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WITAJ WIOSNO!
Każdego roku z utęsknieniem czekamy na pierwsze oznaki wiosny. Bo wła-
śnie wtedy cały świat budzi się do życia. Rośliny zaczynają kiełkować,  
a na drzewach pojawiają się pączki liści. Podczas tworzenia wielkanocnych 
aranżacji zaprośmy naturę do naszych domów. Rozkwitające piękno kolekcji  
Hello Spring, wraz z ozdobami w pastelowych odcieniach, stworzą na świą-
tecznym stole zgrany duet. A dekoracje w postaci leśnych przyjaciół, zapew-
nią iście bajkową atmosferę. 
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Kieliszek do jaja,
Hello Spring
Altom Design

Patera Zając,
Hello Spring
Altom Design
26 x 22 x 2 cm
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Figurka drewniana Zając
Altom Design
19 x 10 cm

Świecznik w osłonce
welurowej z piórkami
Altom Design
10 x 15 cm

1

3

4

4

2



Hello Spring kubek baryłka NBC 300 ml dek.  A

469
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031863
; inner: 6 szt.

Hello Spring filiżanka jumbo NBC 400 ml ze 
spodkiem 17 cm w opasce pvc

1270
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101004993
; inner: 6 szt.

Hello Spring miska NBC 14,5 cm 400 ml

699
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052176
; inner: 6 szt.

Hello Spring kieliszek do jajka NBC

359
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010052177
; inner: 12 szt.

Hello Spring kubek baryłka NBC 300 ml dek. B

469
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031864
; inner: 6 szt.

Hello Spring kubek prosty NBC z różowymi uszami 
zająca 350 ml

680
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031865
; inner: 6 szt.

Hello Spring filiżanka jumbo na stopce NBC 400 
ml

869
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101004992
; inner: 4 szt.

Hello Spring talerz deserowy NBC 20 cm

790
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002891
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031863?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004993?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052176?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052177?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031864?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031865?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004992?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002891?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Bella kieliszek do jajka NBC

190
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010051845
; inner: 12 szt.

Bella talerz płytki NBC 26 cm

930
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002866
; 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.

Monokolor kieliszek do jajka łososiowy

285
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010051879
; inner: 6 szt.

Monokolor kubek 300 ml łososiowy

390
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031229
; inner: 6 szt.

Uszak kubek 350 ml z pokrywką silikonową dek. 
dom w opasce pvc

1030
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031549
; inner: 6 szt.

Hello Spring mata stołowa 28x43 cm

120
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001864
; inner: 24 szt.

Hello Spring patera zając NBC 26x22x2 cm

1590
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052181
; inner: 4 szt.

Hello Spring naczynie zając NBC 18x13x2 cm

869
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010052178
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

7

https://hurt.altom.pl/produkty/01010051845?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002866?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031229?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031549?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001864?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052181?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052178?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Mata słomkowa 38 cm biała

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017393
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm  popiel

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001841
; inner: 12 szt.

Patera szklana z kloszem 32 cm color box

3900
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0103005466

Avangarda zestaw szklany dekoracyjny 3 el.

1769
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016810

Rubin szklanki 450 ml komplet 6 szt.

1935
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007500

Rubin szklanki 370 ml komplet 6 szt.

1935
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/0108017393?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001841?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005466?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016810?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007500?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007501?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Future łyżeczki do kawy komplet 6 szt. w pudełku 
flok

1350
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013140
; inner: 6 szt.

Future łyżeczki do herbaty komplet 6 szt. w 
pudełku flok

1350
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013139
; inner: 6 szt.

Future widelczyki do ciasta komplet 6 szt. w 
pudełku flok

1350
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013138
; inner: 6 szt.

Future łyżeczki koktajlowe komplet 6 szt. w 
pudełku flok

1670
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013137
; inner: 6 szt.

Future nóż i łopatka do ciasta w pudełku flok

1195
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013141
; inner: 6 szt.

Future sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

5275
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001127

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.

Obrus 80x80 cm popiel wykończenie ażurowe

2099
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001129
; 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.

Obrus 80x80 cm biały wykończenie ażurowe

2099
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001128
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0104013140?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013139?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013138?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013137?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013141?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001127?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900191?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900190?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001129?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001125?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001124?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001128?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Figurka drewniana ptaszek biały 20x14x4 cm

520
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1706001577
; inner: 2 szt.

Figurka ceramiczna jajko 6,5x6,5x7,5 cm różowe 
matowe

440
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1702001508
; inner: 2 szt.

Figurka ceramiczna jajko 6,5x6,5x7,5 cm żółte 
matowe

440
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1702001507
; inner: 2 szt.

Świecznik szklany z zawieszką 11,5x13 cm 
łososiowy

590
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001507
; inner: 6 szt.

Świecznik w osłonce welurowej z piórkami 10x10 
cm

1190
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170700144
; inner: 4 szt.

Świecznik w osłonce welurowej z piórkami 10x15 
cm

1350
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 170700143
; inner: 4 szt.

Future sztućce komplet 69 szt. opakowanie 
walizka

14900
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0104001154

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

12x  nóż obiadowy
12x  łyżka obiadowa

12x  widelec obiadowy
12x  łyżeczka do herbaty
12x  widelczyk do ciasta

1x  chochla
1x  nabierka do sosu
2x  widelec do mięsa
1x  łyżeczka do cukru
1x  widelec do sałaty

2x  łyżka do sałaty
1x  szczypce do cukru
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001577?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001508?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001507?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001507?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170700144?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170700143?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001154?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Koszyk metalowy prostokątny 30x22x10 cm 
popielaty

250
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 020402612

Koszyk metalowy prostokątny 26x19x8 cm 
popielaty

250
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 020402613

Torebka filcowa zając z żółtym jajkiem 14x19,5x8 
cm

680
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1708001799
; inner: 2 szt.

Torebka filcowa zając z różowym jajkiem 
14x19,5x8 cm

680
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1708001798
; inner: 2 szt.

Zawieszki drewniane zające komplet 6 szt. mix 
wzorów

480
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001564
; inner: 4 szt.

Klamerki drewniane ptaszki komplet 4 szt.

440
złopak. zbiorcze: 192 szt.

Indeks: 1706001569
; inner: 2 szt.

Figurka zając drewniany zielony z brokatem 
19x10 cm

520
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001573
; inner: 2 szt.

Figurka zając drewniany pudrowy róż z brokatem 
19x10 cm

520
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001574
; inner: 2 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_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020402613?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001799?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001798?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001564?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001569?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001573?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001574?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


NOWOCZESNY
ŚWIĄTECZNY LOOK
Nowoczesny styl zastawy Regular przejawia się przede wszystkim w linii porce-
lanowych elementów, które mają zaskakujące, często geometryczne kształty. 
To doskonały wybór, jeśli chcemy przygotować aranżację, która wychodzi poza 
utarte schematy. Postawmy na zaskakujący look i zastosujmy dodatkowo,  
wyraziste zestawienie bieli i czerni. Geometryczna zastawa, czarne dodatki  
z odrobiną drewna i naturalnego bambusa, stworzą efektowną kompozycję  
na stole. Wielkanocna, oryginalna aranżacja? Czemu nie! Po prostu nakryjmy 
stół, tak jak lubimy.  

1

2

Kubek
Pani Zając
Altom Design
300 ml

Figurka drewniana
Zając z napisem
Altom Design
44 x 14,5 x 5,5 cm

4
Poszewka dekoracyjna
Miłość w kratkę dek. III
Altom Design
40 x 40  cm

2

3

3

4

Pojemnik na miód,
Regular
Altom Design
9 x 11,5 cm

1

W zestawie łyżka ułatwiająca  
nabieranie miodu.



Kubek baryłka NBC 300 ml dek. pani zając

520
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031804
; inner: 6 szt.

Kubek baryłka NBC 300 ml dek. pan zając

520
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031803
; inner: 6 szt.

Regular imbryk 1,2 L

1845
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 01010051529

Regular zestaw do herbaty tea for one w opasce 
pvc

1740
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0101001871
; inner: 4 szt.

Regular mlecznik 280 ml

585
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051527
; inner: 6 szt.

Regular cukiernica 300 ml

675
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051528
; inner: 6 szt.

Regular filiżanka/spodek NBC 200 ml w opasce 
pvc

835
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101004688
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Porcelanowy zestaw tea 
for one z kolekcji Regular 

umożliwia eleganckie podanie 
herbaty zarówno w zaciszu 

domowym, ale również 
w kawiarni lub restauracji. 

Porcelanę Regular 
można bezpiecznie myć 

w zmywarkach. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031804?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031803?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051529?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001871?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051527?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051528?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004688?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Regular półmisek prostokątny 31 cm

1245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051535
; inner: 4 szt.

Regular półmisek prostokątny 26 cm

969
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 01010051536
; inner: 6 szt.

Regular sosjerka 400 ml

1070
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052002
; inner: 6 szt.

Regular bulionówka porcelanowa 430 ml

599
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051779
; inner: 6 szt.

Regular salaterka 23,5 cm 1240 ml

1720
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051526
; inner: 4 szt.

Regular miska kwadratowa 15 cm 640 ml

810
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051537
; inner: 4 szt.

Regular talerz głęboki 17 cm

595
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002609
; inner: 6 szt.

Regular talerz płytki 27 cm

1139
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0101002611
; inner: 6 szt.

Regular talerz deserowy 19 cm

625
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002610
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051535?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051536?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052002?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051779?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051526?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051537?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002609?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002611?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002610?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Regular miska serce 16,5 cm 480 ml

585
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051549
; inner: 6 szt.

Regular miska serce 13 cm 280 ml

419
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010051548
; 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

1299
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051540
; inner: 4 szt.

Regular naczynie owalne 24 cm

715
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051539
; inner: 4 szt.

Regular naczynie owalne 19 cm

499
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

1119
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 01010051546
; inner: 9 szt.

Regular miska kwadrat ścięty 17,5 cm 420 ml

785
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051545
; inner: 6 szt.

Regular miska kwadrat ścięty 15 cm 280 ml

559
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010051544
; inner: 6 szt.

Regular miska kwadrat ścięty 10,5 cm 120 ml

259
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010051543
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Linia Regular to kolekcja 
wykonana z porcelany 
w delikatnym i bardzo 

uniwersalnym 
kremowym kolorze, dzięki 

któremu nieregularny 
czy geometryczny kształt 

naczyń nabiera łagodności 
i szlachetności. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051549?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051548?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052010?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051540?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051539?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051538?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051547?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051546?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051545?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051544?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051543?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Regular naczynie 3 - dzielne 25 cm

1499
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051553
; inner: 6 szt.

Regular naczynie 4 - dzielne 26,5 cm

1569
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 01010051551
; inner: 4 szt.

Regular naczynie 4 - dzielne 21,5 cm

960
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 01010051550
; inner: 6 szt.

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

1590
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010051999
; inner: 6 szt.

Regular naczynie 2 - dzielne 25 cm

1199
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 01010051557
; inner: 4 szt.

Regular naczynie 2 - dzielne 29,5 cm

1199
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 01010051559
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051553?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051551?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051550?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051999?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051557?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051559?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Regular maselnica porcelanowa na bambusowej 
podstawie

2069
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 01010052028

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

979
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052003
; inner: 6 szt.

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

5390
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 01010051784

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

3485
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051783

Regular naczynie kwiatek 12,3x11,1x4 cm

315
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010052011
; inner: 6 szt.

Regular miseczki do dipów kwadrat ścięty 8,5 cm 
komplet 3 szt.

820
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051534
; inner: 12 szt.

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

835
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051531
; inner: 12 szt.

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

279
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010052012
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010052028?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052003?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051784?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051783?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052011?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051534?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051531?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052012?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Regular salaterka i 3 miseczki porcelanowe na 
podstawie bambusowej

7950
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 01010052038

Regular miska porcelanowa z pokrywką i łyżkami 
bambusowymi

6250
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010052036

Regular salaterka porcelanowa 30,5x30,5x14,5 
cm z bambusowymi łyżkami

8240
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010052030

Regular 4 naczynia porcelanowe na podstawie 
bambusowej 25,5 cm

3399
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 01010052004

Regular miseczki porcelanowe 3 szt. z uchwytem 
bambusowym

2750
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 01010052029

Regular komplet 3 miseczek porcelanowych na 
bambusowej podstawie

3750
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 01010052031

Regular zestaw porcelanowy do przypraw 4 el. z 
bambusową podstawą

3950
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010156

Regular solniczka i pieprzniczka porcelanowa z 
bambusowym uchwytem

1480
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010052037

Regular solniczka i pieprzniczka porcelanowa na 
bambusowej podstawie

1150
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 01010154

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010052038?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052036?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052030?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052004?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052029?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052031?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010156?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052037?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010154?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


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.

Regular słoiczek porcelanowy 200ml 8x9 cm z 
bambusowym wieczkiem

635
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051782
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Szklane pojemniki 
do przechowywania żywności 

to gwarancja porządku 
w kuchni i długotrwała 
świeżość produktów. 

Bambusowa pokrywa 
szczelnie zabezpiecza 

zawartość, jest odporna 
na działanie wilgoci. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/0203018276?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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Mata stołowa pvc dwustrona 47x33 cm 
nieregularny kształt czarna/jasny popiel

499
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 170700172
; inner: 6 szt.

Podkładka pod talerz śr. 33 cm czarna

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018925

Podkładka pod talerz śr. 33 cm dek. jasne drewno

590
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018959

Mata słomkowa 38 cm beżowa

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017389
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm czarna

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 01080151
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm złota

545
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015212
; inner: 12 szt.

Studio sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

3990
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001181

Onyx kieliszki do wody 700 ml komplet 4 szt.

2050
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006404

Onyx kieliszki do wina czerwonego 330 ml 
komplet 6 szt.

1790
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006262

Onyx kieliszki do wina białego 250 ml komplet 
6 szt.

1790
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006263

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Precyzyjnie zaprojektowane 
sztućce bardzo wygodnie 

trzyma się w dłoni.

Wykorzystanie jakościowej 
stali sprawia, że zachowują 

one swój nienaganny wygląd 
przez długie lata.
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https://hurt.altom.pl/produkty/170700172?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018925?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/0104001181?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006404?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006262?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006263?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Figurka drewniana zając z napisem 65x27x8 cm 
wzór II

2880
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 1706001583
; inner: 1 szt.

Figurka drewniana zając z napisem 49x18,5x10 
cm wzór II

1760
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1706001581
; inner: 1 szt.

Figurka drewniana zając z napisem 49x18,5x10 
cm wzór I

1760
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1706001580
; inner: 1 szt.

Miłość w kratkę pled dwustronny 130x160 cm

5990
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 170900712
; inner: 6 szt.

Nordic Winter poszewka dekoracyjna 30x50 cm

989
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004243
; inner: 4 szt.

Miłość w kratkę poszewka dekoracyjna 40x40 cm 
dek.III

750
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1709004184
; inner: 4 szt.

Obrus 80x80 cm biały dek. moderno

1295
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001134
; inner: 4 szt.

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.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Dwustronny pled otuli 
ciepłem i będzie niezastąpiony 
w chłodne jeszcze, wiosenne 

wieczory. 

Modna krata sprawia, 
że będzie elementem dekoracji, 
który odmieni wnętrze domu. 

Do pledu dobierz pasujące 
poduszki z kolekcji 

Altom Design.
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001583?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/170900183?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900184?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Figurka drewniana zając z ciemnym futerkiem 
10x25x6 cm

720
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1706001546
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana zając z białym futerkiem 
10x24x6 cm

720
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1706001547
; inner: 6 szt.

Klipsy drewniane jajko 15x13x1,6 cm komplet 6 
szt. czarno-białe

300
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001374
; inner: 12 szt.

Figurka drewniana kurka w paski 15x5x16 cm

475
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001673
; inner: 12 szt.

Figurka drewniana kurka w drobne kropki 
15x5x16 cm

475
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001672
; inner: 12 szt.

Figurka drewniana kurka w kropki 15x5x16 cm

475
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001671
; inner: 12 szt.

Zawieszki drewniane jajko 6x8 cm komplet 2 szt. 
dek. zając

565
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001549
; inner: 12 szt.

Zawieszki drewniane jajko 6x8 cm komplet 2 szt. 
dek. zając w okularach

560
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001548
; inner: 12 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001546?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001548?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


W OGRODZIE INSPIRACJI

W naszych domach i biurach potrzebujemy ukojenia, jakie daje nam bliskość 
roślin. Najlepiej odpoczywamy wśród kwiatów, ale kto powiedział, że zamiast 
w donicach i wazonach, nie mogą one również zakwitnąć na porcelanie? Nasi 
projektanci wyczarowali dla Państwa istne ogrody we wnętrzach. W kolekcji 
Blooming soczyste, nasycone kolory kwiatów efektownie prezentują się na 
kontrastującym, jasnym tle porcelany. Jaki jest przepis na stworzenie inspi-
rującej aranżacji? Barwna zastawa, dodatki w energetycznych odcieniach, 
odrobina złota i odważna, kobieca stylizacja gotowa.  

1

2

Koszyk metalowy, 
Kwiat
Altom Design
28 x 12 cm

3

Filiżanka ze spodkiem,
Blooming
Altom Design
200 ml, 15 cm

1

3

2

Kubek prosty
ze złotym uchem,
Blooming
Altom Design
250 ml

100% bawełna.



Blooming kubek baryłka NBC 300 ml

550
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031805
; inner: 6 szt.

Blooming kubek baryłka NBC 300 ml z 
zaparzaczem i pokrywką w opasce PVC

1350
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031809
; inner: 6 szt.

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

1430
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0101004984
; inner: 6 szt.

Blooming filiżanki NBC 200 ml ze spodkiem 15 cm 
komplet 2 szt. gift box z pokrywą pvc

3190
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0101004985
; inner: 6 szt.

Blooming kubek prosty ze złotym uchem NBC 
250 ml

1430
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031807
; inner: 6 szt.

Blooming  zestaw tea for one NBC w opasce pvc

3100
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010011074
; inner: 4 szt.

Blooming kubki na stopce NBC 250 ml komplet 2 
szt. gift box z pokrywką PVC

2390
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010031808
; inner: 6 szt.

Blooming filiżanka jumbo na stopce NBC 350 ml

950
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101004983
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031805?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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Blooming ściereczka kuchenna 45x60 cm bawełna 
100%

545
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0208015324
; inner: 6 szt.

Blooming łapka kuchenna 18x18 cm bawełna 
100%

275
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0208015323
; inner: 6 szt.

Blooming rękawica 18x28 cm bawełna 100%

399
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0208015322
; inner: 6 szt.

Blooming  mata stołowa 28x43 cm

120
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001862
; inner: 24 szt.

Blooming miska NBC 13,5 cm 400 ml

990
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052171
; inner: 6 szt.

Blooming talerz deserowy NBC 20 cm

990
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002888
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

dostępność 29.03.2021

dostępność 29.03.2021

dostępność 29.03.2021

dostępność 29.03.2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/0208015324?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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Bella Złota Linia talerz płytki NBC 26 cm

1065
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002869
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia talerz głęboki NBC 20 cm 450 ml

815
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002871
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia talerz deserowy NBC 20 cm

725
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002870
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia kubek NBC 320 ml

649
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031602
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia cukiernica NBC 350 ml w opasce 
pvc

1590
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052124
; inner: 4 szt.

Bella Złota Linia mlecznik NBC 300 ml

1170
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052126
; inner: 4 szt.

Bella Złota Linia imbryk NBC 900 ml w opasce pvc

3150
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010052125
; inner: 1 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Regularna, prosta sylwetka 
kolekcji Bella Złota Linia 

podkreślona została delikatną 
linią złota na obrzeżach 

naczyń.  

Zastawa stołowa o wyważonej 
formie i dekoracji będzie 

doskonałą bazą dla bardziej 
wzorzystych elementów 

świątecznej aranżacji.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0101002869?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010052124?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052126?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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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 ciemny 
granat

1690
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031701
; inner: 6 szt.

Urban White miska 13 cm 520 ml dek. złota linia

690
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002746
; inner: 6 szt.

Urban White talerz deserowy 20 cm dek. złota 
linia

690
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101004838
; inner: 6 szt.

Urban White talerz deserowy 20 cm biały

530
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002747
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Współczesne trendy w aranżacji 
wnętrz, w tym dekoracji stołu, 

pokazują, że można łączyć 
klasykę z nowoczesnością, 

przedmioty codzienne 
z eleganckimi, różne kolory 

i wzory. 

Aby stworzyć interesującą 
aranżację, warto czasem puścić 
wodze fantazji i złamać ogólnie 

przyjęte zasady.
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031703?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031701?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002746?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004838?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002747?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Cosmo łyżeczki komplet 3 szt. na blistrze

599
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013150
; inner: 6 szt.

Cosmo widelce komplet 3 szt. na blistrze

599
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013149
; inner: 6 szt.

Cosmo noże komplet 2 szt. na blistrze

599
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013148
; inner: 6 szt.

Cosmo sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

5199
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104013147

Avangarda szklany zestaw dekoracyjny 3 el. 
zdobiony złotem

2365
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016809

Rubin Gold kieliszki do szampana 220 ml komplet 
6 szt.

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006534

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

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006532

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

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006533

Rubin Gold szklanki 450 ml komplet 6 szt.

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007502

Rubin Gold szklanki 370 ml komplet 6 szt.

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007503

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0104013150?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013149?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013148?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013147?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016809?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006534?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006532?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006533?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007502?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007503?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Awesome Today poszewka dekoracyjna 40x40 cm 
dek. III

890
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004171
; inner: 4 szt.

Awesome Today poszewka dekoracyjna 40x40 
cm dek. I

890
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004169
; inner: 4 szt.

Serwetka 40x40 cm sand

300
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 170900314
; inner: 6 szt.

Serwetka 40x40 cm żółta

300
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 17090036
; inner: 6 szt.

Obrus 140x180 cm granatowy

2419
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900179
; inner: 6 szt.

Mata słomkowa 38 cm czerwona

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001842
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm niebieska

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001843
; inner: 12 szt.

