cm

2310
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 170400176
; inner: 1 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Latarenka metalowa z uchwytem z plecionego 
sznurka 12,5x12,5x27,5 cm biała

1450
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001144

Latarenka metalowa z uchwytem z plecionego 
sznurka 10,5x10,5x21,5 cm biała

1099
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001145

Latarenka kwadratowa 16,8x16,8x34,5 cm biała

2265
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 170400159
; inner: 1 szt.

Latarenka kwadratowa 13,8x13,8x31 cm biała

1520
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 170400160
; inner: 1 szt.

Latarenka metalowa z drzwiczkami 17x16,5x39 
cm dek. kwiat biała

3330
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 170400151

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Latarenki wprowadzą 
do pomieszczeń nastrojowe 

światło, współtworzą 
przytulną atmosferę, przy 

której dobrze się odpoczywa. 

Mogą być eksponowane 
we wnętrzach ze świecami 
lub światełkami typu led, 
ale również na tarasie,  

czy przy wejściu do domu.
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Latarenka drewniana z drzwiczkami 14x14x31 
cm szara

3465
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 1706001185

Latarenka metalowa black & white 11x11x15 cm

2299
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400175
; inner: 1 szt.

Latarenka metalowa okrągła 9,5x9,5x15 cm 
czarno-złota

1340
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 1704001117
; inner: 4 szt.

Latarenka kwadratowa 16,8x16,8x34,5 cm czarna

2265
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 170400161
; inner: 1 szt.

Latarenka kwadratowa 13,8x13,8x31 cm czarna

1520
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 170400162
; inner: 1 szt.

Latarenka kwadratowa 16,5x16,5x37,5 cm czarna

2160
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 170400156

Latarenka kwadratowa 13x13x28 cm czarna

1520
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 170400157
; inner: 1 szt.

Latarenka kwadratowa 10,5x10,5x21 cm czarna

850
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 170400158
; inner: 1 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Home ramka prostokątna stojąca pozioma 
20x16x1,5 cm (format 9x13 cm)

490
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001206
; inner: 6 szt.

Home ramka podwójna prostokątna pionowa 
stojąca 26,5x23x1,5 cm (format 10x15 cm)

1090
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001253
; inner: 2 szt.

Mandala kpl. 2 ramek + tablica 15x42 cm  
(format 10x10)

1030
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001337
; inner: 4 szt.

Mandala pudełko z ramką na zdjęcie 22x17x7 cm 
(format 9x13 cm)

1235
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1706001336
; inner: 4 szt.

Home ramka kwadratowa stojąca z 2 sercami 
21x21x2,5 cm (format 10x10 cm)

590
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001209
; inner: 4 szt.

Home puzderko kwadratowe z ramką 15x15x7 cm 
(format 7x7 cm)

890
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001214
; inner: 2 szt.

Mandala kpl. ramka na zdjęcie + 2 tablice 15x42 
cm (format 10x10)

750
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001342
; inner: 4 szt.

Dream ramka na zdjęcie 17x22 cm (format 10x15)

935
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001444
; inner: 6 szt.

Home ramka kwadratowa stojąca 17x17x2 cm 
(format 10x10 cm)

590
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1706001217
; inner: 6 szt.

Mandala ramka na zdjęcie podwójna 32x23 cm 
(format 10x15, 10x10)

1669
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001334
; inner: 6 szt.

Mandala pudełko prostokątne 24x10x7 cm

1080
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1706001333
; inner: 4 szt.

Dream ramka na zdjęcie22x17 cm (format 10x15)

935
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001445
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Serce wiklinowe z zawieszką śr. 20 cm białe

399
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001405
; inner: 8 szt.

Serce wiklinowe z kokardką śr. 20 cm białe

399
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001400
; inner: 8 szt.

Serce wiklinowe z zawieszką śr. 30 cm

655
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001404
; inner: 8 szt.

Serce wiklinowe z zawieszką śr. 25 cm

500
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001403
; inner: 6 szt.

Serce wiklinowe z zawieszką śr. 20 cm

425
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001402
; inner: 8 szt.

Zawieszka wiklinowa serce z Mikołajem 20 cm

415
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1706001331
; inner: 4 szt.

Zawieszka wiklinowa choinka z reniferami 20x23 
cm

499
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 1706001330
; inner: 4 szt.

Zawieszka wiklinowa gwiazda z reniferem 20x20 
cm

415
złopak. zbiorcze: 80 szt.

Indeks: 1706001328
; inner: 4 szt.

Dream świecznik z wkładem szklanym 
7,5x7,5x7,5 cm

625
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1706001448
; inner: 6 szt.

Dream puzderko ze szklaną pokrywą 24x17x8 cm

1730
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1706001446
; inner: 4 szt.

Dream puzderko drewniane z ramką na zdjęcie 
17x13x6 cm (format 9x13)

1399
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 1706001443
; inner: 4 szt.

Dream ramka na zdjęcie 25,5x3,5x20,5 cm 
(format 13x18)

1445
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1706001442
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. snowflakes cream

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018707

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. gwiazdy z materiału

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018913

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. wycinanka

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018964

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. gwiazdki

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018969

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. snowflakes silver

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018856

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. choinka

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018962

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. zima

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018966

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. wianek

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018971

Serwetki papierowe BN 33x33cm komplet 20 szt. 
dek. x-mas

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018911

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. stroik

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018963

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. gwiazdy

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018967

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. bombki

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018972

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0108018707?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018913?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018964?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018969?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018856?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018962?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018966?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018971?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018911?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018963?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018967?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018972?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. choinka

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181011

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. nordic

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181010

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. pierniki

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181009

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. zlote szyszki

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181008

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. pingwiny

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181007

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. śnieżyki miętowe

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181006

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. śnieżyki granatowe

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181005

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. srebrne bombki

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018978

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. Mikołaj

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018977

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. czerwona bombka

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018975

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek.świąteczne ozdoby

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018974

Serwetki papierowe BN 33x33 cm komplet 20 szt. 
dek. bałwanek

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018973

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01080181011?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01080181010?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01080181009?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01080181008?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01080181007?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01080181006?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01080181005?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018978?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018977?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018975?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018974?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018973?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Podczas świąteczne-
go posiłku, na stole nie 
może zbraknąć idealnie 
wyprasowanego obru-
su. Nie musimy jednak 
ograniczać się tylko 
do bieli. Kolekcja tka-
nin domowych Altom  
Design została zapro-
jektowana tak, by klient 
sam mógł wybrać ze-
staw, który będzie  
w jego ulubionym stylu. 
Zarówno nakładki jak 
i serwetki harmonijnie 
dopasowują się do wzo-
rów obrusów. Poszcze-
gólne elementy moż-
na zestawiać według 
własnych pomysłów  
i upodobań. 

stoliczku
nakryj sie

Tekstylia



Serwetka z koronką 40x40 cm biała

600
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 170900311
; inner: 6 szt.

Serwetka 40x40 cm oliwkowa

280
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 170900316
; inner: 4 szt.

Obrus 110x130 cm ecru

1560
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001119
; inner: 4 szt.

Obrus 130x160 cm beżowy

2000
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001124
; inner: 4 szt.

Serwetka 40x40 cm szara

255
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 170900325
; inner: 6 szt.

Serwetka 40x40 cm taupe

380
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 170900321
; inner: 4 szt.

Obrus 140x180 cm ecru

2145
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001120
; inner: 4 szt.

Obrus 160x240 cm beżowy

2690
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1709001125
; inner: 4 szt.

Serwetka 40x40 cm grey

300
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 17090039
; inner: 6 szt.

Serwetka 40x40 cm navy blue

255
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 170900312
; inner: 6 szt.

Obrus 160x240 cm ecru

3695
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1709001121
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Wykwintne przyjęcia czy 
wystawne kolacje nie mogą 
obyć się bez perfekcyjnie 

wyprasowanego, nieskazitelnie 
czystego obrusu.

Jednobarwne propozycje 
tekstyliów Altom Design 

będą doskonałym tłem dla 
świątecznych potraw i ozdób. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/170900311?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900316?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001119?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001124?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900325?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900321?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001120?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001125?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/17090039?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900312?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001121?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Bieżnik 40x140 cm turkusowy

1405
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900217
; inner: 6 szt.

Obrus 160x240 cm oliwkowy wykończenie 
koronkowe

5200
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900170
; inner: 6 szt.

Obrus 110x160 cm oliwkowy wykończenie 
koronkowe

3245
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900168
; inner: 6 szt.

Obrus 80x80 cm oliwkowy wykończenie 
koronkowe

1530
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900169
; inner: 6 szt.

Obrus 140x180 cm naturalny

2350
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900171
; inner: 6 szt.

Obrus 160x240 cm popielaty

2670
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1709001116
; inner: 4 szt.

Obrus 110x130 cm popielaty

1560
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001114
; inner: 4 szt.

Bieżnik 40x140 cm popiel wykończenie ażurowe

2090
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 170900226
; inner: 4 szt.

Obrus 80x80 cm popiel wykończenie ażurowe

2099
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001129
; inner: 4 szt.

Obrus 160x240 cm popielaty

4470
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900191
; inner: 6 szt.

Obrus 80x80 cm popielaty

1225
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900190
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Bieżnik to propozycja dla 
osób ceniących aranżacyjny 

minimalizm.

Ciekawym rozwiązaniem jest 
także zestawienie bieżnika 

z obrusem. Materiały Altom 
Design można śmiało połączyć, 

pozostając przy różnych 
stopniach intensywności 

danego koloru. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/170900217?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900170?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900168?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900169?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900171?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001116?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001114?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900226?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001129?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900191?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900190?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Obrus 160x240 cm taupe

4470
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900185
; inner: 6 szt.

Obrus 110x160 cm taupe

2725
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900183
; inner: 6 szt.

Obrus 80x80 cm taupe

1225
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900184
; inner: 6 szt.

Bieżnik 40x140 cm taupe

1400
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900218
; inner: 6 szt.

Obrus 160x240 cm szary wykończenie 
dekoracyjne

5500
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900174
; inner: 6 szt.

Obrus 160x240 cm granatowy wykończenie 
dekoracyjne

5500
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900178
; inner: 6 szt.

Obrus 140x180 cm granatowy

2419
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900179
; inner: 6 szt.