Monokolor Mat mata stołowa 38 cm granatowa

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017540
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm żółta

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017394
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm czerwona

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 020801595
; inner: 12 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1709004171?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004169?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900314?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/17090036?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900179?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001842?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001843?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108017540?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108017394?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020801595?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

32



Figurka ceramiczna zając 7,5x7,5x26,5 cm 
perłowa

2070
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 1701001160
; inner: 6 szt.

Figurka ceramiczna zając 4x4x12 cm perłowa

790
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1701001161
; inner: 6 szt.

Koszyk porcelanowy z rączką 13x9,5x15 cm

1600
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1702001493
; inner: 1 szt.

Kieliszek porcelanowy z uszkami na jajko

480
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1702001501
; inner: 4 szt.

Zawieszka porcelanowa zając jajko 5,5x5,5x9,5 
cm

520
złopak. zbiorcze: 192 szt.

Indeks: 1702001509
; inner: 2 szt.

Zawieszka porcelanowa zając jajko 7,5x7,5x14,5 
cm

760
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001510
; inner: 2 szt.

Figurka porcelanowa jajko ze złotymi kropkami 
8,5x8,5x10,5 cm białe

520
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1702001536
; inner: 8 szt.

Figurka porcelanowa jajko ze złotymi kropkami 
11,5x11,5x16,5 cm białe

999
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1702001538
; inner: 2 szt.

Figurka porcelanowa jajko ze złotymi kropkami 
10x10x12,5 cm białe

699
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001537
; inner: 4 szt.

Figurka porcelanowa zając z żółtym jakiem 
11,5x10x12,5 cm

950
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1702001539
; inner: 4 szt.

Figurka porcelanowa jajko ze złotymi kropkami 
8,5x8,5x10,5 cm żółte

520
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1702001534
; inner: 8 szt.

Figurka porcelanowa jajko ze złotymi kropkami 
10x10x12,5 cm żółte

699
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001535
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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dostępność 09.03.2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/1701001160?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001161?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001493?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001501?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001509?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001510?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001536?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001538?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001537?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001539?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001534?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001535?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Koszyk na święconkę biały ze wstążką 32x24x13 
cm mix 4 kolorów

1750
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0406004653
; inner: 3 szt.

Podstawka porcelanowa na jajko zając 8,5x5x8 cm

710
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1702001492
; inner: 2 szt.

Podstawka porcelanowa na 3 jajka zając 
20,5x5x11,5 cm

1520
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1702001490
; inner: 1 szt.

Podstawka porcelanowa na 2 jajka zając 
15x5,5x9,5 cm

1200
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001491
; inner: 1 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0406004653?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001492?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001490?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001491?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Koszyk metalowy skręcony 28x12 cm złoty

1399
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001139
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy 28x11,5 cm złoty

1399
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1704001137
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy pasy 28x12 cm złoty

1430
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001136
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy kwiat 28x12 cm złoty

1430
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001134
; 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.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

W domu chcemy otaczać się 
rzeczami praktycznymi, które 

będą jednocześnie piękne. 

Zwykły koszyk na owoce, 
czy też domowe bibeloty 

może mieć bardzo oryginalną 
formę, stając się dzięki 
temu niezwykłą ozdobą 

pomieszczenia. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/1704001139?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001137?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001136?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001134?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170400199?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170400198?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170400197?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


PASTELOWA SŁODYCZ

Pudrowe odcienie, pełne światła i słodyczy pozwolą stworzyć romantyczne, po-
godne wnętrze, w którym każdy poczuje się dobrze. Pastelowe akcenty świet-
nie prezentować będą się na tle gładkiej porcelany Bella, w otoczeniu przezro-
czystego szkła i jasnego, bielonego drewna. Takie zestawienie wprowadzi do 
mieszkań powiew wiosny. Gdy cieplej robi się na dworze, pamiętajmy również 
o zmianie poszewek, w naszych salonach. Ten niewielki element dekoracyjny 
całkowicie może odmienić charakter wnętrza, budząc pomieszczenia z zimo-
wego snu.  

1

2

Filiżanka
ze spodkiem, Bella
Altom Design
15 cm, 200 ml

Figurka metalowa
Zając z motylkiem
i kwiatkiem
Altom Design
6,5 x 19 cm

4

1

Salaterka, Fashion
Altom Design
14 cm

2

3

3

4

Słoik do 
przechowywania
Altom Design
1250 ml

 Idealne do szkoły,  
pracy czy na piknik.



Bella imbryk NBC 900 ml w opasce pvc

2275
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010052122
; inner: 1 szt.

Bella kubek NBC 320 ml

490
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031601
; inner: 6 szt.

Bella talerz deserowy NBC 20 cm

560
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002867
; inner: 6 szt.

Bella kieliszek do jajka NBC

190
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010051845
; inner: 12 szt.

Bella mlecznik NBC 300 ml

640
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052123
; inner: 4 szt.

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

799
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101004959
; inner: 6 szt.

Bella talerz głęboki NBC 20 cm 450 ml

669
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002868
; inner: 6 szt.

Kieliszek do jajka wesołe minki mix 4 wz.

215
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010052182
; inner: 12 szt.

Bella cukiernica NBC 350 ml w opasce pvc

1150
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052121
; inner: 4 szt.

Bella talerz płytki NBC 26 cm

930
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002866
; inner: 6 szt.

Bella miska NBC 14 cm 520 ml

560
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052127
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010052122?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031601?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002867?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051845?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052123?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004959?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002868?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052182?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052121?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002866?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052127?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Fashion miska 14 cm mix 2 wzorów

390
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051721
; inner: 6 szt.

Sunshine półmisek prostokątny 26,5x13,5 cm

1290
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 01010051681
; inner: 4 szt.

Sunshine miseczka sześciokątna 11 cm mix 2 
wzorów

690
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051680
; inner: 6 szt.

Kubek porcelanowy NBC 300 ml z maskotką 
zajączka niebieski

1699
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031812
; inner: 6 szt.

Kubek porcelanowy NBC 300 ml z maskotką 
zajączka zielony

1699
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031811
; inner: 6 szt.

Kubek porcelanowy NBC 300 ml z maskotką 
zajączka fioletowy

1699
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031810
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051721?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051681?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051680?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031812?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031811?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031810?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Avangarda zestaw szklany dekoracyjny 3 el.

1769
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016810

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

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_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0102011224?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0102011223?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Podkładka pod talerz promienie śr. 33 cm biała 
przecierka

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018957

Mata stołowa 28x43 cm dek. Scandi mix 4 wz

069
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015251
; inner: 24 szt.

Mata słomkowa 38 cm turkusowa

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015261
; inner: 12 szt.

Leonardo łyżeczki do herbaty komplet 6 szt. na 
blistrze

785
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0104013155
; inner: 10 szt.

Leonardo łyżki komplet 3 szt. na blistrze

550
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0104013154
; inner: 10 szt.

Leonardo widelce komplet 3 szt. na blistrze

550
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0104013153
; inner: 10 szt.

Leonardo noże komplet 2 szt. na blistrze

429
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0104013152
; inner: 10 szt.

Leonardo widelczyki do ciasta komplet 6 szt. na 
blistrze

785
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0104013163
; inner: 10 szt.

Leonardo łyżeczki koktajlowe komplet 3 szt. na 
blistrze

499
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0104013164
; inner: 10 szt.

Leonardo sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

5500
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104013176

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0108018957?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0208015251?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0208015261?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013155?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013154?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013153?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013152?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013163?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013164?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013176?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Butelka szklana w silikonowej osłonie 550 ml  mix 
kolorów

1190
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 02030277

Butelka szklana w silikonowej osłonie 550 ml  mix 
kolorów

1190
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 02030275

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

990
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001489
; inner: 4 szt.

Patera szklana z kloszem 32 cm color box

3900
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0103005466

Słoik do przechowywania 1,25 L relief

590
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018175

Słoik do przechowywania 900 ml relief

519
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018176

Słoik do przechowywania 650 ml relief

439
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018177

Słoik do przechowywania 300 ml relief

279
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018178

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/02030277?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02030275?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001489?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005466?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018175?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018176?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018177?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018178?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Poszewka dekoracyjna 30x50 cm złote napisy dek. 
III Ibiza

890
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 170900441
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm złote napisy dek. 
I Ibiza

989
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 170900437
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 sky blue

815
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004166
; inner: 4 szt.

Fashion poduszka dekoracyjna 40x40 cm dek.II

1390
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 1709004180

Fashion poduszka dekoracyjna 40x40 cm dek.I

1390
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 1709004179

Sunshine poszewka dekoracyjna 40x40 cm

1150
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004161
; inner: 4 szt.

Sunshine poszewka dekoracyjna 40x40 cm

989
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004173
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm mięta

815
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004199
; 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

1490
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900224
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Doskonałym uzupełnieniem 
aranżacji wnętrza są poszewki 

dekoracyjne na poduszki. 
Dzięki nim z łatwością 
odświeżymy wystrój 

pomieszczenia. 

Poszewka z kolekcji Sunshine, 
w wiosennym miętowym 

odcieniu, bogato ozdobiona 
została złotymi cekinami. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/170900441?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900437?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004166?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004180?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004179?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004161?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004173?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004199?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001111?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001110?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900224?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Poszewka dekoracyjna 30x50 cm Trójkąty dek.II

989
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004218
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm Trójkąty dek.II

1250
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004217
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 30x50 cm Trójkąty dek.I

989
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004216
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm Trójkąty dek.I

1450
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004215
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm dek. kratka 
Alaska

989
złopak. zbiorcze: 104 szt.

Indeks: 170900475
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm princess

1150
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004174
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm pink

815
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004138
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm różowa

1150
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004188
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1709004218?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004217?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004216?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004215?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900475?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004174?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004138?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004188?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Figurka metalowa kurka różowa z parasolką 7x9 
cm

480
złopak. zbiorcze: 432 szt.

Indeks: 1704001107
; inner: 24 szt.

Figurka metalowa kurka jasnoróżowa z rozłożoną 
parasolką 7x9 cm

480
złopak. zbiorcze: 432 szt.

Indeks: 1704001109
; inner: 24 szt.

Figurka metalowa kurka jasnoróżowa z parasolką 
7x9 cm

480
złopak. zbiorcze: 432 szt.

Indeks: 1704001108
; inner: 24 szt.

Zawieszka materiałowa zając w sukience z koronki 
wys. 19 cm

480
złopak. zbiorcze: 512 szt.

Indeks: 1708001805
; inner: 4 szt.

Zawieszka materiałowa zając w różowej sukience 
z futerka wys. 19 cm

480
złopak. zbiorcze: 484 szt.

Indeks: 1708001804
; inner: 4 szt.

Zawieszka materiałowa zając w sukience wys. 
20 cm

600
złopak. zbiorcze: 392 szt.

Indeks: 1708001802
; inner: 4 szt.

Zawieszka materiałowa zając w sukience wys. 
19 cm

480
złopak. zbiorcze: 512 szt.

Indeks: 1708001803
; inner: 4 szt.

Figurka materiałowa zając siedzący z kwiatkiem 
wys. 12 cm

440
złopak. zbiorcze: 180 szt.

Indeks: 1708001808
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1704001107?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001109?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001108?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001805?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001804?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001802?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001803?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001808?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Misie ramka kwadratowa stojąca 17x17x2,5 cm 
różowa (format 10x10 cm)

500
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001239
; inner: 6 szt.

Misie ramka prostokątna stojąca pionowa 
19x25x1,5 cm niebieska (format 13X18 CM)

500
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001224
; inner: 4 szt.

Misie ramka prostokątna stojąca pionowa 
19x25x1,5 cm różowa (format 13x18 cm)

500
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001223
; inner: 4 szt.

Zawieszka metalowa zając z motylkiem 6x20 cm

720
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1704001111
; inner: 12 szt.

Zawieszka metalowa zając z kwiatkiem 6x20 cm

720
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1704001112
; inner: 12 szt.

Figurka metalowa zająz z muchomorkami 6,5x19 
cm

790
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1704001105
; inner: 4 szt.

Figurka metalowa zając z motylkiem i kwiatkiem 
6,5x19 cm

790
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1704001106
; inner: 4 szt.

Figurka metalowa zając z motylkiem 7x9 cm

480
złopak. zbiorcze: 432 szt.

Indeks: 1704001110
; inner: 24 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001239?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001224?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001223?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001111?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001112?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001105?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001106?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001110?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Torebka filcowa zając w kropki 12x7x16 cm 
zielona

630
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1708001854
; inner: 6 szt.

Torebka filcowa zając w kropki 15x7,5x20 cm żółta

699
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1708001853
; inner: 6 szt.

Torebka filcowa zając 17x9x18,5 cm żółta

699
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1708001855
; inner: 6 szt.

Torebka filcowa zając 16x6,5x18 cm żółta

699
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1708001856
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

W Wielkanoc zadanie wręczania prezentów przejmuje zajączek 
wielkanocny, który słodkie upominki i drobne niespodzianki zostawia 

w różnych zakamarkach w domu, a nawet w ogrodzie.

Filcowe torebki to oryginalny sposób na zapakowanie każdego prezentu.

Zabawna torebka, wykonana z filcu, to doskonałe rozwiązanie dla osób, 
które lubią rzeczy wielokrotnego użytku. W takiej torebce zmieszczą się 
słodycze, wyjątkowy kubek czy figurka, ale również niewielka doniczka 

z wiosennym kwiatkiem. 

Wesoły motyw torebki sprawia, że upominek, przygotowany 
dla ukochanej osoby, stanie się jeszcze bardziej wyjątkowy.
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https://hurt.altom.pl/produkty/1708001854?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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SŁONECZNA NATURA

W kolekcji porcelany MariaPaula Natura i zastawie porcelanowej Sunny od  
Altom Design zaskakująca jest przede wszystkim faktura naczyń. Wyraźnie  
wyczuwalna pod palcami, przypomina powierzchnie spotykane naturalnie  
w przyrodzie, które podkreślają pierwotną urodę porcelany. Celowe odejście  
od precyzyjnych linii i idealnie gładkich powierzchni sprawia, że aranżacja 
zyskuje bardziej zdecydowany charakter. Mimo odmiennych faktur, kolekcje 
doskonale się uzupełniają, dzięki zestawieniu kontrastujących kolorów –  
stonowanej, chłodnej bieli i słonecznej żółci. 

Cukiernica,
Natura
MariaPaula
330 ml

Figurka drewniana
Zając z uszami
Altom Design
8 x 13 x 2 cm

2

4

3

1

1

4
Miska wytłaczana,
Sunny
Altom Design 
15 cm

2

3

Wiaderko metalowe
z uchwytem
Altom Design
15 x 13,5 cm

Faktura 
przypominająca  

korę drzew.

Wysokiej jakości
porcelana, w modnym  
trendzie hand made.



Sunny kubek wytłaczany NBC 350 ml

869
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031857
; inner: 6 szt.

Sunny miska wytłaczana NBC 15 cm

950
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010052175
; inner: 6 szt.

Sunny filiżanka ze spodkiem wytłaczane NBC 200 
ml w opasce pvc

1350
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101004987
; inner: 6 szt.

Sunny talerz deserowy wytłaczany NBC 20 cm

1030
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002889
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Nieregularna, wytłaczana struktura porcelany Sunny przywodzi 
na myśl naczynia wytwarzane ręcznie, tradycyjnymi metodami. 

Docenią ją szczególnie osoby znudzone masową produkcją, 
poszukujące naczyń o nieoczywistej formie. 

Kolekcja Sunny jest wykonana z najwyższej jakości materiałów.  
Warto podkreślić, że do jej produkcji nie użyto składników 

pochodzenia zwierzęcego.  
To materiał przyjazny dla środowiska i w 100% wegański.
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031857?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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MariaPaula Natura spodek 16 cm

299
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004904

MariaPaula Natura filiżanka 250 ml

499
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004905

MariaPaula Natura kubek 350 ml

499
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010031421

MariaPaula Natura cukiernica 330 ml

1175
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051967

MariaPaula Natura mlecznik 340 ml

920
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051966

MariaPaula Natura imbryk 1,3 L

2935
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051970

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0101004904?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051967?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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MariaPaula Natura waza 3,5 L

4280
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051969

MariaPaula Natura sosjerka 600 ml

1259
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051968

MariaPaula Natura salaterka 25 cm 2,5 L

1635
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010051971

MariaPaula Natura salaterka 14 cm 540 ml

630
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051963

MariaPaula Natura półmisek 33 cm

1835
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010051965

MariaPaula Natura półmisek 22 cm

1259
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010051964

MariaPaula Natura talerz głęboki 21 cm

630
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002810

MariaPaula Natura talerz płytki 28 cm

790
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002812

MariaPaula Natura talerz deserowy 22 cm

459
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002811

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

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.
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051969?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/0101002811?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Rubin kieliszki do wina czerwonego 530 ml 
komplet 6 szt.

1935
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006512

Rubin kieliszki do wina białego 370 ml komplet 
6 szt.

1890
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006513

Rubin kieliszki do szampana 220 ml komplet 6 szt.

1890
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006514

Świecznik 9,7 cm

335
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103016813

Avangarda zestaw szklany dekoracyjny 3 el.

1769
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016810

MariaPaula naczynia porcelanowe do zapiekania 
zestaw 3 szt.

6990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0101001952

Mesa naczynie do zapiekania okrągłe 2,3 L na 
podgrzewaczu

3890
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020201214

Mesa naczynie do zapiekania prostokątne 2,1 L na 
podgrzewaczu

4290
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020201212

Mesa naczynie do zapiekania kwadratowe 2,0 L 
na podgrzewaczu

4290
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020201215

Mesa naczynie do zapiekania prostokątne 1,4 L na 
podgrzewaczu

3550
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020201216

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Uniwersalny kolor naczyń 
sprawia, że doskonale 
komponują się z każdą 

zastawą stołową.

Stabilny stojak wykonany ze 
stali chromowej umożliwia 

serwowanie gorącej potrawy 
prosto na stół. 

Dzięki podgrzewaczom 
serwowane dania pozostaną 

ciepłe przez długi czas.

53

https://hurt.altom.pl/produkty/0103006512?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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Figurka ceramiczna jajko 6,5x6,5x7,5 cm żółte 
matowe

440
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1702001507
; inner: 2 szt.

Figurka porcelanowa jajko ze złotymi kropkami 
10x10x12,5 cm żółte

699
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001535
; inner: 4 szt.

Figurka porcelanowa jajko ze złotymi kropkami 
8,5x8,5x10,5 cm żółte

520
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1702001534
; inner: 8 szt.

Figurka drewniana zając z uszami 8x13x2 cm

390
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001544
; inner: 6 szt.

Obrus 160x240 cm ecru

2695
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1709001121
; inner: 4 szt.

Obrus 110x130 cm ecru

1560
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001119
; inner: 4 szt.

Serwetka 40x40 cm żółta

300
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 17090036
; inner: 6 szt.

Studio sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

3990
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001181

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 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.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

dostępność 09.03.2021 dostępność 09.03.2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103002164?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Dzbanek/konewka metalowa 16,5x25 cm biała

1670
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 050400527

Koszyk metalowy owalny z uchwytami 37x29x18 
cm biały

1960
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 050400526

Koszyk metalowy okrągły z uchwytami 30x14 
cm biały

1720
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 050400525

Taca metalowa z uchwytami 30x3,5 cm biała

1390
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 050400524

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

1430
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 050400523

Wiaderko metalowe z uchwytem 15x13,5 cm 
białe

719
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 05040077

Dzbanek/konewka metalowa 10,5x14 cm biała

1099
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 050400522

Komplet 3 osłonek metalowych na owalnej tacy 
białe

1830
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 050400521

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Metalowe naczynia  
z jednej strony przywodzą 

na myśli produkty  
w stylu retro. 

Z drugiej zaś strony ich 
elegancki biały kolor, złote 

dodatki i prosta forma 
sprawiają, że nabierają 
bardziej nowoczesnego, 
stylowego charakteru. 
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BELLA ELEGANT, MARIAPAULA NOVA ZŁOTA LINIA

SUBTELNA ELEGANCJA
Czy możemy łączyć w aranżacjach srebro i złoto? Jak najbardziej! Takie zesta-
wienie pozwoli stworzyć kompozycje o unikalnym wyglądzie, dokładnie jak 
w połączeniu kolekcji porcelany Bella Elegant z MariaPaula Nova Ecru Złota 
Linia.  Regularną sylwetkę porcelanowych elementów, w kolekcji Bella Elegant, 
podkreśla dekoracja w postaci misternie wykonanej platynowej lamówki. Nato-
miast nowoczesny fason MariaPaula Nova zdobi linia prawdziwego złota. Łączy 
je jednolity, delikatnie kremowy odcień porcelany sprawiając, że to niecodzien-
ne zestawienie staje się bardzo eleganckie.  1

2

Miska,
Bella Elegant
Altom Design
14 cm, 560 ml

Filiżanka,
Urban Gold
Altom Design
400 ml

4

1 Imbryk, Ecru 
Nova Złota Linia
MariaPaula
1,2 L

2

3

3

4Świecznik kielich
na nóżce
Altom Design
12 x 12 x 28 cm

Najwyższej jakości  
polska porcelana.

Lustrzana podstawa świecznika  
odbija świetlne refleksy.

Zgrabna stopka i uchwyt 
dekorowane złotem. 



Bella Elegant talerz deserowy NBC 20 cm

840
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002826
; inner: 6.00 szt.

Bella Elegant talerz płytki NBC 26 cm

1240
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0101002825
; inner: 6.00 szt.

Monokolor kubek baryłka 300 ml popielaty

375
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031011
; inner: 6.00 szt.

Monokolor talerz 19 cm popielaty

550
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0101002669
; inner: 6.00 szt.

Bella Elegant miska NBC 14 cm 560 ml

865
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052025
; inner: 6.00 szt.

Bella Elegant talerz głęboki NBC 20 cm 450 ml

940
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002827
; inner: 6.00 szt.

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

1699
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031703
; inner: 6.00 szt.

Urban Grafit miska 13 cm 520 ml

599
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051847
; inner: 6.00 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Filiżanka w eleganckim 
grafitowym odcieniu 

wykończona została złotymi 
detalami. Błyszczący kruszec 

zdobi nie tylko zgrabną 
stopkę filiżanki, ale również 
pokryte jest nim całe uszko.

Złote elementy sprawiają, 
że naczynie wygląda jeszcze 

bardziej dostojnie.
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MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia spodek 
17 cm

959
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004624

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia spodek 
15 cm

605
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004793

MariaPaula Nova Złota Linia filiżanka jumbo 400 
ml

990
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004907

MariaPaula Nova Złota Linia filiżanka do kawy 
220 ml

835
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004792

MariaPaula Nova Złota linia kubek 350 ml

915
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010031427

MariaPaula Nova Złota Linia cukiernica 330 ml

1299
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051756

MariaPaula Nova Złota Linia mlecznik 300 ml

1199
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051757

MariaPaula Nova Złota Linia imbryk 1,2 L

3680
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051755

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0101004624?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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MariaPaula Nova Złota Linia waza 2,5 L

5680
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051875

MariaPaula Nova Złota Linia sosjerka 400 ml

1840
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051758

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia 
salaterka okrągła 25 cm 2,5 L

1895
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010051763

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia 
salaterka okrągła 19 cm 1,3 L

999
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051762

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

955
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051761

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia 
półmisek owalny 31 cm

2999
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010051759

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia 
półmisek owalny 24 cm

1930
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051760

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia talerz 
głęboki 23 cm

1299
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002700

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia talerz 
płytki 26 cm

1365
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002699

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia talerz 
deserowy 20 cm

955
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002701

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia talerz 
deserowy 17 cm

869
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002702

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Talerze, salaterki 
i półmiski porcelany 

MariaPaula w odcieniu ecru 
zaprojektowane zostały tak, 

aby pasowały do fasonu 
Klasyka oraz Nova.

Dzięki temu możesz 
swobodnie zestawiać ze sobą 
te dwa fasony przygotowując 

aranżację produktów 
na sklepowej półce.
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Cosmo łyżeczki do herbaty komplet 6 szt. na 
blistrze

945
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013151
; inner: 6.00 szt.

Cosmo noże komplet 2 szt. na blistrze

599
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013148
; inner: 6.00 szt.

Cosmo widelce komplet 3 szt. na blistrze

599
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013149
; inner: 6.00 szt.

Cosmo łyżeczki komplet 3 szt. na blistrze

599
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013150
; inner: 6.00 szt.

Cosmo sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

5199
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104013147

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Avangarda kieliszki do wina czerwonego 520 ml 
zdobione złotem komplet 6 szt.

3499
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006553

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

3499
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006554

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

3499
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006555

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Obrus 80x80 cm popiel wykończenie ażurowe

2099
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 1709001129
; inner: 4.00 szt.

Obrus 80x80 cm szary haftowane białe serce

1150
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001126
; inner: 4.00 szt.

Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm srebrna

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018950

Podkładka pod talerz śr. 33 cm srebrna

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018919

Mata słomkowa 38 cm  popiel

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001841
; inner: 12.00 szt.

Mata słomkowa 38 cm złota

545
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015212
; inner: 12.00 szt.

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

499
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 170700172
; inner: 6.00 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Nieregularny, organiczny 
kształt maty nawiązuje do form 
zaczerpniętych prosto z natury. 

Mata z każdej strony 
wykończona została w innym 

kolorze. Dzięki temu posiadając 
jeden produkt możemy 

go zastosować w różnych 
kolorystycznie aranżacjach.
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Świecznik kielich na nóżce 13x26,5 cm złoty

2700
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 1703001518

Świecznik kielich na nóżce 12x12x28 cm złoty

2700
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 1703001525

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

1340
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1703001542
; inner: 4.00 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x22 cm

1050
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400199
; inner: 6.00 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x18 cm

1030
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400198
; inner: 6.00 szt.

Świecznik cienki biały ze złotym wykończeniem 
8x14 cm

965
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170400197
; inner: 6.00 szt.

Pled dwustronny 130x160 cm dek. pikowane 
romby szary

3500
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 17090079
; inner: 4.00 szt.

Obrus 160x240 cm beżowy

2690
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1709001125
; inner: 4.00 szt.

Obrus 130x160 cm beżowy

2000
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001124
; inner: 4.00 szt.

Obrus 160x240 cm popielaty

4470
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900191
; inner: 6.00 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Świecznik z kryształkami okrągły sky 15x15x11 
cm

2790
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1708001671
; inner: 2.00 szt.

Świecznik z kryształkami prosty sky 13,5x13,5x7 
cm

1350
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1708001672
; inner: 4.00 szt.

Świecznik z kryształkami kula 9,5x7 cm

1150
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001631
; inner: 4.00 szt.

Świecznik z kryształkami kula 8,5 cm

1480
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1708001630
; inner: 6.00 szt.

Świecznik z kryształkami okrągły 10x7 cm

1080
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1708001628
; inner: 4.00 szt.

Świecznik z kryształkami okrągły 8x7 cm

1000
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001636
; inner: 4.00 szt.

Świecznik kielich na nóżce 13x26,5 cm srebrny

2700
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 1703001520

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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https://hurt.altom.pl/produkty/1708001671?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001672?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001631?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001630?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001628?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001636?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001520?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1703001529?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Naczynie porcelanowe zajączek 17,5x14x4 cm

675
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010052101
; inner: 6.00 szt.

Naczynie porcelanowe zajączek 13,5x10,5x3,5 cm

495
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010052100
; inner: 6.00 szt.

Naczynie porcelanowe zajączek 17,5x14x2 cm

615
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010052099
; inner: 6.00 szt.

Naczynie porcelanowe zajączek 13,5x10,5x2 cm

425
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010052098
; inner: 6.00 szt.

Naczynie porcelanowe zajączek 18 cm

520
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010052090
; inner: 6.00 szt.

Patera porcelanowa zając 26x11x11 cm

2400
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 1702001500
; inner: 1.00 szt.

Naczynie porcelanowe kurka 10 cm

320
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010051889
; inner: 6.00 szt.

Naczynie porcelanowe kurka 14 cm

490
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010051883
; inner: 6.00 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010052101?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052100?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010052090?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001500?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051889?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051883?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


NATURALNIE, ŻE KWIATY...
Kochamy odpoczywać wśród kwiatów, czerpać z nich energię, witalność  
i radość życia. Precyzyjna dekoracja w kolekcji Floral rozkwita na porcelanie 
jak wiosenna łąka. Naturalne piękno zastawy umili chwile spędzone z rodziną. 
Aranżacja nawiązująca do natury i kolorów ziemi stworzy wnętrze, w którym  
z przyjemnością będziemy odpoczywać. Drewniane figurki lub te wyglądające 
jak porośnięte trawą będą doskonałym uzupełnieniem romantycznej  
porcelany.

1

2

Talerz szklany,
Flora
Altom Design
31,5 cm

Filiżanka 
ze spodkiem,
Floral
Altom Design
15,5 cm, 150 ml

4

1

Naczynie porcelanowe
z rączką z ekoskóry, Organic
Altom Design
22 x 6 cm

2

3

3

Figurka Zając
porcelanowa pokryta
sztuczną trawą
Altom Design
13,5 x 9 x 21 cm

Oryginalne połączenie  
porcelany z dodatkami  

z ekoskóry.

Figurki pokryte tworzywem 
przypominającym krótko 
przystrzyżoną trawę.

Nieregularne kształty 
filiżanki i talerzyka.

4



Floral zestaw 2 kubków baryłka NBC 300 ml gift 
box

1890
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010031867
; inner: 4 szt.

Floral filiżanka jumbo na stopce NBC 350 ml

950
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101004995
; inner: 6 szt.

Floral kubek baryłka NBC 300 ml

550
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031866
; inner: 6 szt.

Floral filiżanka NBC 150 ml ze spodkiem 15,5 cm 
w opasce pvc

1390
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0101004994
; inner: 6 szt.

Floral zestaw 2 filiżanek jumbo na stopce NBC 350 
ml gift box

2680
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0101004996
; inner: 4 szt.

Floral talerz deserowy NBC 21 cm

1150
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0101002892
; inner: 6 szt.

Floral miska NBC 13,5 cm 400 ml

790
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010052183
; inner: 6 szt.

Floral mata stołowa 28x43 cm

120
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001859
; inner: 24 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031867?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004995?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031866?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004994?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004996?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002892?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052183?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001859?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Monokolor miska 14 cm seledynowy

490
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051876
; inner: 6 szt.

Monokolor kubek 300 ml seledynowy

390
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031228
; inner: 6 szt.

Seledynowe Kropki miska 13 cm

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051902
; inner: 6 szt.

Łososiowe Kropki kieliszek do jajka

360
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 01010051904
; inner: 6 szt.

Łososiowe Kropki miska 13 cm

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010051901
; inner: 6 szt.

Łososiowe Kropki talerz deserowy 20 cm

499
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002763
; inner: 6 szt.

Monokolor kieliszek do jajka łososiowy

285
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010051879
; inner: 6 szt.

Monokolor kubek 300 ml łososiowy

390
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031229
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051876?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031228?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051902?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051904?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051901?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002763?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051879?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031229?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Organic pojemnik porcelanowy z pokrywą 
bambusową i złotymi napisami 8x16 cm dek. cukier

1880
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 02010184
; inner: 3 szt.

Organic pojemnik porcelanowy z pokrywą 
bambusową i złotymi napisami 8x16 cm dek. herbata

1880
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 02010183
; inner: 3 szt.

Organic pojemnik porcelanowy z pokrywą 
bambusową i złotymi napisami 8x16 cm dek. kawa

1880
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 02010182
; inner: 3 szt.

Organic naczynie porcelanowe owalne ze 
skórzaną rączką 20x14x4 cm

1880
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 01010052174
; inner: 3 szt.

Organic naczynie porcelanowe okrągłe ze 
skórzaną rączką śr. 22 cm wys. 6 cm

2999
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010052173
; inner: 3 szt.

Organic naczynie porcelanowe wysokie ze 
skórzaną rączką 12x14 cm

2150
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01010052172
; inner: 3 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Kiedyś nowoczesność kojarzyła się z technologicznym chłodem, dziś 
nowoczesne jest myślenie o Ziemi, powrót do natury, poszukiwanie 
rozwiązań, które najmniej jej szkodzą. Nowoczesne aranżacje wnętrz 

stawiają na funkcjonalność z wykorzystaniem naturalnych materiałów, 
jak porcelana czy bambus.

Tworząc kolekcję Organic postawiliśmy głównie na materiały mineralne. 
Poprzez ich łączenie z bambusem oraz nowoczesną ekoskórą 

osiągnęliśmy niebanalny, harmonijny efekt. 

Oszczędne użycie barw, dodaje wnętrzom jasności  
i wypełnia je światłem.
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https://hurt.altom.pl/produkty/02010184?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02010183?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02010182?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052174?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052173?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052172?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Avangarda kieliszki do szampana 200 ml komplet 
6 szt.

2365
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006558

Avangarda kieliszki do wina białego 400 ml 
komplet 6 szt.

2365
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006557

Avangarda kieliszki do wina czerwonego 520 ml 
komplet 6 szt.

2365
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006556

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

5500
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001167

Regular salaterka porcelanowa 30,5x30,5x14,5 
cm z bambusowymi łyżkami

8240
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010052030

Regular 4 naczynia porcelanowe na podstawie 
bambusowej 25,5 cm

3399
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 01010052004

Regular solniczka i pieprzniczka porcelanowa z 
bambusowym uchwytem

1480
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 01010052037

Naczynie porcelanowe zajączek 18 cm

520
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010052090
; inner: 6 szt.

Urban Sand miska 13 cm 520 ml

665
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010051848
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103006558?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006557?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006556?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010052030?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052004?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052037?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010052090?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051848?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Flora talerz szklany 19 cm

235
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103002171
; inner: 6 szt.

Flora talerz szklany 24,5 cm

345
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0103002172
; inner: 6 szt.

Flora talerz szklany 31,5 cm

675
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0103002173
; inner: 3 szt.

Flora szklanka 320 ml

240
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0103007534
; inner: 6 szt.

Talerz do jajek śr. 30 cm

990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103005398

Kieliszek do jajka

119
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103005374

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103002171?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002172?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002173?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007534?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005398?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005374?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Patera szklana z kloszem 32 cm color box

3900
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0103005466

Orchid wazon wys.19,8 cm

599
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0103016819

Tulip wazon wys.19,8 cm

599
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0103016818

Rose wazon wys.19,8 cm

599
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0103016817

Flora salaterka 15 cm

215
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103005483
; inner: 6 szt.

Flora talerz szklany 15 cm

130
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 0103002170
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Szklana patera idealnie 
sprawdzi się przy podawaniu 

ciast i tortów,  
będąc równocześnie  

stylową ozdobą stołu.

Wyprodukowana przez turecką 
firmę Pasabahce, światowego 

lidera w produkcji szkła - 
specjalnie dla marki  

Altom Design.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103005466?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016819?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016818?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016817?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005483?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002170?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Świecznik szklany z zawieszką 11,5x13 cm 
łososiowy

590
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1703001507
; inner: 6 szt.

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

499
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 170700173
; inner: 6 szt.

Mata słomkowa 38 cm beżowa

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017389
; inner: 12 szt.

Podkładka pod talerz promienie śr. 33 cm biała 
przecierka

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018957

Podkładka pod talerz śr. 33 cm dek. jasne drewno

590
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018959

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Kolejna propozycja mat 
o organicznym kształcie 

to połączenie bardzo 
stonowanych kolorów ecru 

z carmelem. 

Naturalne, ciepłe barwy ziemi 
w kontrastowym zestawieniu  
stworzą klimat, który będzie 

sprzyjał odpoczynkowi.
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https://hurt.altom.pl/produkty/1703001507?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170700173?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108017389?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018957?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018959?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Obrus 160x240 cm miętowy

4470
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900188
; inner: 6 szt.

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 80x80 cm miętowy

1225
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 170900187
; inner: 6 szt.

Secret garden obrus 80x80 cm

1990
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 170900167
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm secret garden 
dek.I

1150
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004163
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/170900188?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900170?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900169?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900187?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900167?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004163?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Poszewka dekoracyjna 30x50 cm  dek. V Australia

1090
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 170900413
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 30x50 cm  dek. IV Australia

1090
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 17090048
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 30x50 cm Boston

989
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004219
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm dek. IV Boston

1090
złopak. zbiorcze: 52 szt.

Indeks: 170900496
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm Boston

750
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004220
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm gray

750
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004204
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/170900413?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/17090048?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004219?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900496?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004220?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004204?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Poszewka dekoracyjna 30x50 cm Prowansja dek.
III

989
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004213
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 30x50 cm Prowansja dek.II

989
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004209
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm Prowansja dek.
III

989
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004208
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm Prowansja dek.II

989
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004207
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm Prowansja dek.I

989
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004203
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 30x50 cm prowansja dek.I

989
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004202
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1709004213?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004209?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004208?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004207?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004203?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004202?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Figurka zając porcelanowa pokryta sztuczną trawą 
8x7,5x16,5 cm

1080
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1701001167
; inner: 6 szt.

Figurka zając porcelanowa pokryta sztuczną trawą 
13,5x9,5x21 cm

1830
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1701001165
; inner: 4 szt.

Figurka zając porcelanowa pokryta sztuczną trawą 
13,5x10x15,5 cm

1320
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 1701001162
; inner: 4 szt.

Figurka zając porcelanowa pokryta sztuczną trawą 
12x9x18,5 cm

1430
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1701001164
; inner: 4 szt.

Figurka zając porcelanowa pokryta sztuczną trawą 
11x9x19 cm

1390
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1701001169
; inner: 6 szt.

Figurka zając porcelanowa pokryta sztuczną trawą 
10x9x17 cm

1080
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1701001166
; inner: 6 szt.

Figurka zając porcelanowa pokryta sztuczną trawą 
10x8x14,5 cm

999
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1701001163
; inner: 6 szt.

Figurka zając porcelanowa pokryta sztuczną trawą 
10x7,5x14,5 cm

999
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1701001170
; inner: 6 szt.

Doniczka zając porcelanowa pokryta sztuczną 
trawą 14,5x8,5x13 cm

1160
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1701001168
; inner: 4 szt.

Polne Kwiaty obrus 80x80 cm

590
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900162
; inner: 6 szt.

Polne Kwiaty bieżnik 40x140 cm

990
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 170900214
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Tkaniny Altom Design 
produkowane są przez 

sprawdzonych dostawców. 
Mają trwałe i żywe kolory, 
są dokładnie i precyzyjnie 

odszyte. 

Przystępna cena sprawia, 
że możemy wymieniać je 
w zależności od pory roku 

czy okazji. Wiosną zaprośmy 
do wnętrz zielone akcenty.
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https://hurt.altom.pl/produkty/1701001167?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001165?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001162?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001164?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001169?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001166?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001163?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001170?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001168?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900162?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900214?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Figurka drewniana zając w jutowym ubranku 
12x3,5x15,5 cm

280
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1706001559
; inner: 12 szt.

Figurka drewniana zając w jutowej sukience 
10,5x3,5x15,5 cm

280
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1706001560
; inner: 12 szt.

Figurka drewniana zając w okularach z 
marchewką 24x7 cm

550
złopak. zbiorcze: 216 szt.

Indeks: 1706001586
; inner: 2 szt.

Figurka drewniana zając w okularach z kwiatkiem 
24x7 cm

550
złopak. zbiorcze: 216 szt.

Indeks: 1706001587
; inner: 2 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001559?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001560?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001586?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001587?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Figurka drewniana dwa zajączki 17,5x21 cm

960
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001541
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana zajączki w samochodzie 
15x12x2 cm

440
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001543
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana zając w dużych okularach z 
marchewką 21x8,5 cm dek. Happy Easter

550
złopak. zbiorcze: 216 szt.

Indeks: 1706001588
; inner: 2 szt.

Figurka drewniana zając na hulajnodze 13x14x2 
cm

630
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1706001542
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana uśmiechnięty Pan Zając 21x15 
cm

680
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001575
; inner: 2 szt.

Figurka drewniana uśmiechnięta Pani Zając 7x5 
cm

680
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001576
; inner: 2 szt.

Figurka drewniana pani zając w żółtej sukience 
8x5x19 cm

565
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001670
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana pani zając w różowej sukience 
8x5x19 cm

565
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001668
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana pan zając w zielonych 
spodenkach 8x5x19 cm

565
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001669
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana zając z ciemnym futerkiem 
10x25x6 cm

720
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1706001546
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana zając z koszyczkiem 16x7x30 
cm

1199
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001665
; inner: 6 szt.

Figurka drewniana zając z koszyczkiem 10x7x30 
cm

1199
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001666
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001541?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001543?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001588?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001542?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001575?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001576?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001670?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001668?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001669?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001546?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001665?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001666?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Serce wiklinowe z zawieszką śr. 30 cm

650
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.

Zawieszki metalowe ażurowe 14,5x6,5x1,5 cm 
komplet 3 szt. dek.II

560
złopak. zbiorcze: 432 szt.

Indeks: 1704001114
; inner: 2 szt.

Zawieszki metalowe ażurowe 14,5x6,5x1,5 cm 
komplet 3 szt. dek. I

560
złopak. zbiorcze: 432 szt.

Indeks: 1704001113
; inner: 2 szt.

Zawieszka jajko z zającem wys. 11 cm

230
złopak. zbiorcze: 400 szt.

Indeks: 1708001806
; inner: 4 szt.

Zawieszka jajko z piórkiem wys. 6 cm

150
złopak. zbiorcze: 476 szt.

Indeks: 1708001807
; inner: 4 szt.

Figurka drewniana zając żółty z serduszkiem 
7,5x14 cm

280
złopak. zbiorcze: 192 szt.

Indeks: 1706001568
; inner: 2 szt.

Figurka drewniana zając z kwiatkiem 8x5x19 cm

550
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001674
; inner: 12 szt.

Figurka drewniana zając z jajkiem 8x5x19 cm

565
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001675
; inner: 12 szt.

Figurka drewniana ptaszek z wiankiem 16x13,5 
cm

525
złopak. zbiorcze: 216 szt.

Indeks: 1706001579
; inner: 2 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001404?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001674?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001675?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001579?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


SZYKOWNE
KONTRASTY
Czerń i złoto to połączenie bardzo eleganckie, ponadczasowe i od dawna obecne w trendach. 
Kolekcja Bella Chic, zdobiona czarnym pasem z dodatkiem złota, doskonale współgra z dekora-
cjami w tym samym kolorze. Będzie również świetnym uzupełnienie gładkiego zestawu porce-
lany Bella Złota Linia w kolorze ecru. Wykonana z porcelany, wysokiej jakości, o lekko kremo-
wym odcieniu, jest szykowna i ponadczasowa. Elementy kolekcji dostępne są w sprzedaży  
na sztuki, dzięki czemu stworzymy dowolny zestaw śniadaniowo-deserowy, który sprawdzi się 
na odświętnym stole.

Miska,
Bella Chic
Altom Design
14 cm, 560 ml

Patera do tortu
z pokrywą szklaną,
Regular
Altom Design
27,5 x 26 cm

2

4

3

1

1

4 Zawieszki jajka,
Komplet 12 szt.
Altom Design 
4 cm

3

Kieliszek do wina
czerwonego, Onyx
Altom Design
330 ml

2

Delikatnie  
kremowa porcelana 
dekorowana złotem.



Bella Chic kubek baryłka NBC 300 ml

795
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031453
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia imbryk NBC 900 ml w opasce pvc

3150
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010052125
; inner: 1 szt.

Bella Chic talerz deserowy NBC 20 cm

905
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002824
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia mlecznik NBC 300 ml

1170
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052126
; inner: 4 szt.

Bella Chic miska NBC 14 cm 560 ml

905
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052024
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia cukiernica NBC 350 ml w opasce 
pvc

1590
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052124
; inner: 4 szt.

Bella Złota Linia kubek NBC 320 ml

649
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031602
; inner: 6 szt.

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

1170
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101004960
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031453?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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Bella kieliszek do jajka NBC

190
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010051845
; inner: 12 szt.