Obrus 160x240 cm turkusowy

4470
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900182
; inner: 6 szt.

Obrus 110x160 cm turkusowy

2725
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900180
; inner: 6 szt.

Obrus 80x80 cm turkusowy

1225
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900181
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/170900185?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900183?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900184?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900218?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900174?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900178?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900179?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900182?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900180?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900181?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Obrus 85x85 cm dek. złote gwiazdki, ecru

2040
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001136
; inner: 4 szt.

Obrus 80x80 cm dek. święta, biały

2200
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900195
; inner: 4 szt.

Bieżnik 40x140 cm dek. święta

1780
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900231
; inner: 4 szt.

Joy obrus 85x85 cm ecru

2090
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001135
; inner: 4 szt.

Obrus 80x80 cm dek. srebrne gwiazdki, biały

2050
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001138
; inner: 4 szt.

Obrus 40x140 cm dek. srebrne gwiazdki, biały

1590
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001139
; inner: 4 szt.

Obrus 160x240 cm mint

3840
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1709001111
; inner: 4 szt.

Obrus 110x160 cm mint

2340
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1709001110
; inner: 4 szt.

Bieżnik 40x140 cm mint

1550
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900224
; inner: 4 szt.

Obrus 160x240 cm miętowy

4470
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900188
; inner: 6 szt.

Obrus 80x80 cm miętowy

1225
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900187
; inner: 6 szt.

Bieżnik 40x140 cm miętowy

1400
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900219
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

157

https://hurt.altom.pl/produkty/1709001136?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900195?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900231?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001135?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001138?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001139?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001111?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001110?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900224?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900188?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900187?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900219?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Miłość w kratkę pled dwustronny 130x160 cm

6035
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 170900712
; inner: 6 szt.

Pled dwustronny 130x160 cm dek. pikowane 
romby szary

3500
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 17090079
; inner: 4 szt.

Velvet pled 150x200 cm różowy

4580
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 17090076
; inner: 4 szt.

Alaska koc 130x160 cm dek. paski; khaki

5500
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 170900711
; inner: 4 szt.

Velvet pled 150x200 cm beżowy

4580
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 17090075
; inner: 4 szt.

Obrus 110x160 cm dek. złote gwiazdki

1530
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001151
; inner: 4 szt.

Obrus 160x220 cm dek. choinka

2695
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001147
; inner: 4 szt.

Obrus 110x160 cm dek. choinka

1530
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001146
; inner: 4 szt.

Obrus 80x80 cm dek. Merry Christmas, biały

1900
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900194
; inner: 3 szt.

Obrus 80x80 cm dek. śnieżynka, ecru

2100
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900193
; inner: 3 szt.

Obrus 80x80 cm dek. śnieżynki, szary

1915
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001140
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Futerkowe pledy otulą 
ciepłem i będą niezastąpione 

w chłodne wieczory. 

Modne wzory czynią z nich 
wyrazisty element dekoracji, 
który odmieni wnętrze domu. 

Można je dowolnie 
komponować z poduszkami 

z kolekcji Altom Design. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/170900712?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/17090079?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/17090076?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900711?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/17090075?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001151?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001147?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001146?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900194?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/170900193?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001140?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020




Każde danie do pełni smaku potrze-
buje właściwie dopasowanej oprawy. 
Zwracamy coraz większą uwagę nie 
tylko na to co, ale przede wszystkim 
w jaki sposób jemy. Na eleganckim 
stole obok porcelanowej zastawy 
nie może zabraknąć lśniących, od-
powiednio wyprofilowanych i uło-
żonych sztućców. Propozycje od  
Altom Design świetnie sprawdzą  
się podczas codziennych posiłków 
oraz uroczystych przyjęć. 

pelne
blasku

Sztućce



Galaxy Light Gold sztućce komplet 24 szt. w 
pudełku flok

11900
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104001188

Leonardo sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

4990
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104013176

Future sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

4900
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001127

Galaxy Black sztućce komplet 24 szt. w pudełku 
flok

11900
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104001186

Cosmo sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

4900
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104013147

Future sztućce komplet 24 szt. dek. fiore; w 
pudełku flok

5250
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001167

Noble Gold sztućce komplet 24 szt.w pudełku flok

7890
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0104013183

Galaxy sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

5990
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104001184

Laura sztucce komplet 24 szt. w pudełku flok

3990
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104013170

Future sztućce komplet 24 szt. dek.quadro; w 
pudełku flok

5250
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001168

Każde danie do pełni smaku potrze-
buje właściwie dopasowanej oprawy. 
Zwracamy coraz większą uwagę nie 
tylko na to co, ale przede wszystkim 
w jaki sposób jemy. Na eleganckim 
stole obok porcelanowej zastawy 
nie może zabraknąć lśniących, od-
powiednio wyprofilowanych i uło-
żonych sztućców. Propozycje od  
Altom Design świetnie sprawdzą  
się podczas codziennych posiłków 
oraz uroczystych przyjęć. 

pelne
blasku

Sztućce

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Ekskluzywne stylizowane 
sztućce to trafny pomysł 

na prezent. Komplety 
w eleganckim opakowaniu 

są nie tylko ładnym, 
ale i praktycznym 

upominkiem, który 
pozostanie z osobą 

obdarowaną na wiele lat.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0104001188?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013176?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001127?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001186?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013147?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001167?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013183?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001184?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013170?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001168?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Future łyżeczki do herbaty komplet 6 szt. na 
blistrze

850
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013146
; inner: 6 szt.

Future noże komplet 2 szt. na blistrze

650
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013143
; inner: 6 szt.

Future widelce komplet 3 szt. na blistrze

650
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013145
; inner: 6 szt.

Future łyżki komplet 3 szt. na blistrze

650
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013144
; inner: 6 szt.

Future łyżeczki do kawy komplet 6 szt. w pudełku 
flok

1290
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013140
; inner: 6 szt.

Future łyżeczki do herbaty komplet 6 szt. w 
pudełku flok

1290
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013139
; inner: 6 szt.

Future łyżeczki koktajlowe komplet 6 szt. w 
pudełku flok

1600
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013137
; inner: 6 szt.

Future widelczyki do ciasta komplet 6 szt. w 
pudełku flok

1290
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013138
; inner: 6 szt.

Future komplet łyżka i widelec do sałaty w 
pudełku flok

1150
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013142
; inner: 6 szt.

Future nóż i łopatka do ciasta w pudełku flok

1150
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013141
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0104013146?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013143?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013145?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013144?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013140?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013139?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013137?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013138?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013142?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013141?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Venus sztućce polerowane komplet 68 szt. w 
walizce

34500
złopak. zbiorcze: 3 szt.

Indeks: 0104001128

Mona sztućce polerowane komplet 68 szt. w 
walizce

30415
złopak. zbiorcze: 3 szt.

Indeks: 0104001156

Venus sztućce polerowane komplet 24 szt. w 
pudełku flok

10900
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 010400190

Mona sztućce polerowane komplet 24 szt. w 
pudełku flok

9160
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001158

gwarancja
20 lat20

lat

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Sztućce Venus marki Gerpol 
to odzwierciedlenie idealnych proporcji, 
ładu i harmonii. Doskonale wygładzone 

krawędzie i precyzyjne wykonanie 
tworzą luksusowy, trwały produkt. 

Komplet przeznaczony na użytek 
12 osób rozbudowany został o liczne 
elementy, niezbędne do przygotowania 

świątecznego przyjęcia. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/0104001128?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001156?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/010400190?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001158?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


ONYKS nóż kuchenny 18cm

595
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0204013186
; inner: 12 szt.

Onyks nóż kuchenny 15cm

599
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0204013187
; inner: 12 szt.

Onyks nóż uniwersalny 12,5cm

485
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0204013188
; inner: 12 szt.

Onyks nóż do warzyw 6,6cm

425
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0204013191
; inner: 12 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Ostrze noży Onyks wykonano 
z wysokogatunkowej stali 

nierdzewnej, która zapewnia 
doskonałe właściwości 
tnące oraz odporność 

na wykruszanie i pękanie. 

Podparcie ostrza przy 
rękojeści gwarantuje 

doskonałą równowagę 
oraz ochronę palców. 

Rękojeść wykonana 
z materiału ABS zabezpiecza 

pewny chwyt. 

Możliwość zakupu 
noży na sztuki pozwoli 

na indywidualne 
skomponowanie 

wyposażenia kuchennego.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204013186?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013187?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013188?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013191?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Jedzenie to taniec wszystkich 
zmysłów. Liczy się nie tylko smak, 
zapach czy konsystencja, ale 
również to, w jaki sposób potra-
wa będzie wyglądała i jak zosta-
nie podana na stół. Doskonałym 
uzupełnieniem barwnych świą-
tecznych posiłków będą szklane 
naczynia. Najważniejszą właści-
wością szkła jest niewątpliwie 
jego bezbarwność. Decyduje ona  
o szlachetności wyrobu. Dzięki niej 
szklane naczynia doskonale pasu-
ją do każdego wystroju wnętrza.

Szkło

krystalicznie
przezroczyste



Avangarda kieliszki do wina białego 400 ml 
komplet 6 szt.

2250
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006557

Avangarda zestaw szklany dekoracyjny 3 el.

1689
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016810

Avangarda kieliszki do wina białego 400 ml 
zdobione złotem komplet 6 szt.

3339
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006554

Avangarda szklany zestaw dekoracyjny 3 el. 
zdobiony złotem

2250
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016809

Avangarda kieliszki do wina czerwonego 520 ml 
komplet 6 szt.

2250
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006556

Avangarda kieliszki do wina czerwonego 520 ml 
zdobione złotem komplet 6 szt.

3339
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006553

Avangarda kieliszki do szampana 200 ml komplet 
6 szt.

2250
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006558

Avangarda kieliszki do szampana 200 ml zdobione 
złotem komplet 6 szt.

3339
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006555

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103006557?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016810?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006554?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016809?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006556?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006553?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006558?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006555?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Rubin Gold kieliszki do szampana 220 ml komplet 
6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006534

Rubin Gold kieliszki do wina czerwonego 530 ml 
komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006532

Rubin Gold kieliszki do wina białego 370 ml 
komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006533

Rubin Gold szklanki 450 ml komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007502

Rubin Gold szklanki 370 ml komplet 6 szt.

2850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007503

Rubin kieliszki do wódki 40 ml komplet 6 szt.

1700
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006582

Rubin kieliszki do szampana 220 ml komplet 6 szt.

1800
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006514

Rubin kieliszki do wina czerwonego 530 ml 
komplet 6 szt.

1850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006512

Rubin kieliszki do wina białego 370 ml komplet 
6 szt.

1800
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006513

Rubin szklanki 450 ml komplet 6 szt.

1850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007500

Rubin szklanki 370 ml komplet 6 szt.

1850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007501

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103006534?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006532?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006533?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007502?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007503?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006582?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006514?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006512?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006513?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007500?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007501?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Harry zestaw do whisky karafka 0,75 L + 4 
szklanki 280 ml

3200
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 010301088

Aston zestaw do whisky karafka 0,75l + 6 
szklanek 280ml

3750
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103010130

Sherry zestaw do nalewek karafka 750 ml + 6 
kieliszków 55 ml

2700
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103010100

Onyx kieliszki do likieru 50 ml komplet 6 szt.

1700
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006382

Onyx kieliszki do martini 260 ml komplet 6 szt.

2650
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006380

Onyx kieliszki do szampana 180 ml komplet 6 szt.

1700
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006264

Onyx kieliszki do wody 700 ml komplet 4 szt.

1950
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006404

Onyx kieliszki do wina czerwonego 330 ml 
komplet 6 szt.

1700
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006262

Onyx kieliszki do wina białego 250 ml komplet 
6 szt.

1700
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006263

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Szkło nóżki, barwione jest 
w masie co daje gwarancję 

niezmienności koloru. Dzięki 
temu kieliszki Onyx bezpiecznie 

można myć w zmywarce, 
bez obawy o utratę 

intensywnej, czarnej barwy. 

Naczynia produkowane są 
w europejskiej hucie szkła 

Royal Leerdam. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/010301088?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103010130?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103010100?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006382?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006380?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006264?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006404?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006262?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006263?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Freya kubek 285 ml

339
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103003222

Freya szklanki long drink 420 ml komplet 6 szt. 
color box

1560
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007517

Freya szklanki do whisky 330 ml komplet 6 szt. 
color box

1480
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007516

Jack Gold szklanki 330 ml komplet 6 szt.

2690
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007518

Jack szklanki long drink 350 ml komplet 6 szt.

1590
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103007519

Jack szklanki 330 ml komplet 6 szt.

1085
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0103007432

Jack szklanka 330 ml

180
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103007422

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Opływowa linia szklanek 
sprawia, że kolekcja Freya 
jest niezwykle oryginalna 
i nowoczesna za razem.

Przeźroczyste szkło pięknie 
załamuje światło sprawiając, 
że szklanki nabierają blasku, 
a serwowane w nich napoje 
prezentują się efektownie.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103003222?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007517?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007516?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007518?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007519?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007432?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007422?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Venus talerz szklany 25 cm

390
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0103002167
; inner: 4 szt.

Venus talerz szklany 15 cm

120
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0103002164
; inner: 6 szt.

Venus salaterka szklana 17,5 cm

320
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0103005476
; inner: 3 szt.

Venus salaterka szklana 12,5 cm

145
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0103005474
; inner: 6 szt.

Venus dzbanek do zimnych napojów 1,2 L

490
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103009134

Venus kubek 350 ml

229
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103003246
; inner: 6 szt.

Venus szklanki 310 ml komplet 6 szt.

1190
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0103007522

Venus szklanka 310 ml

180
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0103007531

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103002167?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002164?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005476?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005474?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103009134?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003246?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007522?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007531?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Venus Gold talerz szklany ze złotym obrzeżem 
25 cm

1080
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0103002168
; inner: 4 szt.

Venus Gold talerz szklany ze złotym obrzeżem 
15 cm

590
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0103002166
; inner: 6 szt.

Venus Gold salaterka szklana ze złotym obrzeżem 
17,5 cm

865
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0103005477
; inner: 3 szt.

Venus Gold salaterka szklana ze złotym obrzeżem 
12,5 cm

550
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0103005475
; inner: 6 szt.

Venus Gold szklanki ze złotym obrzeżem 310 ml 
komplet 6 szt.

2080
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0103007530

produkty dostępne  
od 15.11.2020

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Szklana kolekcja Venus 
prezentuje się bardzo 

wytwornie dzięki zastosowaniu 
żłobień na powierzchni naczyń, 
które przypominają kryształowe 

szlify. 

Oprócz niskich szklanek w 
ofercie dostępne są również 
talerze, salaterki, dzbanek, 

kubek i pucharek. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103002168?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002166?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005477?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005475?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007530?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Andrea kubki termiczne 420 ml komplet 2 szt.

2565
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0103008111

Andrea filiżanki termiczne 400 ml komplet 2 szt.

2470
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0103008121

Andrea kubki termiczne 350 ml komplet 2 szt.

2290
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 010300891

Andrea kubki termiczne 300 ml komplet 2 szt.

2150
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0103008120

Werona kubki szklane na stópce 310 ml komplet 
2 szt.

640
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103003242

Werona kubek na stopce 310 ml

220
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103003235
; inner: 6 szt.

Geo kubek wysoki 330 ml

345
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 010300848

Geo kubek niski 250 ml

300
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 010300849

Toronto kubek 350 ml

175
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103003249
; inner: 6 szt.

Rose kubek 240 ml

145
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0103003187
; inner: 6 szt.

Roma kubek 270 ml dek. kwiatki

130
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0103003206
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103008111?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103008121?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/010300891?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103008120?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003242?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003235?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/010300848?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/010300849?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003249?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003187?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003206?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Gaja misa szklana 24 cm

969
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016778

Miska szklana 16,5 cm

229
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0103005409

Miska okrągła szklana 20 cm 2 L

535
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0103005413
; inner: 6 szt.

Miska okrągła szklana 16 cm 1 L

340
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0103005412
; inner: 6 szt.

Miska okrągła szklana 14 cm 0,5 L

210
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0103005411
; inner: 6 szt.

Patera szklana z kloszem 32 cm color box

3900
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0103005466

Polaris zestaw do ciasta 7 elementów

1850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103002157

Atlantis zestaw do ciasta 7 elementów

1950
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103002162

Nilo talerz głęboki 23 cm

219
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0103002145
; inner: 6 szt.

Nilo talerz płytki 25 cm

219
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0103002144
; inner: 6 szt.

Nilo talerz deserowy 20 cm

209
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0103002146
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Gładka szklana powierzchnia 
posiada właściwości 

antybakteryjne, przeciwdziała 
rozwojowi bakterii i 

drobnoustrojów. Jej ogromną 
zaletą jest zachowanie 
naturalnych walorów 

zapachowo-smakowych 
przechowywanych produktów. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103016778?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005409?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005413?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005412?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005411?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005466?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002157?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002162?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002145?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002144?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002146?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Sencha dzbanek z zaparzaczem 2,6 L

1880
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 020302356

Sencha dzbanek z zaparzaczem 2,2 L

1680
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 020302357

Sencha dzbanek z zaparzaczem 1,8 L

1520
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 020302358

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/020302356?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020302357?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020302358?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Karo tortownica śr.28 cm color box

1200
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016417

Karo tortownica niska na nóżkach śr.28cm

850
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016416

Salaterka prosta 24 cm

830
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016456

Salaterka prosta 20 cm

580
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016455

Salaterka prosta 17 cm

495
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016454

Salaterka prosta 14 cm

340
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016453

Salaterka prosta 11 cm

255
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016452

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Ciekawa kompozycja 
na przezroczystym naczyniu 

stanie się wyróżniającym 
akcentem każdej aranżacji.  

Szklana powierzchnia jest 
odporna na detergenty 

i ścieranie dlatego szklane 
patery i tortownice można 

myć w zmywarkach.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103016417?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016416?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016456?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016455?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103016452?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Patera niska z falbanką i kloszem śr.32 cm

4530
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016716

Patera niska z kuleczkami i kloszem śr.32 cm

4530
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016715

Tortownica z falbanką śr.32 cm

2240
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016668

Tortownica z kuleczkami śr.32 cm

2240
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016667

Maselnica szklana 14,5x12x7 cm

965
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0103005239

Cukiernica szklana okrągła

815
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 100000916

Patera prostokątna 32x18cm (481.1834.00)

1130
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0103016683

Półmisek z rybami 38x21 cm

879
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103005397

Półmisek z rybami 20x15 cm

455
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0103005396

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

W Święta nakrywamy stół 
w wielkim stylu. 

Efektowne szklane półmiski, 
z wytłoczoną dekoracją 

w formie ryby, zapewnią 
dużo wolnego miejsca 

na smakołyki – od drobnych 
przekąsek po świątecznego 

karpia oczywiście.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103016716?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016715?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016668?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016667?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005239?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/100000916?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016683?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005397?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005396?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Świecznik gwiazdka wysoki

279
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0103016760

Wiatroświecznik h-24 cm

1100
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016669

Karafka skośna 0,75 L

1560
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 010301086

Karafka łamana 0,75 L

1480
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 010301071

Żardiniera 26x25 cm

1790
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016788

Pojemnik z pokrywą 3 L

2205
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016763

Pojemnik z pokrywą 2 L

1900
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016762

Patera z kloszem śr. 30 cm

3000
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016761

Pojemnik na ser ze szklanym spodem śr. 22 cm

2055
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01050116

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Pięknie rzeźbiona 
i profilowana misa na owoce 

i łakocie sama w sobie 
jest ozdobą, a postawiona 

w centralnym miejscu  
na stole stanie się  

kluczowym punktem 
świątecznej aranżacji.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103016760?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016669?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/010301086?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/010301071?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016788?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016763?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016762?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016761?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/01050116?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Vega naczynie żaroodporne z pokrywą owalne 5,7 
L 34,5x22,5x14 cm

2485
złopak. zbiorcze: 3 szt.