Bella Złota Linia miska NBC 14 cm 520 ml

730
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010052128
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia talerz płytki NBC 26 cm

1065
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002869
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia talerz głęboki NBC 20 cm 450 ml

815
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002871
; inner: 6 szt.

Bella Złota Linia talerz deserowy NBC 20 cm

725
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101002870
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Bez jajka nie ma wiosennych 
świąt! Króluje w koszyczku  

i na stole. Zadbajmy,  
aby ten świąteczny 

symbol był odpowiednio 
zaserwowany podczas 

świątecznego śniadania. 

W kieliszku ze szlachetnej 
porcelany, na zgrabnej nóżce 
jajko będzie stabilnie podane 
i elegancko wyeksponowane.
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051845?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/0101002870?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Modern Nature kubek baryłka NBC 300 ml dek. 
art deco czarna II

760
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031860
; inner: 6 szt.

Modern Nature kubek jumbo na stopce NBC 350 
ml dek. art deco czarna I

1160
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031862
; inner: 6 szt.

Modern Nature kubek baryłka NBC 300 ml dek. 
art deco czarna I

760
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031859
; inner: 6 szt.

Modern Nature filiżanka jumbo na stopce NBC 350 
ml dek. dots czarna w pudełku pvc

2360
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 0101004989
; inner: 4 szt.

Modern Nature filiżanka jumbo na stopce NBC 350 
ml dek. dots czarna

1160
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101004991
; inner: 6 szt.

Modern Nature filiżanka jumbo NBC 350 ml z 
podstawką 10x10 cm i złotą łyżeczką dek. dots biała

2360
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 0101004988
; inner: 4 szt.

Modern Nature filiżanka jumbo na stopce NBC 350 
ml dek. dots biała

1160
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0101004990
; inner: 6 szt.

Modern Nature filiżanka jumbo na stopce NBC 430 
ml dek. black plant II

1160
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031731
; inner: 6 szt.

Modern Nature filiżanka jumbo na stopce NBC 430 
ml dek. black plant I

1160
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031730
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031860?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010031862?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010031730?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


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

5390
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 01010051784

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

3485
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051783

Naczynie porcelanowe zajączek 18 cm

520
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010052090
; inner: 6 szt.

Modern Nature kubek jumbo na stopce NBC 350 
ml dek. art deco złota

1160
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01010031861
; inner: 6 szt.

Modern Nature kubek baryłka NBC 300 ml z 
podstawką i zaparzaczem dek. art deco złota 

2360
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 01010031741
; inner: 4 szt.

Modern Nature kubek baryłka NBC 300 ml dek. 
art deco złota

760
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 01010031858
; inner: 6 szt.

Modern Nature kubek baryłka NBC 300 ml z 
podstawką i zaparzaczem dek. art deco czarna II

2120
złopak. zbiorcze: 16 szt.

Indeks: 01010031742
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Eleganckie, szykowne 
i magiczne – takie są nasze 

propozycje porcelany 
z dekoracjami w stylu artdeco. 

Kolekcja Modern Nature 
charakteryzuje się 

precyzyjnymi dekoracjami, 
które na porcelanowych 
elementach, łączone są 

w efektowną całość.
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051784?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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Avangarda szklany zestaw dekoracyjny 3 el. 
zdobiony złotem

2365
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016809

Onyx kieliszki do martini 260 ml komplet 6 szt.

2790
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006380

Onyx kieliszki do szampana 180 ml komplet 6 szt.

1790
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006264

Onyx kieliszki do wina czerwonego 330 ml 
komplet 6 szt.

1790
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006262

Onyx kieliszki do wina białego 250 ml komplet 
6 szt.

1790
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006263

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Szkło nóżki, w kolekcji 
kieliszków Onyx, barwione jest 

w masie, co daje gwarancję 
niezmienności koloru. Dzięki 
temu naczynia 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/0103016809?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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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.

Galaxy Black sztućce komplet 24 szt. w pudełku 
flok

11900
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104001186

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.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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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

Światło świec, o każdej porze 
roku, wprowadza magiczny 

nastrój do wnętrza. 

Smukłe świeczniki dodadzą 
elegancji stołowym 

aranżacjom.  

Świeczniki posiadają szeroką, 
stabilną podstawę. 
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Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm czarna

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018953

Mata słomkowa 38 cm biała

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017393
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm złota

545
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015212
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm czarna

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 01080151
; inner: 12 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0108017393?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0208015212?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01080151?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Koszyk metalowy skręcony 28x12 cm czarny

1030
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001138
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy pasy 28x12 cm złoty

1430
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001136
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy pasy 28x12 cm czarny

1030
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001135
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy kwiat 28x12 cm złoty

1430
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001134
; inner: 6 szt.

Koszyk metalowy kwiat 28x12 cm czarny

1030
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 1704001133
; inner: 6 szt.

Świecznik szprosowy metalowy 10x10x17 cm 
złoty

1080
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1704001115
; inner: 6 szt.

Świecznik szprosowy metalowy 10x10x12 cm 
złoty

1080
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1704001116
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Nic tak nie dodaje wnętrzu 
elegancji jak połyskujące 

powierzchnie. 

W jadalni, salonie, a także 
w przestrzeni kuchennej 

obecność złota jest ciągła, 
jednak są momenty, gdy jest 
go więcej lub mniej. Obecnie 

świat ma wielki apetyt 
na złoto.   
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https://hurt.altom.pl/produkty/1704001138?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001136?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001135?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001134?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001133?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001115?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1704001116?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Figurka porcelanowa zając ze złotą opaską 
8,5x5x12 cm

1030
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1702001533
; inner: 6 szt.

Figurka porcelanowa zając ze złotą opaską 
12x7x17,5 cm

599
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1702001532
; inner: 2 szt.

Figurka ceramiczna zając 7,5x7,5x26,5 cm 
perłowa

2070
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 1701001160
; inner: 6 szt.

Figurka ceramiczna zając 4x4x12 cm perłowa

790
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1701001161
; inner: 6 szt.

Figurka porcelanowa zając w spodenkach 
7x6,5x14 cm

630
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001541
; inner: 4 szt.

Figurka porcelanowa zając w spodenkach 
5,5x5x11 cm

469
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1702001540
; inner: 8 szt.

Zawieszka porcelanowa zając jajko 7,5x7,5x14,5 
cm

760
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001510
; inner: 2 szt.

Zawieszka porcelanowa zając jajko 5,5x5,5x9,5 
cm

520
złopak. zbiorcze: 192 szt.

Indeks: 1702001509
; inner: 2 szt.

Figurka ceramiczna zając ze złotymi uszami 
6,5x6,5x12,5 cm

1080
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1701001156
; inner: 6 szt.

Figurka ceramiczna zając ze złotymi szlaczkami 
6,5x6,5x12,5 cm

1080
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1701001157
; inner: 6 szt.

Figurka ceramiczna zając ze złotymi serduszkami 
8,5x8,5x17 cm

1670
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1701001158
; inner: 6 szt.

Figurka ceramiczna zając ze złotymi kropkami 
4x4x8 cm

680
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 1701001159
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1702001533?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001532?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001160?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001161?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001541?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001540?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001510?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001509?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001156?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001157?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001158?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1701001159?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Zawieszki jajko wys. 4,5 cm komplet 6 szt.

799
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1706001667
; inner: 8 szt.

Zawieszki jajka biało-złote wys. 6 cm komplet 6 
szt. dek. IV

480
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1706001555
; inner: 2 szt.

Zawieszki jajka biało-złote wys. 6 cm komplet 6 
szt. dek. III

480
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1706001554
; inner: 2 szt.

Zawieszki jajka biało-złote wys. 4 cm komplet 12 
szt. dek. II

520
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1706001557
; inner: 2 szt.

Klipsy drewniane jajko 15x13x1,6 cm komplet 6 
szt. biało-złote

300
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001376
; inner: 12 szt.

Drewniane ozdoby 13x3x13 cm komplet 72 szt.

1580
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 1706001370
; inner: 18 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001667?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001555?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001554?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001557?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001376?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001370?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


New York poszewka dekoracyjna 40x40 cm dek. 
Get Inspired

1150
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004191
; inner: 4 szt.

New York poszewka dekoracyjna 40x40 cm dek. 
czarna ze złotem

989
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 1709004190
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm dek.II Boston

989
złopak. zbiorcze: 104 szt.

Indeks: 170900468
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm dek. I Boston

989
złopak. zbiorcze: 104 szt.

Indeks: 170900466
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm dek. silver strips 
Boston

989
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 170900431
; inner: 4 szt.

Poszewka dekoracyjna 40x40 cm  dek. VII Boston

1090
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 170900410
; inner: 4 szt.

Obrus 160x240 cm ecru

2695
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1709001121
; inner: 4 szt.

Obrus 110x130 cm ecru

1560
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1709001119
; inner: 4 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/1709004191?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709004190?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900468?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900466?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900431?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170900410?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001121?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001119?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


STYLIZACJA
PEŁNA KLASY
MariaPaula Klasyka to fason pełen gracji. Idealnie wyprofilowane owale, pre-
cyzyjne załamania na bryłach, ornament w kształcie pączka róży jako uchwyt 
pokrywek czy finezyjnie uformowane uszka składają się na elegancką zastawę. 
MariaPaula Klasyka dostępna jest w wersji białej oraz ecru wyróżniającej się 
kremowym odcieniem porcelany. Polska porcelana, o ciepłym odcieniu, w po-
łączeniu z porcelanowymi ozdobami wykończonymi złotem, pozwolą stworzyć 
świąteczną stylizację pełną klasy.     

Talerz głęboki,
Ecru Klasyka
Złota Linia
MariaPaula
23 cm

Świecznik biały
ze złotym wykończeniem
Altom Design
8 x 14 cm, 8 x 18 cm, 8 x 22 cm

Zestaw dekoracyjny
zdobiony złotem
Avangarda
19 cm, 14,5 cm, 10 cm

2

4

3

1

1

4

2

Bulionówka,
Ecru Klasyka
Złota Linia
MariaPaula
350 ml

3



MariaPaula Klasyka Ecru Złota Linia imbryk 1,2 L

3925
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051378

MariaPaula Klasyka Ecru Złota Linia kubek 360 ml

959
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101003755

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia spodek 
15 cm

605
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004793

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia talerz 
deserowy 20 cm

955
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002701

MariaPaula Klasyka Ecru Złota Linia mlecznik 300 
ml

1220
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051380

MariaPaula Klasyka Ecru Złota Linia filiżanka 
cappuccino 350 ml

1120
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004622

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia spodek 
17 cm

959
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004624

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia talerz 
głęboki 23 cm

1299
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002700

MariaPaula Klasyka Ecru Złota Linia cukiernica 
330 ml

1310
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051379

MariaPaula Klasyka Ecru Złota Linia filiżanka do 
kawy 220 ml

835
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101004621

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia talerz 
deserowy 17 cm

869
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002702

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia talerz 
płytki 26 cm

1365
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0101002699

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051378?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101003755?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004793?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002701?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051380?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004622?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004624?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002700?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051379?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101004621?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002702?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101002699?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


MariaPaula Klasyka Ecru Złota Linia sosjerka 400 
ml

1839
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051382

MariaPaula Klasyka Ecru Złota Linia bulionówka 
350 ml

1120
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051385

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia 
salaterka okrągła 25 cm 2,5 L

1895
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010051763

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia 
salaterka okrągła 19 cm 1,3 L

999
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051762

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

955
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051761

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia 
półmisek owalny 31 cm

2999
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 01010051759

MariaPaula Nova/Klasyka Ecru Złota Linia 
półmisek owalny 24 cm

1930
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051760

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

MariaPaula Klasyka Ecru 
Złota Linia charakteryzuje się 

ciepłym odcieniem porcelany, 
która zawdzięcza swój kolor 

specjalnemu doborowi 
surowców.

Gładka porcelana, wzbogacona 
złotymi elementami, 

to doskonałe połączenie  
klasyki i elegancji.
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051382?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051385?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051763?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051762?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051761?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051759?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051760?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


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

5390
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 01010051784

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

3485
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 01010051783

Bella kieliszek do jajka NBC

190
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 01010051845
; inner: 12 szt.

MariaPaula Klasyka Ecru Złota Linia waza 2,7 L

6165
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 01010051381

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010051784?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051783?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051845?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010051381?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Apollo sztućce polerowane komplet 24 szt. w 
pudełku flok

11500
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001108

Avangarda szklany zestaw dekoracyjny 3 el. 
zdobiony złotem

2365
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016809

Rubin Gold kieliszki do szampana 220 ml komplet 
6 szt.

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006534

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

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006532

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

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006533

Rubin Gold szklanki 450 ml komplet 6 szt.

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007502

Rubin Gold szklanki 370 ml komplet 6 szt.

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007503
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Sztućce Apollo marki Gerpol 
cechuje pieczołowitość 

zaklęta w kształcie, formie 
i zdobieniach. Wszystko 

to ma być synonimem klasyki 
i delikatności, który przywołuje 

boskie, mitologiczne piękno. 

Sztućce zostały wykonane 
ze stali najwyższej jakości 

18/10.

103

https://hurt.altom.pl/produkty/0104001108?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103007503?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


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.

Mata słomkowa 38 cm złota

545
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015212
; inner: 12 szt.

Podkładka pod talerz nieregularna, karbowana śr. 
33 cm złota

680
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01080181003

Podkładka pod talerz biała ze złotym 
wykończeniem śr. 33 cm

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018920

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Uroczyste, świąteczne 
śniadanie nie może obyć się bez 
perfekcyjnie wyprasowanego, 
nieskazitelnie czystego obrusu.

To właśnie obrus stanowi 
podstawę stylowo 

udekorowanego stołu. Gładki, 
jednolity obrus to doskonałe 
tło do kolorowych aranżacji. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/1709001125?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1709001124?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0208015212?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01080181003?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018920?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Figurka ceramiczna zając ze złotymi uszami i 
jajkiem 6x6x19 cm

1190
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001545
; inner: 8 szt.

 

Figurka ceramiczna zając ze złotymi uszami 
6,5x6,5x19 cm

1190
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001543
; inner: 8 szt.

Figurka ceramiczna zając ze złotymi uszami 
10x10x24,5 cm

1500
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1702001544
; 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
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https://hurt.altom.pl/produkty/1702001545?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001543?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001544?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170400199?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170400198?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170400197?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Zawieszki jajka biało-złote wys. 6 cm komplet 6 
szt. dek. IV

480
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1706001555
; inner: 2 szt.

Zawieszki jajka biało-złote wys. 6 cm komplet 6 
szt. dek. III

480
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 1706001554
; inner: 2 szt.

Zawieszki jajko wys. 4,5 cm komplet 6 szt.

799
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 1706001667
; inner: 8 szt.

Klipsy drewniane jajko 15x13x1,6 cm komplet 6 
szt. biało-złote

300
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 1706001376
; inner: 12 szt.

Figurka porcelanowa zając i złoty ptaszek 8x6x12 
cm

899
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1702001527
; inner: 8 szt.

Figurka porcelanowa zając i złoty ptaszek 
10,5x8x18 cm

920
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 1702001528
; inner: 2 szt.

Figurka porcelanowa zając ze złotym jajkiem 
8,5x6,5x7,5 cm

550
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 1702001529
; inner: 8 szt.

Figurka porcelanowa zając ze złotym jajkiem 
9,5x8x9,5 cm

699
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001530
; inner: 4 szt.

Figurka porcelanowa zając ze złotym jajkiem 
11x9,5x11,5 cm

920
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1702001531
; inner: 4 szt.

Figurka porcelanowa zając ze złotym jajkiem 
8x7x12,5 cm

699
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 1702001525
; inner: 4 szt.

Figurka porcelanowa zając ze złotym jajkiem 
11,5x8x15,5 cm

1030
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 1702001526
; inner: 4 szt.

Figurka ceramiczna zając ze złotymi uszami 
7,5x7,5x24,5 cm

1499
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 1702001542
; inner: 6 szt.
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https://hurt.altom.pl/produkty/1706001555?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1706001554?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/1702001529?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001530?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001531?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001525?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001526?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1702001542?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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Zestawy kawowe i obiadowe MariaPaula, we wszystkich fasonach, dostępne  
są teraz w podobnych konfiguracjach ilościowych. Nowe propozycje umoż-
liwiają zakup zastawy dla 6 osób, ale również bezproblemową kompletację 
elementów, jeśli potrzebujemy zestawu przeznaczonego dla 12 osób. Wszyst-
kie zestawy kawowe i obiadowe pakowane są w nowe, kolorowe opakowania. 
Elegancki colorbox sprawia, że zestaw porcelany można od razu wręczyć jako 
prezent. 

Zestaw talerzy,
Klasyka Złota Linia
MariaPaula
6/18

Zestaw kawowy
Nova Ecru Złota Linia
MariaPaula
6/21

prawdziwym 
złotem

Najwyższej jakości
polska porcelana.

Nowe opakowanie
do zestawu kawowego
MariaPaula

 Informacje na efektownej 
naklejce w kolorze złota  

lub platyny.



MariaPaula Moderna Kwadratowa  
zestaw kawowy 6/18

11600
złIndeks: 01010011066

6x filiżanka do kawy 250 ml
6x spodek 16 cm

6x talerz deserowy 18 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Moderna Kwadratowa  
zestaw obiadowy 6/18

18900
złIndeks: 01010011029

6x talerz płytki 25 cm
6x talerz płytki 20,5 cm

6x talerz głęboki 20,5 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Moderna Kwadratowa  
zestaw obiadowy 6/24

35700
złIndeks: 01010011036

6x talerz płytki 25 cm
6x talerz płytki 20,5 cm

6x talerz głęboki 20,5 cm 
1x salaterka 25 cm
1x salaterka 17cm

1x półmisek 24 cm
1x półmisek 33 cm
1x sosjerka 450 ml 

1x waza 2,5 L

Skład zestawu:

MariaPaula Moderna Kwadratowa  
zestaw kawowy 6/21

17200
złIndeks: 01010011065

6x filiżanka do kawy 250 ml
6x spodek 16cm

6x talerz deserowy 18 cm

1x  imbryk 1 L
1x cukiernica 200 ml 
1x mlecznik 250 ml

Skład zestawu:

110

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

https://hurt.altom.pl/produkty/01010011066?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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MariaPaula Moderna  
zestaw obiadowy 6/24

27850
złIndeks: 01010011032

6x talerz płytki 24 cm
6x talerz płytki 20,5 cm
6x talerz głęboki 18 cm 

1x  salaterka 25 cm
1x salaterka 17 cm

1x półmisek 28 cm
1x półmisek 33 cm
1x sosjerka 450 ml, 

1x waza 2,5 L

Skład zestawu:

MariaPaula Moderna  
zestaw obiadowy 6/18

12500
złIndeks: 01010011033

6x talerz płytki 24 cm
6x talerz płytki 20,5 cm
6x talerz głęboki 18 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Moderna Biała  
zestaw do kawy 6/21

14600
złIndeks: 01010011034

6x talerz płytki 16,5 cm
6x filiżanka do kawy 250 ml

6x spodek 15,5 cm 

1x  imbryk 1 L
1x cukiernica 200 ml
1x mlecznik 250 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Moderna Biała  
zestaw do kawy 6/18

9600
złIndeks: 01010011035

6x talerz płytki 16,5 cm
6x filiżanka do kawy 250 ml

6x spodek 15,5 cm

Skład zestawu:
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https://hurt.altom.pl/produkty/01010011032?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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MariaPaula Moderna Kwadratowa Gold  
zestaw obiadowy 6/24

49900
złIndeks: 0101004934

6x talerz płytki 25 cm
6x talerz płytki 20,5 cm

6x talerz głęboki 20,5 cm 
1x salaterka 25 cm 

1x salaterka 17cm 17 cm

1x półmisek 24 cm
1x półmisek 33 cm
1x sosjerka 450 ml, 

1x waza 2,5 L

Skład zestawu:

MariaPaula Moderna Kwadratowa Gold  
zestaw obiadowy 6/18

26400
złIndeks: 01010011043

6x talerz płytki 25 cm
6x talerz płytki 20,5 cm

6x talerz głęboki 20,5 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Moderna Kwadratowa Gold  
zestaw kawowy 6/21

28100
złIndeks: 01010011067

6x filiżanka do kawy 250 ml
6x spodek 16 cm

6x talerz deserowy 18 cm

1x  imbryk 1 L
1x cukiernica 200 ml
1x mlecznik 250 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Moderna Kwadratowa Gold  
zestaw kawowy 6/18

18400
złIndeks: 01010011068

6x filiżanka do kawy 250ml
6x spodek 16cm

6x talerz deserowy 18cm

Skład zestawu:
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https://hurt.altom.pl/produkty/0101004934?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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MariaPaula Moderna Gold  
zestaw obiadowy 6/24

41550
złIndeks: 01010011037

6x talerz płytki 24 cm
6x talerz płytki 20,5 cm
6x talerz głęboki 18 cm 

1x  salaterka 25 cm
1x salaterka 17 cm

1x półmisek 28 cm
1x półmisek 33 cm
1x sosjerka 450 ml, 

1x waza 2,5 L

Skład zestawu:

MariaPaula Moderna Gold  
zestaw obiadowy 6/18

18000
złIndeks: 01010011038

6x talerz płytki 24 cm
6x talerz płytki 20,5 cm
6x talerz głęboki 18 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Moderna Gold  
zestaw kawowy 6/21

23100
złIndeks: 01010011039

6x talerz płytki 16,5 cm
6x filiżanka do kawy 250 ml

6x spodek 15,5 cm 

1x  imbryk 1 L
1x cukiernica 200 ml
1x mlecznik 250 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Moderna Gold  
zestaw kawowy 6/18

13850
złIndeks: 01010011040

6x talerz płytki 16,5 cm
6x filiżanka do kawy 250 ml

6x spodek 15,5 cm

Skład zestawu:
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MariaPaula Klasyka Biała  
zestaw obiadowy 6/23

25900
złIndeks: 01010011094

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz głęboki 23 cm

6x talerz deserowy 20 cm
1x półmisek 33 cm 

1x rawier 23 cm
1x salaterka 23 cm

1x waza 2,7 L
1x sosjerka 400 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Biała  
zestaw obiadowy 6/18

12700
złIndeks: 01010011093

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Biała  
zestaw do kawy 6/21

15500
złIndeks: 01010011096

6x filiżanka 220 ml
6x spodek 15 cm

6x talerz deserowy 17 cm

1x imbryk 1,2 L
1x cukiernica 330 ml
1x mlecznik 300 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Biała  
zestaw do kawy 6/18

9900
złIndeks: 01010011095

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 220 ml

6x spodek 15 cm

Skład zestawu:

114

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

https://hurt.altom.pl/produkty/01010011094?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011093?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011096?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011095?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


MariaPaula Klasyka Złota linia  
zestaw obiadowy 6/23

35500
złIndeks: 01010011098

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz głęboki 23 cm

6x talerz deserowy 20 cm
1x półmisek 33 cm 

1x rawier 23 cm
1x salaterka 23 cm

1x waza 2,7 L
1x sosjerka 400 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Złota linia  
zestaw obiadowy 6/18

16900
złIndeks: 01010011097

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Złota linia  
zestaw do kawy 6/21

21000
złIndeks: 01010011100

6x filiżanka 220 ml
6x spodek 15 cm

6x talerz deserowy 17 cm

1x imbryk 1,2 L
1x cukiernica 330 ml
1x mlecznik 300 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Złota linia   
zestaw do kawy 6/18

13000
złIndeks: 01010011099

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 250 ml

6x spodek 15 cm

Skład zestawu:

115

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

https://hurt.altom.pl/produkty/01010011098?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011097?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011100?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011099?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


MariaPaula Klasyka Promise  
zestaw obiadowy 6/24

44100
złIndeks: 01010011010

6x talerz płytki 26 cm 
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm
1x  salaterka 23 cm
1x salaterka 17 cm

1x rawier 23 cm
1x półmisek 33 cm
1x sosjerka 400 ml

1x waza 2,7

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Promise  
zestaw obiadowy 6/18

22250
złIndeks: 01010011011

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Promise  
zestaw kawowy 6/21

21400
złIndeks: 01010011012

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 220 ml

6x spodek 15 cm

1x  imbryk 1,20 L
1x cukiernica 330 ml
1x mlecznik 300 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Promise  
zestaw kawowy 6/18

13850
złIndeks: 01010011013

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 220 ml

6x spodek 15 cm

Skład zestawu:

116

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

https://hurt.altom.pl/produkty/01010011010?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011011?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011012?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011013?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


MariaPaula Klasyka Platynowa linia  
zestaw obiadowy 6/23

55500
złIndeks: 01010011106

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz głęboki 23 cm

6x talerz deserowy 20 cm
1x półmisek 33 cm 

1x rawier 23 cm
1x salaterka 23 cm

1x waza 2,7 L
1x sosjerka 400 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Platynowa linia  
zestaw obiadowy 6/18

23500
złIndeks: 01010011105

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Platynowa linia  
zestaw do kawy 6/21

23500
złIndeks: 01010011108

6x filiżanka 220 ml
6x spodek 15 cm

6x talerz deserowy 17 cm

1x imbryk 1,2 L
1x cukiernica 330 ml
1x mlecznik 300 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Platynowa linia  
zestaw do kawy 6/18

15500
złIndeks: 01010011107

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 220 ml

6x spodek 15 cm

Skład zestawu:

117

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

https://hurt.altom.pl/produkty/01010011106?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011105?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011108?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011107?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


MariaPaula Klasyka Sissi  
zestaw obiadowy 6/18

23500
złIndeks: 01010011109

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Sissi  
zestaw obiadowy 6/23

42900
złIndeks: 01010011110

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz głęboki 23 cm

6x talerz deserowy 20 cm
1x półmisek 33 cm 

1x rawier 23 cm
1x salaterka 23 cm

1x waza 2,7 L
1x sosjerka 400 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Sissi  
zestaw do kawy 6/21

22800
złIndeks: 01010011112

6x filiżanka 220 ml
6x spodek 15 cm

6x talerz deserowy 17 cm

1x imbryk 1,2 L
1x cukiernica 330 ml
1x mlecznik 300 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Sissi  
zestaw do kawy 6/18

15600
złIndeks: 01010011111

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 220 ml

6x spodek 15 cm

Skład zestawu:

118

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

https://hurt.altom.pl/produkty/01010011109?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011110?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011112?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011111?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


MariaPaula Klasyka Amore  
zestaw obiadowy 6/24

36500
złIndeks: 01010011006

6x talerz płytki 26 cm 
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm
1x  salaterka 23 cm
1x salaterka 17 cm

1x rawier 23 cm
1x półmisek 33 cm
1x sosjerka 400 ml

1x waza 2,7 

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Amore  
zestaw obiadowy 6/18

17200
złIndeks: 01010011007

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Amore  
zestaw kawowy 6/21

19200
złIndeks: 01010011008

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 220 ml

6x spodek 15 cm

1x  imbryk 1,20 L
1x cukiernica 330 ml
1x mlecznik 300 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Amore  
zestaw kawowy 6/18

12150
złIndeks: 01010011009

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 220 ml

6x spodek 15 cm

Skład zestawu:

119

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

https://hurt.altom.pl/produkty/01010011006?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011007?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011008?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011009?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


MariaPaula Ecru Klasyka  
zestaw obiadowy 6/23

29200
złIndeks: 01010011115

6x talerz płytki 26 cm 
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm
1x  salaterka 23 cm
1x salaterka 17 cm

1x rawier 23 cm
1x półmisek 33 cm
1x sosjerka 400 ml

1x waza 2,7

Skład zestawu:

MariaPaula Ecru Klasyka  
zestaw obiadowy 6/18

17200
złIndeks: 01010011114

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Ecru Klasyka  
zestaw do kawy 6/21

15200
złIndeks: 01010011117

6x filiżanka 220 ml
6x spodek 15 cm

6x talerz deserowy 17 cm

1x imbryk 1,2 L
1x cukiernica 330 ml
1x mlecznik 300 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Ecru Klasyka  
zestaw do kawy 6/18

10300
złIndeks: 01010011116

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 220 ml

6x spodek 15 cm

Skład zestawu:

120

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

https://hurt.altom.pl/produkty/01010011115?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011114?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011117?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011116?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


MariaPaula Klasyka Ecru Złota linia  
zestaw obiadowy 6/23

37000
złIndeks: 01010011119

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm
1x salaterka 25 cm
1x salaterka 19 cm

1x półmisek 31 cm
1x rawier 24 cm

1x waza 2,7 L
1x sosjerka 400 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Ecru Złota linia  
zestaw obiadowy 6/18

22000
złIndeks: 01010011118

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Ecru Klasyka Złota linia  
zestaw do kawy 6/21

19200
złIndeks: 01010011121

6x filiżanka 220 ml
6x spodek 15 cm

6x talerz deserowy 17 cm

1x imbryk 1,2 L
1x cukiernica 330 ml
1x mlecznik 300 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Klasyka Ecru Złota linia   
zestaw do kawy 6/18

12800
złIndeks: 01010011120

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 220 ml

6x spodek 15 cm

Skład zestawu:

121

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

https://hurt.altom.pl/produkty/01010011119?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011118?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011121?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011120?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


MariaPaula Ecru Klasyka Queen  
zestaw obiadowy 6/23

39900
złIndeks: 01010011123

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm
1x salaterka 25 cm
1x salaterka 19 cm

1x półmisek 31 cm
1x rawier 24 cm

1x waza 2,7 L
1x sosjerka 400 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Ecru Klasyka Queen  
zestaw obiadowy 6/18

23900
złIndeks: 01010011122

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Ecru Klasyka Queen  
zestaw do kawy 6/21

23900
złIndeks: 01010011125

6x filiżanka 220 ml
6x spodek 15 cm

6x talerz deserowy 17 cm

1x imbryk 1,2 L
1x cukiernica 330 ml
1x mlecznik 300 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Ecru Klasyka Queen  
zestaw do kawy 6/18

15900
złIndeks: 01010011124

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 220 ml

6x spodek 15 cm

Skład zestawu:

122

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

https://hurt.altom.pl/produkty/01010011123?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011122?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011125?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01010011124?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


MariaPaula Nova  
zestaw obiadowy 6/23

23760
złIndeks: 0101001915

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm
1x salaterka 25 cm

1x salaterka 19 cm
1x półmisek 31 cm

1x rawier 24 cm
1x sosjerka 350 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Ecru Nova  
zestaw obiadowy 6/18

17200
złIndeks: 0101001916

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Ecru Nova  
zestaw kawowy 6/21

14900
złIndeks: 0101001917

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 250 ml

6x spodek 15 cm

1x imbryk 1,20 L
1x cukiernica 300 ml
1x mlecznik 300 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Ecru Nova  
zestaw kawowy  6/18

10320
złIndeks: 0101001918

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 250 ml

6x spodek 15 cm

Skład zestawu:

123

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

https://hurt.altom.pl/produkty/0101001915?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001916?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001917?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001918?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


MariaPaula Nova Marble  
zestaw obiadowy 6/24

45250
złIndeks: 0101001994

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm
1x salaterka 25 cm
1x salaterka 19 cm

1x półmisek 31 cm
1x rawier 24 cm

1x waza 2,5 L
1x sosjerka 350 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Nova Marble  
zestaw obiadowy 6/18

26750
złIndeks: 0101001995

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm

Skład zestawu:

MariaPaula Nova Marble  
zestaw do kawy 6/21

22550
złIndeks: 0101001996

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 250 ml

6x spodek 15 cm

1x imbryk 1,20 L
1x cukiernica 300 ml
1x mlecznik 300 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Nova Marble  
zestaw do kawy 6/18

15500
złIndeks: 0101001997

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 250 ml

6x spodek 15 cm

Skład zestawu:

124

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

https://hurt.altom.pl/produkty/0101001994?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001995?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001996?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0101001997?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


MariaPaula Nova Pure  
zestaw obiadowy 6/24

45250
złIndeks: 0101001999

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm
1x salaterka 25 cm
1x salaterka 19 cm

1x półmisek 31 cm
1x rawier 24 cm

1x waza 2,5 L
1x sosjerka 350 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Nova Pure  
zestaw obiadowy 6/18

26750
złIndeks: 01010011000

6x talerz płytki 26 cm
6x talerz płytki 20 cm

6x talerz głęboki 23 cm

Skład zestawu:

Maria Paula Nova Pure  
zestaw do kawy 6/21

22550
złIndeks: 01010011001

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 250 ml

6x spodek 15 cm

1x imbryk 1,20 L
1x cukiernica 300 ml
1x mlecznik 300 ml

Skład zestawu:

MariaPaula Nova Pure  
zestaw do kawy 6/18

15500
złIndeks: 01010011002

6x talerz płytki 17 cm
6x filiżanka do kawy 250 ml

6x spodek 15 cm

Skład zestawu:
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BĄDŹ EKO
Kolekcja Bądź Eko, od marki Altom Design, to zestaw produktów dla domu, 
które pozwolą wprowadzić pozytywne zmiany do naszego stylu życia. Arty-
kuły z tej kolekcji to między innymi zastawa stołowa wykonana z materiałów 
organicznych i naturalnych oraz opakowania wielorazowego użytku. Ich war-
tością jest przede wszystkim wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zrów-
noważona produkcja. Pozwalają one znacząco ograniczyć zużycie plastiku  
w gospodarstwach domowych oraz racjonalizują gospodarkę odpadami.

1

2

Taca z włókna
bambusowego,
Organic
Altom Design
30 x 30 x 4,5 cm

3

Worek bawełniany
na warzywa i owoce, Eko
Altom Design
30 x 25 cm1

3

Deska 
bambusowa,
Organic
Altom Design
30 x 20 x 1 cm

2

Całą kolekcję
można myć w zmywarce



Organic kubek z włókna bambusowego 350 ml

315
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 02060271
; inner: 6 szt.

Organic miska z włókna bambusowego 24,5 cm

799
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 020602513
; inner: 6 szt.

Organic chlebak z włókna bambusowego z 
pokrywą 35x20x13,5 cm

2590
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02060174

Organic talerz z włókna bambusowego 19,5 cm

395
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 020602511
; inner: 6 szt.

Organic taca z włókna bambusowego prostokątna 
40,5x31x4,5 cm

2099
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 020602514
; inner: 6 szt.

Organic miska z włókna bambusowego 14,5 cm

299
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 020602512
; inner: 6 szt.

Organic taca z włókna bambusowego okrągła 
30x30x4,5 cm

1280
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 020602515
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Zastawa stołowa, łyżki czy chlebak wykonany z włókien bambusowych 
są w 100 % biodegradowalne i obojętne dla środowiska, również 
na etapie produkcji. Prasowanie pod dużym ciśnieniem zapobiega 

tworzeniu się szczelin, dzięki czemu naczynia są wodoszczelne 
i nie pęcznieją w kontakcie z wodą, można je myć w zmywarce, 
w temperaturze do 70°C. Talerze, kubki i miski można używać 

w mikrofalówce do podgrzewania potraw. 

Pozbawione ostrych krawędzi naczynia i akcesoria bambusowe 
nie wchodzą w reakcję z żywnością - można bezpiecznie serwować 

w nich wszystkie rodzaje produktów żywnościowych.
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Organic deska bambusowa 40x29x1,5 cm

1199
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 020602047
; inner: 6 szt.

Organic deska bambusowa 33x23x1,5 cm

990
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 020602046
; inner: 6 szt.

Organic deska bambusowa 30x20x1 cm

675
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 020602045
; inner: 6 szt.

Organic deska bambusowa 21x25x1 cm

555
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 020602044
; inner: 6 szt.

Organic łyżka bambusowa 30 cm

179
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0206015159
; inner: 12 szt.

Organic łopatka bambusowa 30 cm

179
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0206015160
; inner: 12 szt.

Organic komplet 2 el. do sałaty z włókna 
bambusowego

470
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0206015161
; inner: 24 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Impregnowany olejem 
bambus jest twardy i lekki 
przez co znakomicie nadaje 
się do produkcji trwałych, 

a zarazem wygodnych 
w użytkowaniu desek. 

Bambus nie chłonie 
wody w takim stopniu 

jak drewno. Szybciej schnie, 
przez co przeciwdziała 

rozwojowi bakterii.
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https://hurt.altom.pl/produkty/020602047?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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Organic worek bawełniany do warzyw i owoców 
30x33 cm

425
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 0208028110
; inner: 12 szt.

Organic worek bawełniany do warzyw i owoców 
30x25 cm

329
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 0208028109
; inner: 12 szt.

Organic worek bawełniany do warzyw i owoców 
23x20 cm

255
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 0208028108
; inner: 12 szt.

Organic torba bawełniana siatka z długą rączką 
40x40 cm

590
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 0208028107
; inner: 12 szt.

Organic torba bawełniana siatka 40x40 cm

550
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 0208028106
; inner: 12 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Wykonane w 100% z 
ekologicznej bawełny torby 

i worki przeznaczone są 
do codziennych zakupów. 

Zaprojektowane zostały, 
jako alternatywa dla 

jednorazowych siatek 
i plastikowych worków 

do ważenia i pakowania 
produktów w sklepach. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/0208028110?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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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

1190
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203011104

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

865
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203011105

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

799
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0203011108

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Zadbaj o zdrowie przygotowując i przechowując potrawy  
w naczyniach ze szkła, które są higieniczne i w 100% bezpieczne  

w kontakcie z żywnością. 

Trwałe szkło borokrzemowe posiada zwiększoną odporność  
na działanie wysokich temperatur i uszkodzenia mechaniczne.  

Naczynia wraz z pokrywami można myć w zmywarkach,  
oszczędzając swój czas oraz pieniądze. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/0203011118?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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UZUPEŁNIENIE  
STOŁOWEJ ARANŻACJI
Jak zaaranżować przestrzeń stołową podczas rodzinnych posiłków? Położyć kla-
syczny, biały obrus, dodać kwiaty czy też postawić na dodatki w bardziej nowo-
czesnym stylu? Okazuje się, że każdy szczegół jest ważny. Odpowiednio dobrane 
elementy, które zestawimy ze sobą na stole, muszą stworzyć spójną całość i do-
piero wtedy zbudują odpowiedni klimat miejsca. Maty stołowe, podkładki pod 
talerze czy serwetki to równie istotne elementy dekoracji stołu. Zdecydowanie 
wzbogacają każdą aranżację i dodają jej charakteru. 

Podkładka pod talerz
Altom Design
33 cm

Mata na stół
słomkowa
Altom Design
38 cm

Mata na stół
dwustronna
Altom Design
44 x 37 cm



Kpl.20 serwetek papierowych 33X33cm dek. 
różowe piwonie

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018864

Kpl. 20 serwetek papierowych 33x33cm dek. 
tulipany

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018989

Kpl. 20 serwetek papierowych 33x33 cm dek. łąka

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018988

Kpl.20 serwetek papierowych 33x33cm dek. 
bawełna

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181015

Kpl. 20 serwetek papierowych 33 x 33 cm dek. 
filiżanka z kwiatami

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018867

Kpl. 20 serwetek papierowych 33x33cm dek. 
tulipany w koszyku

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018991

Kpl.20 serwetek papierowych 33x33cm dek. 
bratki

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181012

Kpl.20 serwetek papierowych 33x33cm dek. 
łączka

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181018

Kpl. 20 serwetek papierowych 33x33cm dek. 
kwiaty

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018987

Kpl.20 serwetek papierowych 33x33cm dek. 
czerwone tulipany

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181014

Kpl.20 serwetek papierowych 33x33cm dek. 
różowy kwiat

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181013

Kpl.20 serwetek papierowych 33x33cm dek. 
piwonia

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181022

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Kpl. 20 serwetek papierowych 33x33 cm 
wielkanocnych dek. pisanki i bazie

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018990

Kpl. 20 serwetek papierowych 33x33 cm 
wielkanocnych dek. koszyk z zajączkiem

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018986

Kpl. 20 serwetek papierowych 33x33 cm 
wielkanocnych dek. koszyk z pisankami

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018985

Kpl. 20 serwetek papierowych 33 x 33 cm 
wielkanocnych dek. pisanki i stokrotki

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018938

Kpl. 20 serwetek papierowych 33 x 33 cm 
wielkanocnych dek. zajączki

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018937

Kpl.20 serwetek papierowych 33x33cm 
wielkanocnych dek. pisanki

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181019

Kpl.20 serwetek papierowych 33x33cm dek. złota 
koronka

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181021

Kpl.20 serwetek papierowych 33x33cm dek. 
czarna koronka

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181020

Kpl.20 serwetek papierowych 33x33cm dek. 
kropki

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 01080181016

Kpl.20 serwetek papierowych 33X33cm dek. 
motyle

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018865

Kpl. 20 serwetek papierowych 33x33 cm dek. 
bambus złoty

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018946

Kpl. 20 serwetek papierowych 33x33 cm dek. 
kwiaty w domiczce

245
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0108018943

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0108018990?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018986?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018985?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018938?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018937?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01080181019?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01080181021?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01080181020?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01080181016?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018865?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018946?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018943?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Mata słomkowa 38 cm żółta

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017394
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm czarna

350
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 biała

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017393
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm złota

545
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015212
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm beżowa

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017389
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm czerwona

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 020801595
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm czerwona

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001842
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm bordowa

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 170700151
; inner: 12 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/0108017394?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01080151?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001841?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108017393?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0208015212?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108017389?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020801595?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001842?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170700151?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Podkładka pod talerz promienie śr. 33 cm biała 
przecierka

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018957

Podkładka pod talerz ze złotymi perełkami śr. 33 
cm biała

590
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 z brokatem śr. 33 cm 
czerwona

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018952

Monokolor Mat mata stołowa 38 cm granatowa

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017540
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm niebieska

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001843
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm turkusowa

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0208015261
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm light blue

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001858
; 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 apple green

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 1708001857
; inner: 12 szt.

Mata słomkowa 38 cm zielona

350
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0108017395
; inner: 12 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/0108018957?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018954?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018920?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018952?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108017540?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001843?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0208015261?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001858?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170700148?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001844?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1708001857?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108017395?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


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

499
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 170700173
; inner: 6 szt.

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

499
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 170700172
; inner: 6 szt.

Podkładka pod talerz nieregularna, karbowana śr. 
33 cm złota

680
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01080181003

Podkładka pod talerz relief śr. 33 cm złota

520
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018958

Podkładka pod talerz śr. 33 cm dek. jasne drewno

590
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018959

Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm srebrna

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018950

Podkładka pod talerz śr. 33 cm srebrna

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018919

Podkładka pod talerz relief śr. 33 cm srebrna

499
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 01080181004

Podkładka pod talerz z brokatem śr. 33 cm czarna

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018953

Podkładka pod talerz śr. 33 cm czarna

450
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0108018925

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Maty stołowe i podkładki 
pod talerz ochronią stół 

przed zabrudzeniem, wysoką 
temperaturą i zarysowaniami 

oraz  będą idealnym 
dopełnieniem aranżacji stołu.

Umożliwiają łatwiejszą 
wymianę w razie zabrudzenia, 

nawet podczas trwania 
świątecznego posiłku.  

Duży rozmiar (33 cm) sprawia, 
że podkładka będzie widoczna 

nawet pod największym 
talerzem obiadowym.

Charakterystyczne wgłębienie 
na środku, zabezpiecza 

umieszczony na niej talerz, 
przed zsunięciem się, 

w trakcie przenoszenia.
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https://hurt.altom.pl/produkty/170700173?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/170700172?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01080181003?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018958?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018959?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018950?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018919?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/01080181004?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018953?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0108018925?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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SZKLANE INSPIRACJE

Nieskazitelna tafla szkła, perfekcyjne kształty oraz nowoczesne technologie wy-
twarzania, gwarantujące komfortowe użytkowanie, to cechy charakteryzujące 
ofertę szkła Altom Design. Teraz każdy, może poczuć się jak odkrywca dobrego 
smaku, korzystając z naszych kieliszków, szklanek i galanterii, pełnych blasku. 
Szeroki wybór rozmiarów i kształtów szklanych naczyń pozwala perfekcyjnie 
dobrać szkło do zastawy stołowej i stylu, w którym urządzone zostało pomiesz-
czenie. Niezależnie od rodzaju, każde szklane naczynie, wyróżnia niepowtarzal-
ny design oraz najwyższa jakość wykonania.