Indeks: 0203011118

Vega naczynie żaroodporne z pokrywą owalne 3,5 
L 33x23x13 cm

2400
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0203011117

Vega naczynie żaroodporne z pokrywą owalne 2,5 
L 33x20x11,5 cm

2090
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203011116

Vega naczynie żaroodporne z pokrywą 2,5 L 
26,2x21,5x12 cm

1899
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203011112

Vega brytfanna żaroodporna z dwoma uchwytami 
2,5 L 39x22,5x5,5 cm

1920
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203011115

Vega brytfanna żaroodporna z dwoma uchwytami 
1,5 L 32,5x18,7x5,5 cm

1400
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203011114

Vega forma żaroodporna do tarty śr. 27 cm

1000
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203011110

Vega pojemnik żaroodporny z pokrywą 
prostokątny 1,5 L 22x16 cm

1150
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203011104

Vega pojemnik żaroodporny z pokrywą 
prostokątny 0,8 L 19x13,3 cm

840
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203011105

Vega pojemnik żaroodporny z pokrywą 
kwadratowy 0,7 L 15x15 cm

780
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0203011108

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0203011118?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203011117?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203011116?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203011112?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/0203011104?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203011105?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203011108?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Pojemnik szklany kwadratowy z przezroczystą 
pokrywą 850 ml

455
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018270

Pojemnik szklany kwadratowy z przezroczystą 
pokrywą 650 ml

399
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018271

Pojemnik szklany kwadratowy z przezroczystą 
pokrywą 500 ml

350
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018272

Pojemnik szklany z przezroczystą zakrętką 1,75 L

535
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018236

Pojemnik szklany z przezroczystą zakrętką 1 L

450
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018237

Pojemnik szklany z przezroczystą zakrętką 0,75 L

390
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018238

Pojemnik szklany z metalową zakrętką 1,3 L dek. 
łapki

455
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203018234

Słoik do przechowywania 900 ml relief

365
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018176

Słoik do przechowywania 650 ml relief

325
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018177

Słoik do przechowywania 300 ml relief

195
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018178

Pojemnik szklany beczułka 2 L

869
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0203018213

Pojemnik szklany beczułka 0,47 L

399
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018215

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0203018270?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018271?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018272?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/0203018238?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018234?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018176?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018177?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018178?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018213?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018215?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Pojemnik szklany z bambusową pokrywką i 
metalowym klipsem 1,5 L

960
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203018276
; inner: 6 szt.

Pojemnik szklany z bambusową pokrywką i 
metalowym klipsem 1 L

890
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203018275
; inner: 6 szt.

Pojemnik szklany z bambusową pokrywką i 
metalowym klipsem 0,75 L

820
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0203018274
; inner: 6 szt.

Pojemnik szklany z bambusową pokrywką i 
metalowym klipsem 0,5 L

799
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0203018273
; inner: 6 szt.

Pojemnik szklany do przechowywania z 
tablicówką 1,25 L

425
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018208

Pojemnik szklany do przechowywania z 
tablicówką 960 ml

365
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018209

Pojemnik szklany do przechowywania z 
tablicówką 650 ml

315
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018210

Home Sweet Home pojemnik szklany 1,85 L

660
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203018161
; inner: 6 szt.

Home Sweet Home pojemnik szklany 700 ml

440
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0203018207
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Pojemniki idealnie sprawdzą 
się do przechowywania sypkich 
produktów, a dzięki zdobieniu 

i kokardce będą również 
elementem dekoracyjnym 

w kuchni. 

Pojemniki posiadają niewielką 
tabliczkę do zapisania 

informacji kredą, co znajduje 
się wewnątrz.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0203018276?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018275?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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https://hurt.altom.pl/produkty/0203018208?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018209?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018210?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018161?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018207?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Tworząc autorskie dekoracje naszych 
naczyń – dbamy o to, by wpisywały 
się one w obecne trendy aranżacyjne. 
Udowadniamy, że naczynia emalio-
wane to najzdrowsza opcja gotowa-
nia, ale również piękne wzory i kolory, 
które doskonale odnajdą się w nowo-
czesnych wnętrzach, gdzie użytecz-
ność produktów jest tak samo ważna 
jak ich stylowy wygląd. 

emaliasilesia.pl

czy wiesz,ze...



Garnek emaliowany prosty 1,5 L; śr.14 cm; wys.11 
cm czerwień

950
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021094

Garnek emaliowany prosty 4,4 L; śr.20 cm; wys.15 
cm czerwień

1590
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021097

Kubek emaliowany 0,45 L śr.9 cm wys.9 cm 
czerwień

860
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0205027197

Rondel emaliowany 2,1 L; śr.18 cm; wys.9,5 cm 
czerwień

1290
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021101

Garnek emaliowany prosty 2,2 L; śr.16 cm; wys.12 
cm czerwień

1110
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021095

Garnek emaliowany prosty 5,8 L; śr.22 cm; wys.16 
cm czerwień

1830
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021098

Kubek emaliowany 0,8 L; śr.10 cm; wys.10,3 cm 
czerwień

895
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0205027198

Rondel emaliowany 2,9 L; śr.20 cm; wys.10,5 cm 
czerwień

1420
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021102

Garnek emaliowany prosty 3,3 L; śr.18 cm; wys.14 
cm czerwień

1270
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021096

Garnek emaliowany prosty 7,5 L; śr.24 cm; wys.17 
cm czerwień

2270
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021099

Kubek emaliowany 1,25 L; śr.12 cm; wys.11,5 cm 
czerwień

975
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0205027199

Rondel emaliowany, stożkowy z trzonkiem i 
dzióbkiem 0,65 L; śr.14 cm; wys.7 cm czerwień

1315
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 02050021105
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https://hurt.altom.pl/produkty/02050021105?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Garnek emaliowany prosty 3,3 L; śr.18 cm; wys.14 
cm zieleń

1279
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021108

Garnek emaliowany prosty 2,4 L; śr.16 cm; wys.12 
cm zieleń

1115
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021107

Garnek emaliowany prosty 1,5 L; śr.14 cm; wys.11 
cm zieleń

959
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021106

czajnik emaliowany 2,2l czerwień

3799
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205001110

Rondel emaliowany z trzonkiem 1,5 L; śr.16 cm; 
wys.8 cm czerwień

1190
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021104

Rondel emaliowany z trzonkiem 1,0 L; śr.14 cm; 
wys.7 cm czerwień

1050
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021103

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/02050021108?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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czajnik emaliowany 2,2l zieleń

3799
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205001111

Rondel emaliowany z trzonkiem 1,5 L; śr.16 cm; 
wys.8 cm zieleń

1199
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021116

Rondel emaliowany z trzonkiem  1 L; śr.14 cm; 
wys.7 cm zieleń

1055
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021115

Rondel emaliowany, stożkowy z trzonkiem i 
dzióbkiem 0,65 L; śr.14 cm; wys.7 cm zieleń

1319
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 02050021117

Rondel emaliowany 2,9 L; śr.20 cm; wys.10,5 cm 
zieleń

1423
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021114

Rondel emaliowany 2,1 L; śr.18 cm; wys.9,5 cm 
zieleń

1295
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021113

Kubek emaliowany 0,45 L śr.9 cm wys.9 cm zieleń

860
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0205027200

Garnek emaliowany prosty 7,5 L; śr.24 cm; wys.17 
cm zieleń

2279
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021111

Garnek emaliowany prosty 5,8 L; śr.22 cm; wys.16 
cm zieleń

1839
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021110

Garnek emaliowany prosty 4,4 L; śr.20 cm; wys.15 
cm zieleń

1599
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021109

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Czajnik emaliowany 2,5 L czarny

3999
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020500177

Czajnik emaliowany 2,5l biały N/N

3999
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020500198

Modern Vege rondel emaliowany z trzonkiem 1 L; 
14 cm biały

1560
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021040

Modern Vege garnek emaliowany prosty 4,4 L; 20 
cm biały

2520
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021038

Modern Vege garnek emaliowany prosty 3,3 L; 18 
cm biały

1990
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021037

Modern Vege garnek emaliowany prosty 2,2 L; 16 
cm biały

1670
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021036

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/020500177?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
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Klara garnki emaliowane z pokrywami szklanymi 
16-22 cm komplet 8 el. dek. vege

11900
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 02050021156

Klara garnki emaliowane z pokrywami szklanymi 
16-22 cm komplet 8 el. dek. romantic

11900
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 02050021155

Klara garnki emaliowane z pokrywami szklanymi 
16-22 cm komplet 8 el. czerwone

10300
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 02050021154

Granit rondel emaliowany z trzonkiem 1 L; 14 cm 
dek. biała

1560
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021057

Granit kubek emaliowany 0,45 L; 9 cm dek. biała

1190
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0205027178

Granit garnek emaliowany prosty 5,8 L; 22 cm 
dek. biała

2760
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021056

Granit garnek emaliowany prosty 4,4 L; 20 cm 
dek.  biała

2520
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021055

Granit garnek emaliowany prosty 3,3 L; 18 cm 
dek. biała

1990
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021054

Granit garnek emaliowany prosty 2,2 L; 16 cm 
dek. biała

1670
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021053

Granit garnek emaliowany prosty 1,5 L; 14 cm 
dek. biała

1430
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021052

Czy wiesz, ze...?

emaliasilesia.pl

Naczynia emaliowane Silesia mają 
właściwości antybakteryjne, 
są bezpieczne dla dzieci i alergików

Naczynia emaliowane Silesia
możesz myć w zmywarce 

Naczyń emaliowanych Silesia 
możesz używać na indukcji 
i w piekarniku

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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m


emaliasilesia.pl

Wieloletnie 
doświadczenie-wysoka 

jakość produktów

Antybakteryjna emalia 
jest bezpieczna dla naszego 

zdrowia i alergików

Szeroka oferta 
rodzajów, kształtów 

i dekoracji

NA WSZYSTKIE RODZAJE KUCHENEK:

KUCHENKA
ELEKTRYCZNA

KUCHENKA
CERAMICZNA

KUCHENKA
GAZOWA

KUCHENKA
INDUKCYJNA

„Naczynia emaliowane to sposób 
na nowoczesne, zdrowe gotowanie 
świątecznych przysmaków. 
Nie ma wigilii u Bosackich bez piero-
gów z kapustą i grzybami. Lepię je 
dzień wcześniej z dziećmi. Mają 
aromatyczne nadzienie pełne zdrowej 
kwaśnej kapusty i  leśnych grzybów, 
a do tego są piegowate, bo do ciasta 
dodaję maku. A do tego koniecznie 
ryby bogate w jod, selen i kwasy ome-
ga-3 wspomagające pracę mózgu 
i serca. I okazuje się, że również wigi-
lia może być najzdrowszą kolacją 
w roku.” 