Słoik 
do przechowywania
Altom Design
0,95 L

Talerz na jajka
Edwanex
30 cm

Patera szklana
z kloszem
Altom Design
śr. 32 cm

Dzbanek
z pokrywką,
Andrea
Altom Design
1,2 L



Rubin szklanki 370 ml komplet 6 szt.

1935
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007501

Rubin kieliszki do wina białego 370 ml komplet 
6 szt.

1890
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006513

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

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006533

Rubin szklanki 450 ml komplet 6 szt.

1935
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007500

Rubin kieliszki do wina czerwonego 530 ml 
komplet 6 szt.

1935
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006512

Rubin Gold szklanki 370 ml komplet 6 szt.

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007503

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

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006532

Rubin kieliszki do szampana 220 ml komplet 6 szt.

1890
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006514

Rubin Gold szklanki 450 ml komplet 6 szt.

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103007502

Rubin Gold kieliszki do szampana 220 ml komplet 
6 szt.

2990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006534

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Projektanci z Altom Design 
Studio, podczas pracy 

nad fasonem, kierowali się 
podstawową zasadą, że to wino 

ma być ozdobą kieliszka, 
a nie odwrotnie. Postawili więc 

na jakość i prostotę. 

Kształt kieliszków Rubin 
jest nowoczesny, prosty 

i funkcjonalny.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103007501?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006513?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006533?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007500?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006512?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007503?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006532?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006514?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007502?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006534?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Onyx kieliszki do likieru 50 ml komplet 6 szt.

1779
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006382

Onyx kieliszki do martini 260 ml komplet 6 szt.

2790
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006380

Onyx kieliszki do szampana 180 ml komplet 6 szt.

1790
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006264

Onyx kieliszki do wina czerwonego 330 ml 
komplet 6 szt.

1790
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006262

Onyx kieliszki do wina białego 250 ml komplet 
6 szt.

1790
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006263

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

3499
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006555

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

3499
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006553

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

3499
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006554

Avangarda kieliszki do szampana 200 ml komplet 
6 szt.

2365
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006558

Avangarda kieliszki do wina czerwonego 520 ml 
komplet 6 szt.

2365
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006556

Avangarda kieliszki do wina białego 400 ml 
komplet 6 szt.

2365
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103006557

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Szkło nóżki, barwione jest 
w masie, co daje gwarancję 
niezmienności koloru. Dzięki 
temu naczynia 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/0103006382?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006380?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006264?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006262?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006263?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006555?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006553?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006554?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006558?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006556?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103006557?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Venus pucharek do lodów 280 ml

195
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 010301195
; inner: 6 szt.

Venus dzbanek do zimnych napojów 1,2 L

490
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103009134

Atlantis zestaw do ciasta 7 elementów

1950
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103002162

Flora talerz szklany 31,5 cm

675
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0103002173
; inner: 3 szt.

Flora talerz szklany 24,5 cm

345
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0103002172
; inner: 6 szt.

Flora talerz szklany 19 cm

235
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103002171
; inner: 6 szt.

Flora talerz szklany 15 cm

130
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 0103002170
; inner: 6 szt.

Flora salaterka 15 cm

215
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103005483
; inner: 6 szt.

Flora szklanka 320 ml

240
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0103007534
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/010301195?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103009134?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002162?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002173?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002172?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002171?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002170?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005483?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007534?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


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

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 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 szklanki 310 ml komplet 6 szt.

1250
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0103007522

Venus kubek 350 ml

239
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103003246
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Najważniejszą właściwością 
szkła jest niewątpliwie jego 

bezbarwność. 

Dekoracyjne żłobienia na 
powierzchni naczyń dodają jej 

szlachetności i będą dodatkową 
ozdobą każdej stołowej 

aranżacji. 

Kolekcja dostępna w wersji 
niedekorowanej oraz ze złotym 

wykończeniem. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103005477?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005475?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002168?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002166?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007530?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005476?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005474?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002167?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103002164?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103007522?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003246?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Szklanka cafe latte 250 ml

220
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0103003231
; inner: 6 szt.

Werona kubek na stopce 310 ml

220
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103003235
; inner: 6 szt.

Sydney kubek z uchem ozdobnym 350 ml

165
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103003243
; inner: 6 szt.

Havana kubek/filiżanka 310 ml

159
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103003241
; inner: 6 szt.

Dublin kubek 330 ml

239
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103003225
; inner: 6 szt.

Leon kubek 300 ml

175
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103003200
; inner: 6 szt.

Roma kubek 270 ml dek. kwiatki

138
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0103003206
; inner: 6 szt.

Roma kubek 270 ml

149
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0103003179
; inner: 6 szt.

Lagos kubek 260 ml

147
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0103003204
; inner: 6 szt.

Rose kubek 240 ml

150
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0103003187
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103003231?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003235?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003243?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003241?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003225?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003200?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003206?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003179?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003204?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103003187?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Andrea dzbanek z pokrywką 1,2l

2790
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0103009136

Andrea dzbanek termiczny 950 ml

2499
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0103009135

Andrea filiżanki termiczne 400 ml komplet 2 szt.

2620
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0103008121

Andrea filiżanki termiczne 300 ml komplet 2 szt.

2225
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0103008113

Andrea filiżanki termiczne 80 ml komplet 2 szt.

1585
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 010300894

Andrea kubki termiczne 420 ml komplet 2 szt.

2720
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0103008111

Andrea kubki termiczne 350 ml komplet 2 szt.

2435
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 010300891

Andrea kubki termiczne 300 ml komplet 2 szt.

2285
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0103008120

Andrea szklanki termiczne 450 ml komplet 2 szt.

2145
złopak. zbiorcze: 9 szt.

Indeks: 0103008110

Andrea szklanki termiczne 380 ml komplet 2 szt.

2060
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0103008109

Andrea szklanki termiczne 300 ml komplet 2 szt.

1745
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0103008112

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Andrea to kolekcja naczyń 
ze szkła borosilikatowego 
z podwójnymi ściankami.

Naczynia znacznie dłużej, 
w porównaniu ze zwykłymi 

szklankami, utrzymują 
właściwą temperaturę 

napojów, zarówno 
ciepłych,  

jak i chłodnych.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103009136?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103009135?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103008121?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103008113?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/010300894?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103008111?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/010300891?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103008120?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103008110?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103008109?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103008112?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Dzbanek z mieszadłem 1,8 L mix kolorów

799
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103009123

Dzbanek z wkładem 1,4 L mix kolorów

750
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103009124

Dzbanek 1,35 L mix kolorów

499
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103009125

Dzbanek szklany 2 L

1190
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 010300936

Dzbanek szklany 1 L

875
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 010300933

Dzbanek szklany 650 ml

675
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 010300932

Dzbanek z zaparzaczem 2,2 L

1510
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 020302350

Dzbanek z zaparzaczem 1,5 L

1350
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 020302349

Dzbanek z zaparzaczem 900 ml

950
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 020302333

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Dzbanki wyposażone zostały 
w specjalny wkład  
na cytrynę/miętę 

lub mieszadło. Dzięki temu 
możemy je traktować jako 

mikser do napojów  
domowej roboty.

Dzbanek wykonany jest 
ze szkła, łatwy w utrzymaniu 

czystości, można go myć 
w zmywarce.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103009123?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103009124?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103009125?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/010300936?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/010300933?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/010300932?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020302350?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020302349?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020302333?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Patera szklana z kloszem 32 cm color box

3900
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0103005466

Sosjerka szklana 200 ml

235
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103005400

Mlecznik szklany 200 ml

239
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103005454
; inner: 1 szt.

Maselnica szklana 17x11 cm

585
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0103005453

Maselnica szklana karo

585
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0103005452

Maselnica szklana

570
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0103005369

Cukiernica szklana śr. 10 cm

695
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0103005336

Dip szklany 11x10,5x5 cm

219
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103005446
; inner: 6 szt.

Dip szklany 10x10x5,2 cm

219
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103005387
; inner: 6 szt.

Dip szklany 14x8x3,9 cm

219
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103005388
; inner: 6 szt.

Dip szklany 14x7x3,2 cm

219
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103005390
; inner: 6 szt.

Dip szklany 10,5x10x4,8 cm

219
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0103005389
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

149

https://hurt.altom.pl/produkty/0103005466?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005400?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005454?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005453?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005452?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005369?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005336?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005446?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005387?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005388?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005390?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005389?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Maselnica ida (481.2194.00)

1095
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0103005485

Maselnica bezbarwna 12x17x8,5 cm

1095
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 1301451

Maselnica szklana 14,5x12x7 cm

965
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0103005239

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

Patera prostokątna 32x18cm (481.1834.00)

1199
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0103016683

Piramida 2-el.kostka (talerz 25cm+18cm) 
481.1835.00

2500
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016842

Piramida 2-el.fala (talerze 26cm+16cm) 
481.1821.00

2250
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103016840

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103005485?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/1301451?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005239?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016716?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016715?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016683?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016842?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103016840?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Kieliszek do jajka

119
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0103005374

Talerz do jajek śr. 30 cm

990
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 0103005398

Talerz do jajek 26x19 cm

810
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0103005373

Talerz do jajek śr. 22 cm

710
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0103005372

Talerz do jajek śr. 21,5 cm

669
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 0103005237

Talerz do jajek śr. 21 cm

520
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0103005161

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Bez jajka nie ma wiosennych świąt! Króluje w koszyczku i na stole. 
Zadbajmy, aby ten świąteczny symbol był odpowiednio zaserwowany 

podczas świątecznego śniadania. 

Szklane talerze ze specjalnymi wgłębieniami sprawią, że świąteczny 
przysmak będzie elegancko podany i nie zsunie się podczas 

przenoszenia talerza. Na środku znajduje się miejsce na świąteczne 
dekoracje lub na dołożenie np. pysznych dodatków.  

W kieliszku z przezroczystego szkła, na zgrabnej nóżce jajko  
również będzie stabilnie podane i elegancko wyeksponowane. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/0103005374?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005398?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005373?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005372?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005237?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0103005161?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Słoik do przechowywania 1,25 L

599
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018189

Słoik do przechowywania 960 ml

469
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018140

Słoik do przechowywania 650 ml

425
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018141

Słoik do przechowywania 300 ml

279
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018142

Słoik do przechowywania 1,25 L relief z wstążka 
i zawieszką

680
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018285

Słoik do przechowywania 950 ml relief z wstążka 
i zawieszką

599
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018286

Słoik do przechowywania 650 ml relief z wstążka 
i zawieszką

520
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018287

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Słoiki idealnie sprawdzą się do przechowywania sypkich produktów,  
a dzięki ozdobnym kształtom, żłobieniom czy wstążeczce  

będą również elementem dekoracyjnym w kuchni. 

Zestawienie kilku słoików, o różnych wielkościach,  
pozwoli stworzyć bardzo praktyczny i elegancki zestaw. 

Szczelne zamknięcie sprawi, że powietrze nie dostanie się  
do środka słoika, a produkty na długo pozostaną świeże.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0203018189?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018140?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018141?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018142?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018285?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018286?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018287?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Pojemnik szklany z przezroczystą zakrętką 750 ml

390
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018238

Pojemnik szklany z przezroczystą zakrętką 1 L

450
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018237

Pojemnik szklany z przezroczystą zakrętką 1,75 L

535
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018236

Home Made pojemnik szklany 2 L

850
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203018253
; inner: 6 szt.

Home Made pojemnik szklany skośny 1,5 L

575
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203018251
; inner: 6 szt.

Home Sweet Home pojemnik szklany 1,85 L

660
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0203018161
; inner: 6 szt.

Home Sweet Home pojemnik szklany 1 L

480
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0203018162
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Szklane pojemniki posiadają 
niewielką tabliczkę do 

zapisania informacji kredą. 
Zmieniając zawartość 

pojemnika, bez problemu 
zmienimy również jego opis.

Szklane naczynie jest bardzo 
higieniczne, nie pochłania 

zapachów i nie wchodzi 
w reakcję z produktami 

spożywczymi.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0203018238?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018237?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018236?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018253?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018251?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018161?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018162?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


SZTUĆCE NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Estetyka aranżacji stołowej, a także wygoda spożywania posiłków wymagają 
odpowiednich akcesoriów. Wśród nich oczywistą pozycję zajmują sztućce. 
Warto zaopatrzyć się w wysokiej jakości produkty, wykonane starannie, z naj-
lepszych materiałów, które jednocześnie są poręczne oraz wygodne w użyt-
kowaniu. Wierzymy, że nawet tak niewielkie elementy mogą stać się gwiazdą 
stołowej aranżacji. Dlatego wśród naszych kolekcji znajdziecie Państwo sztućce, 
o różnych kształtach i wykończeniu. 

Komplet sztućów,
Leonardo
Altom Design
24 szt.

Łyżki do sałaty,
Future
Altom Design
2 elementy

Łopatka
i nóż do ciasta,
Future
Altom Design
2 elementy

Komplet sztućów,
Mona
Gerpol
24 szt.

Można bezpiecznie
myć w zmywarce.



Leonardo sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

5500
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104013176

Leonardo noże komplet 2 szt. na blistrze

429
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0104013152
; inner: 10 szt.

Leonardo łyżeczki do herbaty komplet 6 szt. na 
blistrze

785
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0104013155
; inner: 10 szt.

Leonardo widelce komplet 3 szt. na blistrze

550
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0104013153
; inner: 10 szt.

Leonardo łyżeczki koktajlowe komplet 3 szt. na 
blistrze

499
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0104013164
; inner: 10 szt.

Leonardo łyżki komplet 3 szt. na blistrze

550
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0104013154
; inner: 10 szt.

Leonardo widelczyki do ciasta komplet 6 szt. na 
blistrze

785
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0104013163
; inner: 10 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

dostępność 05.03.2021

Akcesoria stołowe musi wyróżniać wytrzymałość, są bowiem 
użytkowane codziennie i to kilkakrotnie. Aby przetrwały częstą 

eksploatację, ich wykonanie powinno być perfekcyjne. 

Dlatego największą popularnością cieszą się sztućce ze stali 
nierdzewnej, która wykazuje wyjątkową odporność na ścieranie, 

zapewnia higienę i bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością. 

Materiał ten idealnie sprawdza się do produkcji łyżek, widelców 
i noży oraz innych akcesoriów stołowych.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0104013176?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013152?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013155?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013153?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013164?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013154?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013163?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Cosmo łyżeczki komplet 3 szt. na blistrze

599
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013150
; inner: 6 szt.

Cosmo widelce komplet 3 szt. na blistrze

599
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013149
; inner: 6 szt.

Cosmo noże komplet 2 szt. na blistrze

599
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013148
; inner: 6 szt.

Cosmo sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

5199
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104013147

Studio sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

3990
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001181

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

dostępność 25.02.2021dostępność 25.02.2021 dostępność 25.02.2021

dostępność 25.02.2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/0104013150?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013149?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013148?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013147?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001181?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Future łyżeczki do herbaty komplet 6 szt. na 
blistrze

990
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013146
; inner: 6 szt.

Future łyżki komplet 3 szt. na blistrze

679
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013144
; inner: 6 szt.

Future widelce komplet 3 szt. na blistrze

679
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013145
; inner: 6 szt.

Future noże komplet 2 szt. na blistrze

679
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0104013143
; inner: 6 szt.

Future łyżka i widelec do sałaty w pudełku flok

1190
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013142
; inner: 6 szt.

Future nóż i łopatka do ciasta w pudełku flok

1195
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013141
; inner: 6 szt.

Future łyżeczki do kawy komplet 6 szt. w pudełku 
flok

1350
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013140
; inner: 6 szt.

Future łyżeczki do herbaty komplet 6 szt. w 
pudełku flok

1350
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013139
; inner: 6 szt.

Future łyżeczki koktajlowe komplet 6 szt. w 
pudełku flok

1670
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013137
; inner: 6 szt.

Future widelczyki do ciasta komplet 6 szt. w 
pudełku flok

1350
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0104013138
; inner: 6 szt.

Future sztućce komplet 24 szt. w pudełku flok

5275
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001127

Future sztućce komplet 69 szt. opakowanie 
walizka

14900
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0104001154

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

dostępność 25.02.2021

dostępność 25.02.2021

dostępność 25.02.2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/0104013146?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013144?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013145?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013143?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013142?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013141?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013140?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013139?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013137?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104013138?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001127?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001154?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Mona sztućce polerowane komplet 68 szt. w 
walizce

30415
złopak. zbiorcze: 3 szt.

Indeks: 0104001156

Mona sztućce polerowane komplet 24 szt. w 
pudełku flok

9160
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0104001158

Venus sztućce polerowane komplet 68 szt. w 
walizce

34500
złopak. zbiorcze: 3 szt.

Indeks: 0104001128

Venus sztućce polerowane komplet 24 szt. w 
pudełku flok (opak 8)

13500
złopak. zbiorcze: 8 szt.

Indeks: 0104001189

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

gwarancja
20 lat20

lat

Skład zestawu:

12 x nóż obiadowy 
12 x widelec obiadowy 

12 x łyżka obiadowa 
12 x łyżeczka do herbaty 
12 x widelczyk do ciasta 

1 x łyżka wazowa 
1 x łyżka do sosu 

2 x łyżka do sałaty 
1 x widelec do sałaty 
1 x widelec do mięs 

1 x łyżeczka do cukru 
1 x łopatka do tortu
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https://hurt.altom.pl/produkty/0104001156?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001158?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001128?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0104001189?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


VALDINOX to polska marka tworzona z pasją przez ekspertów, którzy od 
kilkudziesięciu lat projektują naczynia kuchenne do polskich domów. Jak nikt 
znamy potrzeby i oczekiwania Polaków względem kuchennego wyposaże-
nia. Przygotowując wszystkie nasze kolekcje kierujemy się zasadą, że każdy 
w swojej kuchni powinien czuć się jak mistrz. Wykorzystujemy nowoczesne 
technologie wytwarzania, dzięki którym nasze naczynia to zawsze profesjo-
nalne połączenie efektownego wyglądu z solidnością i funkcjonalnością.  

Wyciskacz do czosnku
Valdinox
17,5 x 3,2 x 5 cm

Łyżka nylonowa
z drewnianą rączką,
Prime
Valdinox

Uchwyt z naturalnego 
drewna orzechowego.

Garnek z pokrywą,
Rock
Valdinox
3,2 L



Valdinox Prime patelnia 20 cm

2320
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003574

Valdinox Prime garnek 20 cm z pokrywą

4690
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002473

Valdinox Prime patelnia 24 cm

2790
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003575

Valdinox Prime garnek 24 cm z pokrywą

5990
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002474

Valdinox Prime rondel 16 cm

2790
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002475

Valdinox Prime rondel 28 cm z pokrywą

5990
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002476

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Do wszystkich kuchenek

POL
ECANE  PRZEZ

P O LE C A N E
 

P R Z E ZEKSPERTÓW
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204003574?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204002473?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204003575?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204002474?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204002475?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204002476?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


VALDINOX Prime młynek do przypraw drewniany 
5x26 cm

2275
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0206015153
; inner: 6 szt.

VALDINOX Prime łyżka nylonowa cedzakowa z 
drewnianą rączką

899
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0207015649
; inner: 6 szt.

VALDINOX Prime łopatka nylonowa ażurowa z 
drewnianą rączką

899
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0207015648
; inner: 6 szt.

VALDINOX Prime chochla nylonowa z drewnianą 
rączką

899
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0207015651
; inner: 6 szt.

VALDINOX Prime łyżka nylonowa z drewnianą 
rączką

899
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0207015650
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Uchwyt z naturalnego  
drewna orzechowego

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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https://hurt.altom.pl/produkty/0206015153?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015649?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015648?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015651?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015650?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


VALDINOX Rock brytfanna 32x21 cm z pokrywą i 
dozownikiem oleju (5,7 L+2,4 L)

7490
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020401029

VALDINOX Rock rondel 16 cm 1,1 L

2890
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002284

VALDINOX Rock garnek 26cm 7,5 L z pokrywą

9500
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0204002311

VALDINOX Rock garnek 18 cm 1,7 L z pokrywą

4190
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002357

VALDINOX Rock patelnia 28 cm

4250
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003336

VALDINOX Rock patelnia 26 cm

3590
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003408

VALDINOX Rock patelnia 24 cm

3290
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003335

VALDINOX Rock patelnia 20 cm

2550
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003334

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/020401029?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204002284?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204002311?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204002357?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204003336?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204003408?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204003335?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204003334?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


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 korkociąg 19,5x7,3x3,7 cm

1590
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204015517
; inner: 12 szt.

VALDINOX tłuczek do mięsa 24x4x4 cm

1635
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204015577
; inner: 12 szt.

VALDINOX dziadek do orzechów 17,5x4x2 cm

1350
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204015520
; inner: 12 szt.

VALDINOX wyciskacz do czosnku 17,5x3,2x5 cm

1550
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204015519
; inner: 12 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0206015157?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0206015156?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204015517?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204015577?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204015520?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204015519?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Naczynia emaliowane to wierność tradycji, ale również dopasowanie się do 
zmieniających się potrzeb dzisiejszego świata. Obecnie oferta naczyń emaliowa-
nych Silesia to produkty o tradycyjnych kształtach, prezentowane w klasycznych 
wzorach i kolorach, a także propozycje nowoczesne, w których emalia połączo-
na została z elementami stali nierdzewnej oraz szkła. Marka Altom Design swoje 
kolekcje porcelany i tekstyliów chętnie łączy z naczyniami emaliowanymi Silesia. 