Ambasador marki

Gotuj 
na zdrowie!

Naczynia emaliowane
Silesia

Przepisów szukaj na 
emaliasilesia.pl 



Brytfanna emaliowana 11 L z pokrywą 5,8 L;  śr. 
42 cm; wys. 20 cm

5240
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 020501013

Garnek emaliowany do bigosu z pokrywą 30 cm, 
wys. 25 cm kremowy, zdobiony

6100
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0205002502

Garnek do rosołu krem 10 L 25 cm, h-21,5cm dek. 
kurki

4390
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0205002940

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

W naszej ofercie znajdziesz 
naczynia, które ułatwią 

wykonanie „zadań 
specjalnych” w kuchni. 

Duży garnek do bigosu 
czy rosołu zostały 

zaprojektowane tak, aby 
szczególne dla Was potrawy 

wykonać szybko i perfekcyjnie.

Pojemność i wielkość głębokiej gęsiarki sprawia,  
że jest idealnym naczyniem do pieczenia - przede wszystkim drobiu. 

Naczynia z powłoką emaliowaną mogą być używane do smażenia, 
duszenia na kuchenkach tradycyjnych i indukcyjnych  

oraz do pieczenia potraw w piekarniku w wysokich temperaturach. 
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valdinox.pl

Garnki, patelnie i akcesoria ku-
chenne marki VALDINOX to 
wybór dla każdego kto lubi 
eksperymentować i czerpać przy-
jemność z gotowania. VALDINOX 
to nowoczesna marka naczyń 
i narzędzi kuchennych o wyso-
kiej wytrzymałości, które służą 
użytkownikom przez lata.  Każ-
dy produkt umożliwia wiele za-
stosowań, gwarantując zawsze 
doskonały efekt i satysfakcję  
z gotowania.

mistrz
w kuchni



VALDINOX Rock patelnia 20 cm

2350
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003334

VALDINOX Rock patelnia 28 cm

3950
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003336

VALDINOX Rock patelnia 24 cm

2990
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003335

VALDINOX Rock patelnia do naleśników 24 cm

3590
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003353

VALDINOX Rock patelnia 26 cm

3290
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003408

VALDINOX Rock patelnia grilowa 28 cm

4450
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002310

BEZPIECZNA POWŁOKA NIEPRZYWIERALNA
DYFLON jest nie tylko wytrzymała jak granit, ale również 
inspirowana jego wyglądem. Skutecznie zapobiega 
przywieraniu i przypalaniu potraw oraz ułatwia mycie naczynia.

PEŁNA INDUKCJA
zastosowana w dnie naczynia sprawia, że garnek  
znacznie szybciej się nagrzewa, oszczędzając czas i energię.

ERGONOMICZNY UCHWYT
gwarantuje doskonałe wyważenie i pewny chwyt. Pokryty, 
przyjemną w dotyku, powłoką soft touch nie ślizga się w dłoni, 
dzięki czemu  jest wygodny i bezpieczny w użytkowaniu.   

KORPUS Z NOWOCZESNEGO ALUMINIUM
posiada doskonałe właściwości przewodzenia ciepła  
sprawiając, że naczynie szybko i równomiernie się rozgrzewa 
oraz długo utrzymuje ciepło, oszczędzając czas i pieniądze.

Do wszystkich  
kuchenek

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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VALDINOX Rock brytfanna 32x21cm z pokrywą i 
dozownikiem oleju (5,7l+2,4l)

6990
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020401029

VALDINOX Rock garnek 26cm 7,5 L z pokrywą

8900
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0204002311

VALDINOX Rock garnek 24 cm; 6 L z pokrywą

6650
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0204002286

VALDINOX Rock garnek 20 cm 3,2 L z pokrywą

5175
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0204002285

VALDINOX Rock garnek 18 cm 1,7 L z pokrywą

3900
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002357

VALDINOX Rock rondel 28 cm z pokrywą

6600
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0204003409

VALDINOX Rock rondel 16 cm 1,1 L

2735
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002284

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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VALDINOX Space garnek z pokrywką 20 cm

3920
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003538

VALDINOX Space patelnia głęboka 24 cm

2800
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003539

VALDINOX Space patelnia 28 cm

3200
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003542

VALDINOX Space patelnia 24 cm

2600
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003541

VALDINOX Space patelnia 20 cm

2000
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003540

to specjalne miarki wewnątrz naczy-
nia, które pozwalają odmierzyć opty-
malną ilość oleju  do przygotowania 
potrawy. Praktyczny wskaźnik spra-
wi, że przygotowywane dania będą 
zdrowsze i smaczniejsze. 

OIL CONTROL

na zewnątrz naczynia, przypominają-
ca diamentowe szlify, zapewnia efek-
towny wygląd. Diamentowa trwałość 
żaroodpornego lakieru chroni po-
wierzchnię zewnętrzną przed wysoką 
temperaturą i odbarwieniami.

NOWOCZESNA, 
GEOMETRYCZNA 
STRUKTURA

sprawia, że naczynie szybko i rów-
nomiernie się nagrzewa oraz długo 
utrzymuje ciepło. Dzięki temu po-
trawy zyskują taki sam stopień wy-
smażenia, doskonałą konsystencję 
i pełnię walorów smakowych, a Ty 
oszczędzasz czas i energię.

DOSKONAŁE 
 PRZEWODNICTWO 
CIEPLNE

wzmocniona metalicznymi drobinkami 
staje się bardziej odporna na zaryso-
wania niż standardowe powierzchnie. 
Umożliwia przygotowanie zdrowych 
posiłków, bez przywierania. Łatwa w 
utrzymaniu czystości. 

POWŁOKA NON-STICK

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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VALDINOX solniczka akrylowa 7x7x12,5 cm

1375
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0207015687
; inner: 6 szt.

VALDINOX pojemnik do cukru akrylowy 7x15 cm

1685
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0207015685
; inner: 6 szt.

VALDINOX pojemnik do octu/oliwy akrylowy 
10,5x7x12 cm

1915
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0207015686
; inner: 6 szt.

VALDINOX pojemnik do oliwy akrylowy 7x12,5 cm

1685
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0207015684
; inner: 6 szt.

VALDINOX młynek do kawy 8x21 cm

3190
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0207015688
; inner: 6 szt.

VALDINOX młynek do przypraw akrylowy 7x9x14 
cm

1915
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0207015683
; inner: 6 szt.

Valdinox młynek do przypraw drewniany 5x26 cm 
prosty, biały

2250
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0206015157
; inner: 6 szt.

Valdinox młynek do przypraw drewniany 5x26 cm 
prosty, czarny

2250
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0206015156
; inner: 6 szt.

Valdinox młynek do przypraw drewniany 5x16 cm 
prosty, biały

1750
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0206015155
; inner: 6 szt.

Valdinox młynek do przypraw drewniany 5x16 cm 
prosty, czarny

1750
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0206015154
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Młynek umożliwia zmielenie 
przyprawy bezpośrednio przed 

spożyciem, zachowując jej 
wyjątkowy smak i aromat.

Ceramiczny mechanizm 
mielący nie koroduje, nie ściera 

się i nie przegrzewa w trakcie 
mielenia ziaren. 
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To właśnie w tym miej-
scu najczęściej spoty-
ka się rodzina, nie tyl-
ko podczas Świąt. Tu  
gotujemy, spożywamy 
posiłki i rozmawiamy  
z najbliższymi. Nic więc 
dziwnego, że przy aran-
żowaniu i planowaniu 
wyposażenia kuchni 
zwracamy uwagę nie 
tylko na funkcjonalność 
sprzętów, ale również na 
ich piękny wygląd. Wy-
bierając garnki, patelnie 
czy narzędzia kuchenne 
z naszego asortymen-
tu urządzisz kuchnię ze 
smakiem. 

kuchnia
ze smakiem

Kuchnia



Marco garnki nierdzewne z pokrywami szklanymi 
komplet 8 el.

6900
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 020400468

Franco garnki nierdzewne z pokrywami szklanymi 
komplet 6 szt.

5900
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020400471

Luis garnki nierdzewne z pokrywami szklanymi 
komplet 8 el.

6900
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 020400466

Angelo garnki nierdzewne z pokrywami 
szklanymi komplet 6 el.

5950
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020400472

Fabio garnki nierdzewne z pokrywami szklanymi 
komplet 8 el.

6900
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 020400443

To właśnie w tym miej-
scu najczęściej spoty-
ka się rodzina, nie tyl-
ko podczas Świąt. Tu  
gotujemy, spożywamy 
posiłki i rozmawiamy  
z najbliższymi. Nic więc 
dziwnego, że przy aran-
żowaniu i planowaniu 
wyposażenia kuchni 
zwracamy uwagę nie 
tylko na funkcjonalność 
sprzętów, ale również na 
ich piękny wygląd. Wy-
bierając garnki, patelnie 
czy narzędzia kuchenne 
z naszego asortymen-
tu urządzisz kuchnię ze 
smakiem. 

kuchnia
ze smakiem

Kuchnia

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Garnki i czajniki marki  
ALTOM DESIGN mozna używać  

na wszystkich rodzajach kuchenek,  
w tym indukcyjnych.

Świąteczne gotowanie wcale nie musi oznaczać wielu godzin 
spędzonych w kuchni. 

Dobrej jakości naczynia ułatwią kuchenne podboje. Naczynia ze stali 
nierdzewnej są łatwe w czyszczeniu i nie zabarwią się od naturalnych 

barwników dlatego bez obaw można w nich przygotować 
aromatyczny świąteczny barszcz. 

A po skończonym gotowaniu garnki możesz umyć w zmywarce. 
I gotowe!
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Glamour garnki nierdzewne z pokrywami 
szklanymi komplet 8 el.

11000
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 020400458

Ricco garnki nierdzewne z pokrywami komplet 
7 el.

11000
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 020400457

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Wielowarstwowe dno w garnkach Glamour i Ricco równomiernie rozprowadza ciepło, dzięki czemu potrawy 
przygotowywane są w doskonałych warunkach. 

Pierwsza ściana wykonana jest ze stali nierdzewnej, która stanowi korpus naczynia. Dalej mamy płytki 
aluminium i żelaza umieszczone naprzemiennie, które zapewniają akutermiczność garnków. I ostatnia 

warstwa to kapsel dna wykonany ze stali o doskonałych właściwościach ferromagnetycznych, który umożliwia 
używanie garnków na kuchenkach indukcyjnych. 

Garnki nierdzewne z powodzeniem można użytkować w piekarniku (bez pokryw) ponieważ ich korpus oraz 
uchwyty wykonane są ze stali. Ta możliwość czyni je bardziej uniwersalnymi - nie ma potrzeby przekładania 

potraw do specjalnego naczynia, aby zapiec je w piekarniku. 

W kuchni chcemy mieć 
rzeczy funkcjonalne, które 
znacznie ułatwią i skrócą 

przygotowywanie codziennych 
potraw. Wyposażenie 

garnków w miarkę naniesioną 
na wewnętrznej ścianie 

pozwoli szybko i precyzyjnie 
odmierzyć np. potrzebną ilość 

wody do ugotowania zupy.
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David garnek nierdzewny 24 cm 6,1 L z pokrywą 
szklaną

3900
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002305

David garnek nierdzewny 20 cm 3,6 L z pokrywą 
szklaną

3500
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002304

David garnek nierdzewny 18 cm 2,7 L z pokrywą 
szklaną

2900
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002303

David garnek nierdzewny 16 cm 1,9 L z pokrywą 
szklaną

2600
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002302
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Zewnętrzna powierzchnia 
garnków David została 
częściowo satynowana,  
a w części polerowana 
na wysoki połysk, przez 
co garnki są praktyczne 

w utrzymaniu i dobrze się 
prezentują. 

Satynowany środek ułatwia 
utrzymanie naczynia 

w czystości. Dodatkowo 
wewnątrz zaznaczono 
praktyczną podziałkę 

do odmierzania składników.

Grube, akutermiczne dno 
zapewnia perfekcyjną 

dystrybucję ciepła 
i najwyższą odporność 

na odkształcenia.
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Daily Satin czajnik nierdzewny 2,5 L

1490
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001269

Adam czajnik nierdzewny 2,3 L

3490
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001315

Rock czajnik nierdzewny 2,5 L

2175
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001268

Rock Natura czajnik nierdzewny 2,5 L

2400
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001277

Martin czajnik nierdzewny 2,7 L

2800
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001325

Mike czajnik nierdzewny 2,7 L

3200
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001324

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Alex czajnik nierdzewny 2,3 L

2800
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001316

Rock czajnik nierdzewny 3,0 L

3150
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001272

Paul czajnik nierdzewny 2,7 L

3920
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001322

Peter czajnik nierdzewny 2,2 L

2800
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001321

Kameleon czajnik nierdzewny 3 L

3450
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0204001262

Natura Dark czajnik nierdzewny 2,5 L

2560
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001267

Olivier czajnik nierdzewny 3,0 L

2690
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001314

Gordon czajnik nierdzewny 2,7 L

3100
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001330

Logan czajnik nierdzewny 2,7 L

3100
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001331

Talus czajnik nierdzewny 2,5 L cream

2790
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001270

Talus czajnik nierdzewny 2,5 L taupe

2790
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001271

Alan czajnik nierdzewny 2,7 L

3200
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001323

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Kubek termiczny 400 ml dek. wolf (color box)

1950
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 020401649

Kubek termiczny 400 ml dek. tiger (color box)

1950
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 020401648

Kubek termiczny 400 ml dek. jungle (color box)

2090
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 020401647

Bruce czajnik nierdzewny 3,0 L

2690
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001333

Eric czajnik nierdzewny 3,0 L

2490
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001332

Harry czajnik nierdzewny 2,7 L

3000
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001317

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Kubek termiczny posiada 
praktyczny kształt, który 

sprawia, że doskonale 
trzyma się on w dłoni. 

Średnicą dopasowany jest 
do większości uchwytów 

samochodowych. 

Wygodny, odpowiednio 
wyprofilowany ustnik, 

ułatwia picie ulubionego 
napoju. Dodatkowo przycisk 

otwierający kubek można 
otworzyć jedną ręką, co jest 

niezwykle przydatne podczas 
podróży.   

Odpowiednia izolacja 
pomiędzy ścianką 

wewnętrzną, a zewnętrzną 
sprawia, że kubek 

nie nagrzewa się, dlatego 
nie parzy w dłonie.  
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Chlebak ze złotymi napisami i pokrywą 
bambusową 34x18x17 cm czerwony

3150
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020401749

Puszka na herbatę z przegródkami i pokrywą 
bambusową 18x15,5x6 cm czerwona

1170
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018418
; inner: 6 szt.

Puszka z pokrywą bambusową 11x11x15 cm dek. 
sugar czerwona

950
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0204018416
; inner: 6 szt.

Puszka z pokrywą bambusową 11x11x15 cm 
czerwona dek. coffee

950
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0204018415
; inner: 6 szt.

Puszka z pokrywą bambusową 11x11x15 cm dek. 
tea czerwona

950
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0204018414
; inner: 6 szt.

Chlebak ze złotymi napisami i pokrywą 
bambusową 34x18x17 cm czarny

3150
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020401750

Puszka na herbatę z przegródkami i pokrywą 
bambusową 18x15,5x6 cm czarna

1170
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204018417
; inner: 6 szt.

Puszka stożkowa ze złotymi napisami i pokrywą 
bambusową 10,5x14x10,5 cm dek. sugar czarna

940
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0204018375
; inner: 6 szt.

Puszka stożkowa ze złotymi napisami i pokrywą 
bambusową 10,5x14x10,5 cm dek. coffee czarna

940
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0204018374
; inner: 6 szt.

Puszka stożkowa ze złotymi napisami i pokrywą 
bambusową 10,5x14x10,5 cm dek. tea czarna

940
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0204018373
; inner: 6 szt.

Puszka okrągła 10,8x14,1 cm krem dek. relief

645
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204018272
; inner: 6 szt.

Puszka okrągła 8,4x13 cm krem dek. relief

515
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0204018273
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Łyżeczka do kulek nierdzewna

355
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0204015724
; inner: 6 szt.

Skrobaczka nierdzewna

480
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0204015723
; inner: 6 szt.

Wydrążacz do pestek nierdzewny

325
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0204015722
; inner: 6 szt.

Obieraczka nierdzewna

360
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0204015721
; inner: 6 szt.

Łopatka do sera nierdzewna

385
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0204015718
; inner: 6 szt.

Łopatka do ciasta nierdzewna

400
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0204015717
; inner: 6 szt.

Ugniatacz do ziemniaków nierdzewny

640
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0204015716
; inner: 6 szt.

Łyżka cedzakowa nierdzewna

480
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0204015715
; inner: 6 szt.

Łyżka kuchenna nierdzewna

480
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0204015714
; inner: 6 szt.

Łopatka ażurowa nierdzewna

480
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0204015713
; inner: 6 szt.

Szumówka nierdzewna

620
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0204015712
; inner: 6 szt.

Łyżka wazowa nierdzewna

620
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0204015711
; inner: 6 szt.
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Tarka z pojemnikiem 18x8x4 cm

470
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204015691
; inner: 6 szt.

Tarka z raczką 34x12,5 cm

470
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0204015687
; inner: 6 szt.

Krajacz do jaj podwójny 19,5x8,5 cm voyager

299
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0207015579
; inner: 6 szt.

Krajacz do jaj podwójny 19,5x8,5 cm grey

299
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0207015578
; inner: 6 szt.

Krajacz do jaj 7,5x10 cm voyager

210
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0207015577
; inner: 12 szt.

Krajacz do jaj 7,5x10 cm grey

210
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0207015576
; inner: 12 szt.

Deska kuchenna 34x24,5 cm

359
złopak. zbiorcze: 108 szt.

Indeks: 020702070
; inner: 12 szt.

Foremki do pierogów komplet 3 szt.

415
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0207015601
; inner: 6 szt.

Szczypce kuchenne 26x3,8x2,8 cm

245
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0207015585
; inner: 12 szt.

Krajacz do pizzy nierdzewny

359
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0204015719
; inner: 6 szt.

Wyciskacz do czosnku nierdzewny

825
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0204015726
; inner: 6 szt.

Trzepaczka nierdzewna

345
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0204015725
; inner: 6 szt.
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Łopatki z miarką do art. sypkich (21x7x4,5cm) 
komplet 4 szt.

415
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0207015599
; inner: 6 szt.

Kpl.3 sitek fi7cm fi9cm fi12cm

310
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0207015598
; inner: 6 szt.

Lejki komplet 3 szt. voyager

319
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 0207015590
; inner: 24 szt.

Lejki komplet 3 szt. grey

319
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0207015589
; inner: 24 szt.

Sitko do herbaty kula 6x4,5 cm

295
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0204015679
; inner: 12 szt.

Sitko do herbaty 4,5cmx15,5 cm

269
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0204015678
; inner: 12 szt.

Kostki do drinków 18 szt.

220
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 020702271
; inner: 12 szt.

Pokrywa/sito na patelnię z gałką 24 cm

295
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0207015581
; inner: 12 szt.

Pokrywa/sito na patelnię z gałką 28 cm

330
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0207015580
; inner: 12 szt.

Tarka 4-stronna 26 cm

1190
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0204015730
; inner: 6 szt.

Tarka 4-stronna 23 cm

935
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0204015729
; inner: 6 szt.

Tarka 4-stronna 20 cm

860
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204015728
; inner: 6 szt.
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Serwetki papierowe okrągłe śr.34 cm komplet 
12 szt.

230
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 020702270
; inner: 20 szt.

Kubek z miarką 1 L rączka z silikonem

289
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0207015575
; inner: 12 szt.

Szpatuły do wyrównywania (wygładzania ciasta) 
komplet 3 szt.

299
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0207015600
; inner: 6 szt.

Siekaczka do ciasta 12x10,5x4 cm

699
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0204009184
; inner: 12 szt.

Kpl.6 foremek do babeczek silikonowych 7x3,5 cm

319
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0207015588
; inner: 12 szt.

Przesiewacz do mąki 15x9 cm

750
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204015684
; inner: 12 szt.

Dekorator worek 7el.

185
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0207015574
; inner: 12 szt.

Dekorator strzykawka 8el.

399
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0207015573
; inner: 12 szt.