Garnek prosty,
Chabry
Silesia
śr. 14 cm, 1,5 L

Czajnik emaliowany
baryłka
Silesia
2,5 L, szary

Kubek
emaliowany
Silesia
0,45 L

Brytfanna emaliowana
z pokrywą
Silesia
30 cm, 2,8 L

Naczyń emaliowanych możesz 
używać na wszystkich rodzajach 
kuchenek, w tym indukcji

Czy wiesz, ze...?
Naczyń emaliowanych możesz 
używać na wszystkich rodzajach 
kuchenek, w tym indukcji

Czy wiesz, ze...?



Chabry garnek emaliowany prosty 1,5 L 14 cm 
biały

1520
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021129

Chabry garnek emaliowany prosty 4,4 L 20 cm 
biały

2650
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021132

Chabry garnek emaliowany prosty 2,4 L 16 cm 
biały

1775
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021130

Chabry garnek emaliowany prosty 5,8 L 22 cm 
biały

2930
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021133

Chabry garnek emaliowany prosty 3,3 L 18 cm 
biały

2099
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021131

Chabry rondel emaliowany z trzonkiem 1 L; 14 
cm biały

1650
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021134

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Wiele osób nie jest 
świadomych tego, 

że naczynia emaliowane 
idealnie działają 
na kuchenkach 

indukcyjnych. A to dlatego, 
że ich korpus wykonany jest 
z blachy o właściwościach 
ferromagnetycznych, którą 

następnie pokrywa się 
warstwami emalii. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/02050021129?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050021132?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050021130?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050021133?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050021131?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050021134?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Garnek prosty 3,3 L 18 cm krem nakrapiany

1355
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205002853

Garnek prosty 2,2 L 16 cm krem nakrapiany

1185
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205002852

Garnek prosty 1,5 L 14 cm krem nakrapiany

999
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205002851

Wild Herbs rondel emaliowany z trzonkiem 1 L; 
14 cm krem

1650
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021147

Wild Herbs kubek emaliowany 0,45 L; śr. 9 cm; 
wys.9 cm krem

1255
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0205027208

Wild Herbs garnek emaliowany prosty 5,8 L 22 
cm krem

2930
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021146

Wild Herbs garnek emaliowany prosty 4,4 L 20 
cm krem

2650
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021145

Wild Herbs garnek emaliowany prosty 3,3 L 18 
cm krem

2099
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021144

Wild Herbs garnek emaliowany prosty 2,4 L 16 
cm krem

1775
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021143

Wild Herbs garnek emaliowany prosty 1,5 L 14 
cm krem

1520
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02050021142

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

W dzisiejszym czasie zdrowie to najwyższa wartość. 
Wielu Twoich klientów może nie wiedzieć, że powłoka 

emaliowana jest antybakteryjna. Gładka, szklista powierzchnia 
nie pozwala na rozmnażanie się wirusów i bakterii  

oraz nie wchodzi w reakcje ze składnikami pożywienia, 
zapewniając zdrowe gotowanie i przechowywanie posiłków.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0205002853?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002852?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002851?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050021147?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205027208?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050021146?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050021145?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050021144?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050021143?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050021142?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Kubek emaliowany 450 ml 9 cm szary nakrapiany

915
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0205027107

Garnek prosty 5,8 L 22 cm szary nakrapiany

1945
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205002848

Garnek prosty 4,4 L 20 cm szary nakrapiany

1695
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205002847

Garnek prosty 3,3 L 18 cm szary nakrapiany

1355
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205002846

Garnek prosty 2,2 L 16 cm szary nakrapiany

1185
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205002845

Garnek prosty 1,5 L 14 cm szary nakrapiany

999
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205002844

Rondel stożkowy z trzonkiem i dzióbkiem 450 ml 
12 cm krem nakrapiany

1355
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205002857

Rondel emaliowany z trzonkiem 1 L 14 cm krem 
nakrapiany

1115
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205002856

Kubek emaliowany z dzióbkiem 1,15 L 12 cm 
krem nakrapiany

1185
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0205027110

Kubek emaliowany 450 ml 9 cm krem nakrapiany

915
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0205027109

Garnek prosty 5,8 L 22 cm krem nakrapiany

1945
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205002855

Garnek prosty 4,4 L 20 cm krem nakrapiany

1695
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205002854

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0205027107?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002848?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002847?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002846?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002845?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002844?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002857?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002856?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205027110?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205027109?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002855?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002854?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


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

5590
złopak. zbiorcze: 1 szt.

Indeks: 020501013

Brytfanna emaliowana 7,1 L z pokrywą 3,1 L śr.38 
cm wys. 18 cm

4390
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 02050103

Brytfanna emaliowana 2,8 L z pokrywą 2,8 L śr. 
30 cm wys. 15 cm

3699
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 02050102

Garnek emaliowany prosty z pokrywą 16,6 L 30 
cm wys. 25,2 cm krem/ciemny środek

5850
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0205002549

Garnek emaliowany prosty z pokrywą 14,2 L 28 
cm wys. 25 cm krem/ciemny środek

5199
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0205002548

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

6485
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0205002502

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

4590
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0205002940

Rondel stożkowy z trzonkiem i dzióbkiem 450 ml 
12 cm szary nakrapiany

1355
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205002850

Rondel emaliowany z trzonkiem 1 L 14 cm szary 
nakrapiany

1115
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205002849

Kubek emaliowany z dzióbkiem 1,15 L 12 cm 
szary nakrapiany

1185
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0205027108

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

W ofercie marki Silesia znajdziesz naczynia,  
które ułatwią wykonanie „zadań specjalnych” w kuchni. 

Duże garnki 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 dużych porcji mięsa. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/020501013?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050103?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050102?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002549?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002548?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002502?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002940?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002850?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002849?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205027108?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Izydor garnki emaliowane z pokrywami szklanymi komplet 8 el. grafit silver

18500
złIndeks: 0205002610

Izydor garnki emaliowane z pokrywami szklanymi komplet 8 el. latte

18500
złIndeks: 02050021119

Balbina garnki emaliowane z pokrywami szklanymi komplet 8 el. taupe

18500
złIndeks: 0205002934

Izydor garnki emaliowane z pokrywami szklanymi komplet 8 el. szare

18500
złIndeks: 0205002931

Balbina garnki emaliowane z pokrywami szklanymi komplet 8 el. kremowe

18500
złIndeks: 0205002933

Balbina garnki emaliowane z pokrywami szklanymi komplet 8 el. kremowe

18900
złIndeks: 02050021086
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https://hurt.altom.pl/produkty/0205002610?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050021119?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002934?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002931?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205002933?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02050021086?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Czajnik emaliowany 2,2 L zielony

3950
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205001111

Czajnik emaliowany 2,2 L czerwony

3950
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0205001110

Czajnik emaliowany stożek 2,5 L latte

4350
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0205001112

Czajnik emaliowany stożek 2,5 L kremowy

4350
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0205001107

Czajnik emaliowany baryłka 2,5 L szary

4900
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0205001106

Czajnik emaliowany baryłka 2,5 L grafit silver

4900
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020500194

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0205001111?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205001110?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205001112?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205001107?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0205001106?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020500194?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


FUNKCJONALNA KUCHNIA
W aranżacji kuchni najważniejsza jest funkcjonalność, którą doceniamy  
podczas codziennych prac. Pamiętajmy jednak, że praktyczne wnętrze może  
być również ciekawe i stylowe. Funkcjonalne produkty do kuchni marki  
Altom Design pozwolą wyrazić indywidualny charakter każdego użytkowni-
ka, podczas gotowania. Nasi projektanci dbają również, by trwałe, łatwe  
w pielęgnacji i proste w użytkowaniu garnki, patelnie czajniki i inne narzędzia 
kuchenne tworzyły stylistycznie spójną całość z oferowaną przez nas zastawą 
stołową czy dodatkami do jadalni. 

Chlebak z pokrywą
w odcieniu złota
Altom Design
34 x 18 x 15 cm

Forma do babki
z tuleją
Altom Design
22 x 11,5 cm

Powłoka nieprzywieralna 
ułatwiającą  

wyciąganie ciasta.

Czajnik nierdzewny,
Logan
Altom Design
2,7L



David garnek wysoki  nierdz. 22 cm 7,1 L z 
pokrywą szklaną

4990
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0204002306

David garnek wysoki nierdz. 30 cm 16,2 L z 
pokrywą szklaną

9550
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0204002309

David garnek wysoki nierdz. 24 cm 9 L z pokrywą 
szklaną

5790
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0204002307

Marco garnki nierdzewne z pokrywami szklanymi 
komplet 8 el.

7350
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 020400468

Remo garnki nierdzewne z pokrywami szklanymi 
komplet 8 el.

7350
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 020400469

David garnek wysoki nierdz. 28 cm 13,5 L z 
pokrywą szklaną

7650
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 0204002308

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

David to linia solidnych, nierdzewnych naczyń kuchennych,  
o prostym kształcie. 

Zewnętrzna powierzchnia jest częściowo satynowana, a w części 
polerowana na wysoki połysk, przez co garnki doskonale się prezentują. 

Satynowany środek ułatwia utrzymanie naczynia w czystości. Dodatkowo 
wewnątrz zaznaczono praktyczną podziałkę do odmierzania składników. 

Grube, kapsułowe dno zapewnia perfekcyjną dystrybucję ciepła 
i najwyższą odporność na odkształcenia.

Uniwersalne garnki przeznaczone są do stosowania  
na wszystkich rodzajach kuchenek oraz do mycia w zmywarkach.  
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204002306?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204002309?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204002307?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020400468?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020400469?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204002308?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Fabio garnek nierdzewny 22 cm z pokrywą 
szklaną

2850
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002426

Fabio garnek nierdzewny 20 cm z pokrywą 
szklaną

2450
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002425

Fabio garnek nierdzewny 18 cm z pokrywą 
szklaną

2099
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002424

Fabio garnek nierdzewny 16 cm z pokrywą 
szklaną

1950
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002423

Fabio rondel nierdzewny 16 cm z pokrywą szklaną

1950
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204002422

Vito komplet garnków nierdzewnych 8el.

7890
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 020400442

Vito komplet garnków nierdzewnych 10 el.

10800
złopak. zbiorcze: 2 szt.

Indeks: 020400476

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.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204002426?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204002425?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204002424?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204002423?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204002422?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020400442?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020400476?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Czajnik nierdzewny 2,5 L Białe Kropki

2190
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001302

Czajnik nierdzewny 2,5 L Czarne Kropki

2190
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001301

Czajnik nierdzewny 2,5 L Modern

2190
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001300

Róża Paryska czajnik nierdzewny 2,5 L

2190
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001296

Maki czajnik nierdzewny 2,5 L

2190
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001295

Daily Satin czajnik nierdzewny 2,5 L

1580
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001269

Eric czajnik nierdzewny 3 L

2599
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001332

Kameleon czajnik nierdzewny 3 L

3450
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0204001262

Natura Dark czajnik nierdzewny 2,5 L

2790
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001267

Martin czajnik nierdzewny 2,7 L

2800
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001325

Andy czajnik nierdzewny 2,3 L

3550
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001320

Logan czajnik nierdzewny 2,7 L

3250
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204001331

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204001302?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204001301?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204001300?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204001296?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204001295?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204001269?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204001332?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204001262?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204001267?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204001325?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204001320?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204001331?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Natura Light patelnia do naleśników 26 cm

1890
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003464

Natura Light patelnia głęboka 26 cm

2690
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003466

Natura Light patelnia 28 cm

2599
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003555

Natura Light patelnia 24 cm

2099
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003554

Natura Light patelnia 20 cm

1699
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204003186

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Patelnie Natura można 
używać na wszystkich 

źródłach ciepła, również 
na indukcji. Indukcja 
elektromagnetyczna 

to energooszczędność 
oraz szybkie i bezpieczne 

gotowanie.

Wielowarstwowa powłoka 
NON-STICK chroni przed 

przywieraniem potraw i jest 
łatwa w utrzymaniu czystości. 

Aluminiowy korpus szybko 
się nagrzewa i doskonale 

przewodzi ciepło, co pozwala 
zachować w potrawie to 

co najważniejsze: witaminy 
i składniki odżywcze.

Antypoślizgowe uchwyty, 
wyglądające jak drewno 
ograniczają nagrzewanie. 

Zabezpieczają dłonie 
przed poparzeniem. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204003464?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204003466?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204003555?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204003554?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204003186?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Chlebak biały matowy z pokrywą w odcieniu złota 
34x18x15 cm

3090
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020401754
; inner: 1 szt.

Puszka okrągła biała matowa z pokrywą w 
odcieniu złota 11x11x15 cm dek. coffee

1080
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0204018433
; inner: 6 szt.

Puszka okrągła biała matowa z pokrywą w 
odcieniu złota 11x11x15 cm dek. sugar

1080
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0204018432
; inner: 6 szt.

Puszka okrągła biała matowa z pokrywą w 
odcieniu złota 11x11x15 cm dek. tea

1080
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0204018431
; inner: 6 szt.

Chlebak czarny matowy z pokrywą w odcieniu 
złota 34x18x15 cm

3090
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020401753
; inner: 1 szt.

Puszka okrągła czarna matowa z pokrywą w 
odcieniu złota 11x11x15 cm dek. coffee

1080
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0204018430
; inner: 6 szt.

Puszka okrągła czarna matowa z pokrywą w 
odcieniu złota 11x11x15 cm dek. sugar

1080
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0204018429
; inner: 6 szt.

Puszka okrągła czarna matowa z pokrywą w 
odcieniu złota 11x11x15 cm dek. tea

1080
złopak. zbiorcze: 18 szt.

Indeks: 0204018428
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/020401754?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018433?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018432?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018431?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020401753?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018430?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018429?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204018428?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Rock łyżka do makaronu nylonowa

425
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0207015647
; inner: 6 szt.

Rock łyżka cedzakowa nylonowa

425
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0207015646
; inner: 6 szt.

Rock łyżka kuchenna nylonowa

425
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0207015645
; inner: 6 szt.

Rock łopatka ażurowa nylonowa

425
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0207015644
; inner: 6 szt.

Rock szumówka nylonowa

425
złopak. zbiorcze: 120 szt.

Indeks: 0207015643
; inner: 6 szt.

Rock łyżka wazowa nylonowa

459
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0207015642
; inner: 6 szt.

Rock nóż szefa 20 cm

660
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204013299
; inner: 6 szt.

Rock nóż do mięsa 20 cm

635
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204013297
; inner: 6 szt.

Rock nóż uniwersalny 12 cm

415
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204013296
; inner: 6 szt.

Rock nóż do obierania 9 cm

389
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204013295
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0207015647?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015646?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015645?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015644?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015643?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015642?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013299?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013297?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013296?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013295?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Forma niska do pizzy 33,5x1 cm

965
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009204

Forma do tarty 28 cm

880
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009201

Forma tortownica z plastikową pokrywą i 
uchwytem 26 cm

1760
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204009206

Forma tortownica 26 cm

1230
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204009200

Forma tortownica 24 cm

1050
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204009199

Forma tortownica 18 cm

880
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204009198

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Formy wykonane zostały 
z solidnej stali węglowej, 

która równomiernie 
przewodzi ciepło, co daje 
nam gwarancję, że ciasto 

zawsze równo się upiecze.

Formy odporne  
są na odkształcenia 

pod wpływem wysokich 
temperatur (do 230°C). 

Powłoka non-stick, 
o efektownym wyglądzie 

kamienia posiada  
doskonałe właściwości  

nieprzywierające co ułatwia  
wyjmowanie ciasta. 

Gładka powierzchnia  ułatwia 
mycie naczynia po użyciu. 
Formę wystarczy opłukać 

w wodzie z dodatkiem płynu 
do naczyń.  

182

https://hurt.altom.pl/produkty/0204009204?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009201?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009206?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009200?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009199?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009198?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Trzepaczka do jaj 30 cm

325
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0204015677
; inner: 12 szt.

Trzepaczka do jaj 25 cm

289
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0204015676
; inner: 12 szt.

Trzepaczka do jaj 20 cm

260
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0204015675
; inner: 12 szt.

Forma tortownica prostokątna 34x24x7,5 cm

1935
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204009210

Forma do pieczenia prostokątna z plastikową 
pokrywą i uchwytem 36,3x24,5x5,5 cm

2190
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204009207

Forma do pieczenia 36x24,5x6 cm

1230
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009209

Forma do pieczenia 31x11,5x7,5 cm

790
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009208

Forma do pieczenia 35x27x6,8 cm

1399
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009205

Forma do pieczenia 27x14x7 cm

880
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009202

Forma do babki z tuleją 22x11,5 cm

1050
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009227
; inner: 2 szt.

Forma niska do pieczenia 48x32x2 cm

1299
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204009203

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Forma do ciasta z pokrywą 
przyda się każdemu, 

kto uwielbia domowe ciasta. 

Pokrywa zapobiega 
wysychaniu słodkich 

przysmaków, chroni również 
przed działaniem czynników 

zewnętrznych, a także pozwala 
bezpiecznie przetransportować 

wypieki, jeśli wybieramy się 
z nimi w gości. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204015677?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204015676?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204015675?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009210?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009207?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009209?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009208?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009205?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009202?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009227?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009203?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Łopatka silikonowa voyager

305
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0207015572
; inner: 12 szt.

Łopatka silikonowa grey

305
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0207015571
; inner: 12 szt.

Łopatka silikonowa wąska voyager

220
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 0207015570
; inner: 12 szt.

Łopatka silikonowa wąska popiel

220
złopak. zbiorcze: 288 szt.

Indeks: 0207015569
; inner: 12 szt.

Pędzelek silikonowy płaski voyager

265
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0207015568
; inner: 12 szt.

Pędzelek silikonowy płaski grey

265
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 0207015567
; inner: 12 szt.

Foremki silikonowe do babeczek 7x3,5 cm

325
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0207015588
; inner: 12 szt.

Foremki do babeczek zdobione 100 szt. 5x3,5 cm 
dek. serca

265
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0208015289
; inner: 12 szt.

Foremki do babeczek zdobione 100 szt. 5x3,5 cm

265
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0208015288
; inner: 12 szt.

Kubek z miarką 1 L rączka z silikonem

295
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0207015575
; inner: 12 szt.

Przesiewacz do mąki 15x9 cm

769
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204015684
; inner: 12 szt.

Siekaczka do ciasta 12x10,5x4 cm

720
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0204009184
; inner: 12 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0207015572?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204009184?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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Łopatki z miarką do art. sypkich (21x7x4,5cm) 
komplet 4 szt.

425
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0207015599
; inner: 6 szt.

Skrobak do jarzyn podłużny

239
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0204015689
; inner: 6 szt.

Skrobak do jarzyn poprzeczny

239
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0204015688
; inner: 6 szt.

Lejki komplet 3 szt. voyager

325
złopak. zbiorcze: 96 szt.

Indeks: 0207015590
; inner: 24 szt.

Lejki komplet 3 szt. grey

325
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0207015589
; inner: 24 szt.

Pokrywa/sito na patelnię z gałką 24 cm

299
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0207015581
; inner: 12 szt.

Pokrywa/sito na patelnię z gałką 28 cm

335
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0207015580
; inner: 12 szt.

Krajacz do jaj 7,5x10 cm voyager

215
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0207015577
; inner: 12 szt.

Krajacz do jaj 7,5x10 cm grey

215
złopak. zbiorcze: 72 szt.

Indeks: 0207015576
; inner: 12 szt.

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

308
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0207015579
; inner: 6 szt.

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

308
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0207015578
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0207015599?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
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https://hurt.altom.pl/produkty/0207015579?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015578?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Pojemnik na art. sypkie czterodzielny 2,5 L (625 
ml każda część)

1000
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 0207018362

Tarka 4-stronna 26 cm

1250
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0204015730
; inner: 6 szt.

Tarka 4-stronna 20 cm

915
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204015728
; inner: 6 szt.

Tarka z pojemnikiem 18x8x4 cm

479
złopak. zbiorcze: 48 szt.

Indeks: 0204015691
; inner: 6 szt.

Dekorowana solniczka 10 ml mix wzorów

220
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0203018288

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

Możliwość podziału 
pojemnika na kilka części 

umożliwia przechowywanie 
w jednym pojemniku 
maksymalnie czterech 

różnych artykułów sypkich, 
bez ryzyka ich pomieszania. 

Każda część ma własne 
otwarcie. 
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https://hurt.altom.pl/produkty/0207018362?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204015730?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204015728?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204015691?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0203018288?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Functional Form nóż szefa kuchni 20 cm

4900
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0204013325
; inner: 6 szt.

Functional Form nóż nakiri 16 cm

4900
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0204013328
; inner: 6 szt.

Functional Form nóż do filetowania 22 cm

4900
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0204013331
; inner: 6 szt.

Functional Form nóż do pomidorów 12 cm

2200
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0204013334
; inner: 6 szt.

Functional Form nóż szefa kuchni 16 cm

4400
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0204013326
; inner: 6 szt.

Functional Form nóż do chleba 21 cm

4900
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0204013329
; inner: 6 szt.

Functional Form nóż szefa kuchni 12 cm

3900
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0204013332
; inner: 6 szt.

Functional Form nóż do skrobania prosty 8 cm

2200
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0204013335
; inner: 6 szt.

Functional Form nóż typu santoku 16 cm

4900
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0204013327
; inner: 6 szt.

Functional Form nóż do mięsa 21 cm

4900
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0204013330
; inner: 6 szt.

Functional Form nóż do obierania 11 cm

2200
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0204013333
; inner: 6 szt.

Functional Form nóż do skrobania zagięty 7 cm

2200
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0204013336
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204013325?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013328?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013331?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013334?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013326?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013329?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013332?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013335?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013327?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013330?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013333?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013336?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Functional Form zestaw 3 noży faworyt

6100
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204013345
; inner: 6 szt.

Functional Form zestaw 3 noży

4400
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0204013341
; inner: 6 szt.

Functional Form zestaw 3 noży mały

7540
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0204013340
; inner: 6 szt.

Functional Form zestaw 3 noży w bloku 
bambusowym

17200
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204013339

Functional Form zestaw 5 noży w bloku 
bambusowym

22100
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204013338

Functional Form szpatułka do smarowania 8 cm

2200
złopak. zbiorcze: 54 szt.

Indeks: 0204013337
; inner: 6 szt.