Łopatka silikonowa voyager

299
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0207015572
; inner: 12 szt.

Łopatka silikonowa grey

299
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0207015571
; inner: 12 szt.

Łopatka silikonowa wąska voyager

215
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 0207015570
; inner: 12 szt.

Łopatka silikonowa wąska popiel

215
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 0207015569
; inner: 12 szt.
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Forma niska do pieczenia 48x32x2 cm

1200
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009203

Forma niska do pizzy 33,5x1 cm

880
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009204

Forma do tarty 28 cm

800
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009201

Forma tortownica 26 cm

1120
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204009200

Forma tortownica 24 cm

960
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204009199

Forma tortownica 18 cm

800
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204009198

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Forma do pieczenia prostokątna z plastikową 
pokrywą i uchwytem 36,3x24,5x5,5 cm

2000
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204009207

Forma tortownica z plastikową pokrywą i 
uchwytem 26 cm

1600
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204009206

Wykrawacz do ciastek mix 4 wzorów (display 24 
szt.)

145
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 0204015731
; inner: 24 szt.

Forma do babki z tuleją 22  x h11.5cm

960
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009227
; inner: 2 szt.

Forma do pieczenia 36x24,5x6 cm

1120
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009209

Forma do pieczenia 31x11,5x7,5 cm

720
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009208

Forma do pieczenia 27x14x7 cm

800
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009202

Forma do pieczenia 35x27x6,8 cm

1280
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009205

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Forma do babki fakturowana 30x11x7,5 cm

285
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 227190

Forma tortownica kwadratowa 24 cm

990
złopak. zbiorcze: 9 szt.

Indeks: 44001171

Forma blacha do pieczenia tłoczona 26x26 cm 
non-stick caffe creme

1280
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204009175

Foremki do babeczek 6,5 cm komplet 10 szt.

245
złopak. zbiorcze: 200 szt.

Indeks: 221720
; inner: 20 szt.

Forma do pieczenia fakturowana 36x24,5x6 cm

370
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 227010

Forma blacha fakturowana 28x23,5x60 cm czarna

820
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 227422

Dekorator do tortu metalowy

1020
złopak. zbiorcze: 80 szt.

Indeks: 475050
; inner: 1 szt.

Foremki do babeczek 8,5 cm komplet 5 szt.

259
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 4400004152
; inner: 24 szt.

Forma do pieczenia fakturowana 39x23,5x7 cm

390
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 227110

Forma tortownica 24 cm fakturowane dno czarna

1010
złopak. zbiorcze: 15 szt.

Indeks: 226020

Foremki do rurek komplet 10 szt.

350
złopak. zbiorcze: 130 szt.

Indeks: 0204009153
; inner: 1 szt.

Foremki do babeczek 11 cm komplet 5 szt.

300
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 0204009149
; inner: 20 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Krajalnica do sałatek duża

160
złopak. zbiorcze: 750 szt.

Indeks: 712340
; inner: 10 szt.

Krajalnica do sałatek mała

160
złopak. zbiorcze: 750 szt.

Indeks: 712330
; inner: 10 szt.

Lejek do kiełbasy nr 10

249
złopak. zbiorcze: 110 szt.

Indeks: 020401514
; inner: 10 szt.

Lejek do kiełbasy nr 8

249
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 020401513
; inner: 10 szt.

Lejek do kiełbasy nr 5

249
złopak. zbiorcze: 150 szt.

Indeks: 020401512
; inner: 10 szt.

Kształtownik do ciastek nr 10

245
złopak. zbiorcze: 200 szt.

Indeks: 02020014
; inner: 10 szt.

Kształtownik do ciastek nr 8

245
złopak. zbiorcze: 250 szt.

Indeks: 4400004116
; inner: 10 szt.

Kształtownik do ciastek nr 5

230
złopak. zbiorcze: 300 szt.

Indeks: 4400004115
; inner: 10 szt.
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EDGE ostrzałka roll-sharp

4390
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204015428

Edge zestaw 5 noży w bloku

30900
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0204013178

Edge nóż do chleba 23 cm

6550
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 0204013121

Edge nóż santoku 17 cm

6550
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 0204013125

Edge nóż szefa kuchni 19 cm

6550
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 0204013122

Edge nóż szefa kuchni 15 cm

6550
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 0204013123

Edgenóż do pomidorów 13 cm

3490
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 0204013120

Edge nóż japoński deba 12 cm

4390
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 0204013124

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Essential ostrzałka ceramiczna

3170
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204015619

Functional Form nożyce do ryb

7050
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 020401569
; inner: 5 szt.

Classic nożyczki uniwersalne 21 cm

4650
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 02030179
; inner: 5 szt.

Classic nożyczki kuchenne 18 cm

4650
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 02030176

Functional Form New obierak z poprzecznym 
ostrzem obrotowym

1980
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 0204015521
; inner: 6 szt.

Functional Form New skrobaczka z ruchomą 
głowicą 6c m

1980
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204015493
; inner: 6 szt.

Functional Form New zestaw 5 noży w 
drewnianym bloku

22550
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 0204013248
; inner: 5 szt.

Functional Form New noże szefa kuchni komplet 
2 szt.

5500
złopak. zbiorcze: 30 szt.

Indeks: 0204013234
; inner: 5 szt.

Functional Form New noże do warzyw i owoców 
komplet 3 szt.

5500
złopak. zbiorcze: 30 szt.

Indeks: 0204013227
; inner: 5 szt.

Functional Form New nóż uniwersalny 20 cm

4500
złopak. zbiorcze: 45 szt.

Indeks: 0204013224
; inner: 5 szt.

Functional Form New nóż do obierania 11 cm

1900
złopak. zbiorcze: 45 szt.

Indeks: 0204013221
; inner: 5 szt.

Functional Form New nóż do pomidorów 12 cm 
zaokrąglony

1900
złopak. zbiorcze: 45 szt.

Indeks: 0204013222
; inner: 5 szt.
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Functional Form patelnia szefa kuchni z pokrywą 
26 cm

13860
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0204003529

Functional Form patelnia wok 28 cm

18850
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0204003599

Functional Form patelnia 28 cm

11300
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003528

Functional Form patelnia 26 cm

9850
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003527

Functional Form patelnia 24 cm

8900
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003526

Functional Form pokrywa na patelnie

4100
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0207015679
; inner: 6 szt.

Functional Form cedzak

5450
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0207015674
; inner: 6 szt.

Functional Form zestaw początkowy 
(łopatka+łyżka+szczypce)

5990
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0207015680
; inner: 6 szt.

Functional Form łyżka do makaronu

2190
złopak. zbiorcze: 150 szt.

Indeks: 0207015671
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Silikonowa krawędź narzędzi 
nie rysuje powierzchni 

garnków czy patelni. 

Wewnętrzna podziałka w łyżce 
do odmierzania.

Wąsko zakończone szczypce 
doskonale sprawdzą się przy 

precyzyjnych zadaniach 
kuchennych. 

Produkty z linii Functional 
Form przeznaczone są 
do codziennej pracy 
w kuchni. Akcesoria, 

garnki i patelnie zostały 
zaprojektowane w taki 
sposób, aby były łatwe 
w użyciu, czyszczeniu 

i przechowywaniu.
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Wkład filtrujący b100-5

969
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 0208015207

Wkład filtrujący maxfor b100-25 magnezowy na 
200 L

899
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0208015171

Wkład filtrujący maxfor b100-25

719
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0208015128

Wkład filtrujący standard b100-15

529
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0208015126

Dzbanek 4,2 L onyx z kpl.3 wkładów 
magnezowych b100-25 czarny

5070
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020701969

Dzbanek 4,2 L onyx z kpl.3 wkładów 
magnezowych b100-25 biały

5070
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020701968

Dzbanek 2,8 L jasper z kpl.2 wkładów filtrujących 
b100-25 koralowy

2890
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020701997

Dzbanek 2,8 L jasper z kpl.2 wkładów filtrujących 
b100-25 miętowy

2890
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020701996

Dzbanek 2,8 L jasper z kpl.2 wkładów filtrujących 
b100-25 morski

2890
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020701995

Dzbanek standard 2,5 L z wkładem filtrującym; 
b100-15 pomarańczowy

1899
złopak. zbiorcze: 7 szt.

Indeks: 020701922

Dzbanek 2,5 L standard z wkładem filtrującym 
b100-15 niebieski

1899
złopak. zbiorcze: 7 szt.

Indeks: 020701923

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Miska do miksowania z funkcją antypoślizgową 
3,5 L

905
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0207025152

Miska do miksowania z funkcją antypoślizgową 
1,5 L

670
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0207025151

Dzbanek z miarką i funkcją antypoślizgową 1,5 L

920
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020701953

Dzbanek z miarką i funkcją antypoślizgową 1 L

780
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020701952

Dzbanek z miarką i funkcją antypoślizgową 0,5 L

675
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020701951

Kubek z miarką 0,25 L

255
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020701950

Fabienne cedzak 26 cm miejski szary

365
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0207015689

Fabienne cedzak 26 cm wodny niebieski

365
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0207015690

Fabienne cedzak 26 cm krem

365
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0207015691

Fabio cedzak 24 cm z rączką miejski szary

340
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0207015512

Fabio cedzak z rączką  24 cm wodny niebieski

340
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0207015511

Fabio cedzak z rączką 24 cm krem

340
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0207015484

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Pojemnik na ciasto party-butler 45x35x11 cm 
niebieski pastel

1465
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 0207018182

Pojemnik na ciasto party-butler 45x35x11cm róż

1465
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 0207018181

Pojemnik na ciasto party-butler 45x35x11cm 
seledyn

1465
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 0207018180

Mia Polar pojemniki z etykietą wielokrotnego 
zapisu 2 L komplet 2 szt.

550
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0207018157

Mia Polar pojemniki z etykietą wielokrotnego 
zapisu 1,25 L komplet 3 szt.

510
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0207018156

Mia Polar pojemniki z etykietą wielokrotnego 
zapisu 1 L komplet 3 szt.

550
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0207018155

Mia Polar pojemniki z etykietą wielokrotnego 
zapisu 0,75 L komplet 4 szt.

630
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0207018154

Mia Polar pojemniki z etykietą wielokrotnego 
zapisu 0,5 L komplet 5 szt.