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204013345?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013341?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013340?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013339?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013338?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013337?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


CZYSTĄ WODĘ DLA ZDROWIA
Specjaliści od wody polecają

DZBANEK FILTRUJĄCY ONYX
Dzbanek w stylu vintage, pojemny (4.2l) i wygodny. Idealny wybór dla osób ceniących sobie 
wygodę użytkowania. Wykonany z Tritanu - bardzo lekkiego materiału, który jest bezpieczny 
i odporny na stłuczenie. Wraz z wkładem B25 Maxfor zapewniają najwyższy na rynku 
poziom filtracji wody wodociągowej lub kranowej.

DZBANEK FILTRUJĄCY IDEAL
Kompaktowa budowa i wyjątkowy kształt sprawiają, że dzbanek jest ergonomiczny, 
poręczny i wygodny w użytkowaniu. Żebrowana pokrywka ułatwia nalewanie wody 
bez jej zdejmowania, a umieszczony na pokrywce mechaniczny wskaźnik zużycia 
wkładu, informuje kiedy należy wymienić wkład. Pojemność dzbanka 2,8 l.

4.2 l

2,8 l

pojemność

pojemność

wskaźnik
zużycia

wskaźnik
zużycia

WKŁAD B25 Maxfor
Uniwersalny wymienny wkład filtrujący 
przeznaczony do oczyszczania wody 
wodociągowej. Skutecznie usuwa z wody 
zanieczyszczenia mechaniczne, aktywny 
chlor, substancje organiczne oraz metale 
ciężkie. Kompatybilny z dzbankami firm 
konkurencyjnych.

Od 30 lat dbamy o to, żeby w każdym domu była czysta i zdrowa 
woda, gotowa do spożycia. Bądź ECO filtruj wodę z Aquaphor!

DZBANEK FILTRUJĄCY 
DALIA
Bardzo kompaktowy filtr do wody, zajmuje 
niewiele miejsca. Mieści się w drzwiach lodówki, 
zapewniając dodatkową przestrzeń w kuchni.   
Duża skuteczność oczyszczania dzbanka Dalia 
dzięki wkładowi AQUAPHOR B5, znajdujący 
się w środku. Wydajność do 300l świeżo 
przefiltrowanej wody.

Dzbanki i wkłady Aquaphor posiadają certyfikat NIZP-PZH
Zapewniają najwyższy na rynku poziom filtracji wody 
wodociągowej lub kranowej oraz charakteryzuje je 
największa wydajność dzięki zastosowaniu włókien Aqualen.

WKŁAD A5 / A5 MG
Wkład filtrujący o dużej wydajności do wody bardzo 
zanieczyszczonej. Usuwa wszelkie zanieczyszczenia z wody 
wodociągowej, w tym aktywny chlor, metale ciężkie, 
pestycydy, herbicydy, fenole, produkty ropopochodne. 
Zapewnia ochronę bakteriostatyczną. Największa na rynku 
wydajność - aż 350 litrów lub do 3 miesięcy użytkowania przez 
ok. 3-4 osobową rodzinę. Wkład A5 Mg dodatkowo wzbogaca 
wodę w dobroczynny magnez.

WKŁAD B5
Firmowy wymienny wkład filtrujący. Skutecznie usuwa z wody 
wodociągowej zanieczyszczenia mechaniczne, poprawia jej 
kolor, smak i zapach. Zapewnia ochronę bakteriostatyczną.

Wydajność wkładu wynosi 300 l, do 3 miesięcy użytkowania 
przez ok. 3-4 osobową rodzinę, w zależności od twardości 
wody.

WKŁAD B 15 STANDARD
Skutecznie usuwa z wody zanieczyszczenia 
mechaniczne, poprawia jej kolor, smak i zapach. 
Wydajność wkładu wynosi 170 l, do 1 miesiąca 
użytkowania przez ok. 3-4 osobową rodzinę, 
w zależności od twardości wody. Wyposażony 
w wygodny kalendarzyk przypominający, kiedy 
należy wymienić wkład.

www.aquaphor.pl

170 l

wydajność

300 l

wydajność

200 l

wydajność

350 l

wydajność

2,5 l

pojemność



Standard dzbanek z wkładem filtrującym 2,5 L 
b100-15 pomarańczowy

1899
złopak. zbiorcze: 7 szt.

Indeks: 020701922

Standard dzbanek z wkładem filtrującym 2,5 L 
b100-15 niebieski

1899
złopak. zbiorcze: 7 szt.

Indeks: 020701923

Wkład filtrujący b100-15

529
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0208015126

Aquaplus dzbanek z wkładem filtrującym 2,5 L 
b100-25 maxfor biały

1599
złopak. zbiorcze: 7 szt.

Indeks: 020701991

Wkład filtrujący b100-5

969
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 0208015207

Dalia dzbanek z wkładem filtrującym 2,9 L b100-5 
limonka

1799
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020701947

Maxfor wkłady filtrujące komplet 3 szt. b100-25

2199
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0208015129

Dalia dzbanek z wkładem filtrującym 2,9 L b100-5 
biały

1799
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 020701954

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

CZYSTĄ WODĘ DLA ZDROWIA
Specjaliści od wody polecają

DZBANEK FILTRUJĄCY ONYX
Dzbanek w stylu vintage, pojemny (4.2l) i wygodny. Idealny wybór dla osób ceniących sobie 
wygodę użytkowania. Wykonany z Tritanu - bardzo lekkiego materiału, który jest bezpieczny 
i odporny na stłuczenie. Wraz z wkładem B25 Maxfor zapewniają najwyższy na rynku 
poziom filtracji wody wodociągowej lub kranowej.

DZBANEK FILTRUJĄCY IDEAL
Kompaktowa budowa i wyjątkowy kształt sprawiają, że dzbanek jest ergonomiczny, 
poręczny i wygodny w użytkowaniu. Żebrowana pokrywka ułatwia nalewanie wody 
bez jej zdejmowania, a umieszczony na pokrywce mechaniczny wskaźnik zużycia 
wkładu, informuje kiedy należy wymienić wkład. Pojemność dzbanka 2,8 l.

4.2 l

2,8 l

pojemność

pojemność

wskaźnik
zużycia

wskaźnik
zużycia

WKŁAD B25 Maxfor
Uniwersalny wymienny wkład filtrujący 
przeznaczony do oczyszczania wody 
wodociągowej. Skutecznie usuwa z wody 
zanieczyszczenia mechaniczne, aktywny 
chlor, substancje organiczne oraz metale 
ciężkie. Kompatybilny z dzbankami firm 
konkurencyjnych.

Od 30 lat dbamy o to, żeby w każdym domu była czysta i zdrowa 
woda, gotowa do spożycia. Bądź ECO filtruj wodę z Aquaphor!

DZBANEK FILTRUJĄCY 
DALIA
Bardzo kompaktowy filtr do wody, zajmuje 
niewiele miejsca. Mieści się w drzwiach lodówki, 
zapewniając dodatkową przestrzeń w kuchni.   
Duża skuteczność oczyszczania dzbanka Dalia 
dzięki wkładowi AQUAPHOR B5, znajdujący 
się w środku. Wydajność do 300l świeżo 
przefiltrowanej wody.

Dzbanki i wkłady Aquaphor posiadają certyfikat NIZP-PZH
Zapewniają najwyższy na rynku poziom filtracji wody 
wodociągowej lub kranowej oraz charakteryzuje je 
największa wydajność dzięki zastosowaniu włókien Aqualen.

WKŁAD A5 / A5 MG
Wkład filtrujący o dużej wydajności do wody bardzo 
zanieczyszczonej. Usuwa wszelkie zanieczyszczenia z wody 
wodociągowej, w tym aktywny chlor, metale ciężkie, 
pestycydy, herbicydy, fenole, produkty ropopochodne. 
Zapewnia ochronę bakteriostatyczną. Największa na rynku 
wydajność - aż 350 litrów lub do 3 miesięcy użytkowania przez 
ok. 3-4 osobową rodzinę. Wkład A5 Mg dodatkowo wzbogaca 
wodę w dobroczynny magnez.

WKŁAD B5
Firmowy wymienny wkład filtrujący. Skutecznie usuwa z wody 
wodociągowej zanieczyszczenia mechaniczne, poprawia jej 
kolor, smak i zapach. Zapewnia ochronę bakteriostatyczną.

Wydajność wkładu wynosi 300 l, do 3 miesięcy użytkowania 
przez ok. 3-4 osobową rodzinę, w zależności od twardości 
wody.

WKŁAD B 15 STANDARD
Skutecznie usuwa z wody zanieczyszczenia 
mechaniczne, poprawia jej kolor, smak i zapach. 
Wydajność wkładu wynosi 170 l, do 1 miesiąca 
użytkowania przez ok. 3-4 osobową rodzinę, 
w zależności od twardości wody. Wyposażony 
w wygodny kalendarzyk przypominający, kiedy 
należy wymienić wkład.

www.aquaphor.pl

170 l

wydajność

300 l

wydajność

200 l

wydajność

350 l

wydajność

2,5 l

pojemność
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https://hurt.altom.pl/produkty/020701922?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020701923?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0208015126?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020701991?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0208015207?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020701947?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0208015129?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020701954?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Butelka/bidon 500 ml szara

2599
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 020702760

Butelka/bidon 500 ml niebieska

2599
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 020702759

Butelka/bidon 550 ml mix kolor

1750
złopak. zbiorcze: 25 szt.

Indeks: 020702758

Kompakt dzbanek z wkładem filtrującym 2,4 L 
b100-25 popielaty

1849
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 020701964

Kompakt dzbanek z wkładem filtrującym 2,4 L 
b100-25 limonka

1849
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 020701963

Kompakt dzbanek z wkładem filtrującym 2,4 L 
b100-25 biały

1849
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 020701962

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni
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https://hurt.altom.pl/produkty/020702760?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020702759?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020702758?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020701964?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020701963?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020701962?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Rondo chlebak czarny

1338
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

193

https://hurt.altom.pl/produkty/020701761?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020701760?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020702072?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020702071?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025302?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025301?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025300?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025299?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025298?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025297?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025296?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025295?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Taila salaterka dwukolorowa ovalis 1,4 L mięta

365
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 0207025326

Taila salaterka dwukolorowa ovalis 1 L mięta

320
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 0207025323

Taila salaterka dwukolorowa ovalis 0,7 L mięta

260
złopak. zbiorcze: 30 szt.

Indeks: 0207025320

Taila salaterka dwukolorowa cuadrado 1 L mięta

370
złopak. zbiorcze: 44 szt.

Indeks: 0207025317

Taila salaterka dwukolorowa cuadrado 0,5 L mięta

255
złopak. zbiorcze: 32 szt.

Indeks: 0207025314

Taila salaterka dwukolorowa 1,5 L mięta

405
złopak. zbiorcze: 36 szt.

Indeks: 0207025311

Taila salaterka dwukolorowa 1 L mięta

370
złopak. zbiorcze: 28 szt.

Indeks: 0207025308

Taila salaterka dwukolorowa 0,5 L mięta

250
złopak. zbiorcze: 30 szt.

Indeks: 0207025305

Rondo podstawka pod łyżkę czarna

129
złopak. zbiorcze: 45 szt.

Indeks: 0207015637

Rondo podstawka pod łyżkę biała

129
złopak. zbiorcze: 45 szt.

Indeks: 0207015636
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https://hurt.altom.pl/produkty/0207025326?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025323?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025320?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025317?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025314?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025311?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025308?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025305?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015637?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015636?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


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 0,25 L komplet 6 szt.

760
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0207018169

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

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
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https://hurt.altom.pl/produkty/0207018182?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018181?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018180?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018169?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018157?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018156?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018155?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018154?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018153?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025152?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025151?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Antibacterial pojemnik do żywności 2 L komplet 
2 szt.

615
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0207018281

Antibacterial pojemnik do żywności 1,15 L 
komplet 2 szt.

515
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 0207018280

Antibacterial pojemnik do żywności 650 ml 
komplet 2 szt.

390
złopak. zbiorcze: 64 szt.

Indeks: 0207018279

Antibacterial pojemnik do żywności 500 ml 
komplet 3 szt.

530
złopak. zbiorcze: 64 szt.

Indeks: 0207018278

Antibacterial pojemnik do żywności 350 ml 
komplet  3 szt.

470
złopak. zbiorcze: 80 szt.

Indeks: 0207018277

Arcticline dzbanek do miksowania 2 L

655
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 020701998

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
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https://hurt.altom.pl/produkty/0207018281?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018280?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018279?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018278?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018277?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020701998?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0407007115?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0407007114?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0407007113?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0407007112?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Jak działa
MIKROSREBRO

 

* Pojemnik z mikrocząsteczkami srebra.
 Zabija ponad 99% bakterii i grzybów.

produkt firmy
www.orplast.pl

 
Więcej informacji

www.antibacterial.ag

Niszczy ścianę
komórkową bakterii.

Blokuje oddychanie 
bakterii.

Blokuje namnażanie
DNA bakterii.

DZIAŁANIE
POTWIERDZONE
BADANIAMI

SKUTECZNY
TAKŻE PO

ZARYSOWANIU

W 100%
BEZPIECZNY
DLA ZDROWIA

bezpieczne
leki

bezpieczne
kosmetyki

bezpieczne
dziecko

bezpieczna
żywność



Nożyk solingen duży display 25 szt.

4740
złopak. zbiorcze: 46 szt.

Indeks: 0204013321

Nożyk solingen mały display 25 szt.

3200
złopak. zbiorcze: 46 szt.

Indeks: 0204013320

Good Morning maselnica z tworzywa

335
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 0207015412

Dzbanek z miarką 1 L

240
złopak. zbiorcze: 45 szt.

Indeks: 02070195

Dzbanek z miarką 0,5 L

250
złopak. zbiorcze: 132 szt.

Indeks: 02070194
; inner: 12 szt.

Tarka 4 boczna

270
złopak. zbiorcze: 117 szt.

Indeks: 0207015312
; inner: 12 szt.

Skrobak do jarzyn z poprzeczny z gładkim ostrzem

140
złopak. zbiorcze: 1100 szt.

Indeks: 0204015373
; inner: 50 szt.

Skrobak do jarzyn podłużny z gładkim ostrzem

140
złopak. zbiorcze: 1600 szt.

Indeks: 020300543
; inner: 10 szt.

Nożyk solingen piłka

195
złopak. zbiorcze: 1500 szt.

Indeks: 020500340
; inner: 10 szt.

Nożyk soligen duży

190
złopak. zbiorcze: 1500 szt.

Indeks: 020500339
; inner: 10 szt.

Nożyk soligen mały

129
złopak. zbiorcze: 1500 szt.

Indeks: 020500338
; inner: 10 szt.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0204013321?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204013320?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015412?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02070195?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02070194?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015312?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204015373?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020300543?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020500340?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020500339?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020500338?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Talerz do jajek fala 26,5x17x5 cm (110)

250
złopak. zbiorcze: 50 szt.

Indeks: 0207025356

Dzbanek z miarką 1,4 L (700)

485
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 020701942

Talerz okrągły do jajek 26,5 cm

280
złopak. zbiorcze: 50 szt.

Indeks: 0207025147

Talerz owalny do jajek 27x18 cm

199
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 0207025141

Pojemnik na jajka

290
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 660230

Fresh pojemniki do żywności komplet 3 szt. 
kwadratowe

620
złopak. zbiorcze: 24 szt.

Indeks: 0207018321

Kieliszek do jajka komplet 4 szt.

389
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 0207015609

Organizer na przyprawy

310
złopak. zbiorcze: 30 szt.

Indeks: 0207018217

Kieliszek do jajka z talerzykiem

230
złopak. zbiorcze: 60 szt.

Indeks: 0207015215

Kieliszek do jajka z łyżeczką komplet 3 szt.

250
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 0207015214

Maselnica z tworzywa

300
złopak. zbiorcze: 30 szt.

Indeks: 020701597

Wirówka do sałaty 26 cm

990
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 02070151
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https://hurt.altom.pl/produkty/0207025356?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020701942?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025147?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025141?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/660230?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018321?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015609?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207018217?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015215?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015214?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020701597?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/02070151?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Talerzyk do jajek śr.23 cm bąble transparentny

295
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 0207025360

Talerzyk do jajek śr. 23 cm bąble biały

295
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 0207025359

Talerzyk do jajek śr. 23 cm biały

170
złopak. zbiorcze: 50 szt.

Indeks: 0207025358

Talerzyk do jajek śr. 23 cm transparent

175
złopak. zbiorcze: 50 szt.

Indeks: 500011617

Podstawek pod jajko komplet 2 szt. bąble biały

340
złopak. zbiorcze: 30 szt.

Indeks: 0207015437

Nożyk do masła drewniany 18 cm

149
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 020500360

Maselniczka president line

1100
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 50000455

Foremka do masła

1750
złopak. zbiorcze: 126 szt.

Indeks: 60000453

Inteligentna maselniczka

2980
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 0207015538
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https://hurt.altom.pl/produkty/0207025360?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025359?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207025358?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/500011617?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015437?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020500360?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/50000455?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/60000453?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207015538?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Mata do krojenia flexi 33x24 cm biała

420
złopak. zbiorcze: 50 szt.

Indeks: 0207020126

Stolnica flexi mała 39x29 cm biała

990
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0207020125

Stolnica flexi duża 50x40 cm biała

2700
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0207020124

Vegana deska kuchenna duża z rączką 30x22 cm 
biała

840
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 0207020121

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

620
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 0207020118

Vegana deska kuchenna mała z rączką 21x15 cm 
biała

395
złopak. zbiorcze: 30 szt.

Indeks: 0207020115

Deska plastikowa antypoślizgowa 30x20 cm biała

590
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 0207020109

Deska plastikowa antypoślizgowa 24x16 cm biała

365
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 0207020106

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

201

https://hurt.altom.pl/produkty/0207020126?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207020125?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207020124?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207020121?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207020118?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207020115?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207020109?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0207020106?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Forma do gotowania ciasta duża

2570
złopak. zbiorcze: 30 szt.

Indeks: 221750
; inner: 5 szt.

Forma do gotowania ciasta mała

2245
złopak. zbiorcze: 40 szt.

Indeks: 221740
; inner: 5 szt.

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.

Dekorator do tortu metalowy

1020
złopak. zbiorcze: 80 szt.

Indeks: 475050
; inner: 1 szt.

Forma blacha do pieczenia tłoczona non-stick 
34x23 cm caffe creme (990-67/7)

1455
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204009236

Forma z tuleją spiralna non-stick śr. 22 cm caffe 
creme (990-70/7)

1480
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 0204009194

Forma blacha do pieczenia tłoczona non-stick 
31x14 cm  caffe creme

1230
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020400988

Forma do pieczenia fakturowana 28x23,5x6 cm

369
złopak. zbiorcze: 5 szt.

Indeks: 227050

Forma z tuleją śr. 23 cm

469
złopak. zbiorcze: 20 szt.

Indeks: 226400

Forma tortownica kwadratowa 24 cm

1035
złopak. zbiorcze: 9 szt.

Indeks: 44001171

Kliknij w produkt i zamawiaj internetowo w naszej E-hurtowni

202

https://hurt.altom.pl/produkty/221750?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/221740?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/712340?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/712330?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/475050?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009236?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009194?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020400988?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/227050?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/226400?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/44001171?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021


Talerz do jajek śr.30 cm kolor pp

299
złopak. zbiorcze: 50 szt.

Indeks: 0207025342

Nadziewarka pozioma z silikonowym tłokiem 1,5 
kg (311009)

7230
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204015769

Maszynka do mielenia mięsa wielofunkcyjna 
(311015)

6670
złopak. zbiorcze: 12 szt.

Indeks: 0204015768

Termometr 2w1 do pieczenia (+30°C +100°C) i 
piekarnika(+50°C +300°C)

1645
złopak. zbiorcze: 200 szt.

Indeks: 0208015170
; inner: 10 szt.

Termometr do pieczenia i gotowania 0°C +250°C

1060
złopak. zbiorcze: 200 szt.

Indeks: 0208015169
; inner: 10 szt.

Garnek rzymski 4 L brąz

4500
złopak. zbiorcze: 4 szt.

Indeks: 050200341

Termometr do piekarnika +50°C +300°C

1280
złopak. zbiorcze: 10 szt.

Indeks: 020801543

Szynkowar ze stali nierdzewnej 1,5 kg

4330
złopak. zbiorcze: 6 szt.

Indeks: 020801535

Wykrawaczy do ciastek wielkanocnych komplet 
6 szt.

250
złopak. zbiorcze: 150 szt.

Indeks: 0204009157

Foremki do babeczek 11 cm komplet 5 szt.

300
złopak. zbiorcze: 100 szt.

Indeks: 0204009149
; inner: 20 szt.

Foremki do babeczek 8,5 cm komplet 5 szt.

259
złopak. zbiorcze: 144 szt.

Indeks: 4400004152
; inner: 24 szt.

Foremki do babeczek 6,5 cm komplet 10 szt.

245
złopak. zbiorcze: 200 szt.

Indeks: 221720
; inner: 20 szt.
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https://hurt.altom.pl/produkty/0207025342?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204015769?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204015768?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0208015170?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0208015169?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/050200341?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020801543?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/020801535?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009157?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/0204009149?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/4400004152?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021
https://hurt.altom.pl/produkty/221720?utm_source=altom.pl&utm_medium=gazetka_altom.pl&utm_campaign=gazetka_altom.pl_wiosna_2021




to wyłączny dystrybutor w Polsce marek:

W katalogu pokazano produkty marek: 

AKU, AQUAPHOR, BEROSSI, BROWIN,  

EDWANEX, FISKARS, GERPOL, HUTA SZKŁA JASŁO,  

KEEEPER, MS OWIŃSKA, MTM, ORPLAST,  

PRACTIC, SNB, TARMEX, WARMEL.

Katalog ważny od 01 marca 2021 do 31 maja 2021 lub do wyczerpania zapasów. Katalog zawiera ceny netto promocyjne, od których nie obowiązują dodatkowe rabaty. Zastrzega się prawo do ewentualnych błędów w druku.
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Roosevelta 116a 

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