570
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0207018153

Mia Polar pojemniki z etykietą wielokrotnego 
zapisu 0,25 L komplet 6 szt.

760
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0207018169

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Szczelne zamknięcie sprawi, 
że powietrze nie dostanie się do 

środka pojemnika, a potrawy 
na długo pozostaną świeże.

Etykiety wielokrotnego 
zapisu zaoszczędzą Ci trudu 

szukania potrzebnych 
składników, wystarczy jeden 

rzut oka i od razu wiesz 
co przechowujesz w środku.
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Rondo chlebak czarny

1375
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020701761

Rondo chlebak biały

1375
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020701760

Rondo deska do krojenia 31,7x190 cm czarna

395
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 020702072

Rondo deska do krojenia 31,7x190 cm biała

395
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 020702071

Rondo salaterka kwadratowa 22,5 cm 3 L czarna

335
złopak. zbiorcze: 15 szt.

Indeks: 0207025302

Rondo salaterka kwadratowa 22,5 cm 3 L biała

335
złopak. zbiorcze: 15 szt.

Indeks: 0207025301

Rondo salaterka kwadratowa 20 cm 2 L czarna

255
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 0207025300

Rondo salaterka kwadratowa 20 cm 2 L biała

255
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 0207025299

Rondo salaterka kwadratowa 16 cm 1 L czarna

215
złopak. zbiorcze: 44 szt.

Indeks: 0207025298

Rondo salaterka kwadratowa 16 cm 1 L  biała

215
złopak. zbiorcze: 44 szt.

Indeks: 0207025297

Rondo salaterka kwadratowa 12,5 cm 0,5 L czarna

125
złopak. zbiorcze: 70 szt.

Indeks: 0207025296

Rondo salaterka kwadratowa 12,5 cm 0,5 L biała

125
złopak. zbiorcze: 70 szt.

Indeks: 0207025295

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Vitaline pojemnik 1,5 L czerwony

330
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 0207018295

Vitaline pojemnik 1,5 L jasno zielony

330
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 0207018294

Vitaline pojemnik 1,5 L żółty

330
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 0207018293

Vitaline pojemnik 1 L czerwony

280
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0207018292

Vitaline pojemnik 1 L jasno zielony

280
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0207018291

Vitaline pojemnik 1 L żółty

280
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0207018290

Vitaline pojemnik 0,5 L czerwony

220
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0207018289

Vitaline pojemnik 0,5 L jasno zielony

220
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0207018288

Vitaline pojemnik 0,5 L żółty

220
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0207018287

Rondo podstawka pod łyżkę czarna

129
złopak. zbiorcze: 45 szt.

Indeks: 0207015637

Rondo podstawka pod łyżkę biała

129
złopak. zbiorcze: 45 szt.

Indeks: 0207015636

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Podstawka pod łyżkę to 
niezbędny produkt podczas 
gotowania. Rozwiązuje nasz 

problem kiedy zastanawiamy 
się gdzie odłożyć łyżkę. 

Niezastąpiona pomoc podczas 
świątecznych przygotowań, 
kiedy to w każdej kuchni jest 

co nie miara gotowania.

217

https://hurt.altom.pl/produkty/0207018295?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018294?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018293?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018292?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018291?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018290?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018289?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018288?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018287?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015637?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015636?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Simple store pojemnik do przechowywania z pok.
na kółkach 58x39x42 cm 80 L

3060
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0407007115

Simple store pojemnik do przechowywania z pok.
na kółkach 58x39x35 cm 60 L

2440
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0407007114

Simple store pojemnik do przechowywania z pok.
na kółkach 58x39x25 cm 40 L

2160
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0407007113

Simple store pojemnik do przechowywania z pok.
na kółkach 58x39x16 cm 29 L

1630
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0407007112

Arcticline kpl.2 pojemników do żywności 
prostokątnych 2,5 L 19,5x15x13,5 cm

615
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0207018354

Arcticline kpl.2 pojemników do żywności 
prostokątnych 1,6 L 19,5x15x8,5 cm

480
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0207018353

Arcticline kpl.2 pojemników do żywności 
kwadratowy 3 L 20x20x12 cm

770
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0207018356

Arcticline kpl.2 pojemników do żywności 
kwadratowy 2 L 20x20x8 cm

650
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0207018355

Arcticline kpl.3 pojemników do żywności 
kwadratowy 1,15 L 15x15x8,5 cm

695
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0207018352

Arcticline kpl.3 pojemników do żywności 
kwadratowy 0,85 L 15x15x6,5 cm

650
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0207018351

Arcticline kpl.3 pojemników do żywności 
kwadratowy 0,6 L 15x15x4,5 cm

555
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0207018350

Arcticline dzbanek do miksowania 2 L

655
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 020701998

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0407007115?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0407007114?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0407007113?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0407007112?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018354?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018353?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018356?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018355?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018352?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018351?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018350?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020701998?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Vegana deska kuchenna średnia z rączką 26x18,5 
cm biała

620
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 0207020118

Vegana deska kuchenna średnia z rączką cosmos 
czarny 26x18,5 cm

680
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 020702063

Vegana deska kuchenna mała z rączką 21x15 cm 
biała

395
złopak. zbiorcze: 30 szt.

Indeks: 0207020115

Vegana deska kuchenna mała z rączką cosmos 
czarny 21x15 cm

435
złopak. zbiorcze: 30 szt.

Indeks: 020702062

Stolnica flexi duża 50x40 cm biała

2700
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0207020124

Mata do krojenia flexi 33x24 cm biała

420
złopak. zbiorcze: 50 szt.

Indeks: 0207020126

Mata do krojenia flexi 33x24 cm cosmos czarny

455
złopak. zbiorcze: 50 szt.

Indeks: 020702065

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0207020118?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020702063?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207020115?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020702062?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207020124?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207020126?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020702065?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Miska bąble 6 L biała

440
złopak. zbiorcze: 26 szt.

Indeks: 0307004305

Bąble/Cosmos miska 6 L czarna

425
złopak. zbiorcze: 26 szt.

Indeks: 0307004249

Miska bąble 3 L biała

340
złopak. zbiorcze: 28 szt.

Indeks: 0307004302

Bąble/Cosmos miska 3 L czarna

330
złopak. zbiorcze: 28 szt.

Indeks: 0307004248

Miska bąble 1,5 L biała

205
złopak. zbiorcze: 50 szt.

Indeks: 0307004299

Bąble/Cosmos miska 1,5 L czarna

200
złopak. zbiorcze: 50 szt.

Indeks: 0307004247

Miska bąble 0,75 L biała

140
złopak. zbiorcze: 50 szt.

Indeks: 0307004296

Bąble/Cosmos miska 0,75 Lczarna

139
złopak. zbiorcze: 50 szt.

Indeks: 0307004246

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0307004305?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0307004249?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0307004302?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0307004248?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0307004299?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0307004247?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0307004296?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0307004246?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Display 25 szt. nożyk solingen mały

3200
złopak. zbiorcze: 46 szt.

Indeks: 0204013320

Wałek do ciasta ruchomy grawerowany dek.
śnieżynki

1290
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0206015186

Deska obrotowa 35cm

1950
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 020602018

Tereska deska drewniana z listkiem 44/28

2150
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 020601515

Tereska deska drewniana z listkiem 20/32

1050
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 020601514

Tasak góralski

2020
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203005176

Wykrawacze do ciastek śnieżynki komplet 3 szt.

310
złopak. zbiorcze: 25 szt.

Indeks: 0204009156

Wykrawacze do ciastek Boże Narodzenie komplet 
4 szt.

415
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204009155

Wykrawacz do pierogów ravioli

320
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0207015439
; inner: 6 szt.

Pierogownica na pierogi szlacheckie

230
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 0207015677

Pierogownica na pierogi wielkie calzone

365
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0207015676

Forma do pierogów 9 cm

135
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 4200053109
; inner: 10 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204013320?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0206015186?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020602018?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020601515?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020601514?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0203005176?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009156?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009155?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015439?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015677?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015676?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/4200053109?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


Pudełko ozdobne tekturowe 47 x 31 x 32 cm

390
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0408007120

Pudełko ozdobne tekturowe 45 x 30 x 21 cm

305
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 040800717

Pudełko ozdobne tekturowe 35 x 26 x 21 cm

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 040800716

Pudełko ozdobne tekturowe 31 x 23 x 16 cm

205
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0408007113

Dzbanek z miarką 1 L

215
złopak. zbiorcze: 45 szt.

Indeks: 02070195

Dzbanek z miarką 0,5 L

225
złopak. zbiorcze: 132 szt.

Indeks: 02070194
; inner: 12 szt.

Splash deska kuchenna antypoślizgowa 38,5x24 
cm

990
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 020702026

Splash deska kuchenna antypoślizgowa  31,5x20 
cm

650
złopak. zbiorcze: 38 szt.

Indeks: 020702025

Splash deska kuchenna antypoślizgowa 24,5x16 
cm

375
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 020702024

Łyżeczki zmieniające kolor pod wpływem zimna 
komplet 4 szt.

645
złopak. zbiorcze: 15 szt.

Indeks: 020702278

Łyżeczki zmieniające kolor pod wpływem ciepła 
komplet 4 szt.

645
złopak. zbiorcze: 15 szt.

Indeks: 020702277

Display 25 szt. nożyk solingen duży

4740
złopak. zbiorcze: 46 szt.

Indeks: 0204013321

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0408007120?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/040800717?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/040800716?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0408007113?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/02070195?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/02070194?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020702026?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020702025?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020702024?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020702278?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/020702277?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013321?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_swieta_2020


to wyłączny dystrybutor w Polsce marek:

W katalogu pokazano produkty marek: 

AQUAPHOR, BEROSSI, EDWANEX,  

FISKARS, GERPOL, HUTA SZKŁA JASŁO,  

KEEEPER, MS OWIŃSKA, ORPLAST,  

PRACTIC, SNB, TARMEX.

Katalog ważny od 12 października 2020 do 31 grudnia 2020 lub do wyczerpania zapasów. Katalog zawiera ceny netto promocyjne, od których nie obowiązują dodatkowe rabaty. Zastrzega się prawo do ewentualnych błędów w druku.



ALTOM
Roosevelta 116a 

62-200 Gniezno, Poland
+48 61 426 19 33 
altom@altom.pl
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