
chłodną porę roku
Moda na

MODA

MIESZKANIE

Piżamy 
niemowlęce 
rozmiary: 62-86, tylko

Legginsy 
dziewczęce
rozmiary: 98-122, tylko

Świecznik na 
podgrzewacze 

wymiary: ok. 8,5 x 8 x 13 cm, 
tylko

Sweter damski 
z dzianiny
rozmiary: 38-48, tylko

Obowiązuje od 11.10.2021

Dzbanek 
do 
herbaty
1,25L, 
tylko 12,99

Kurtka 
damska 
rozmiary: 46-56, tylko

www.kik.pl
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 Sweter damski z dzianiny  Jeansy damskie  Sweter damski z dzianiny

    24,99 zł     24,99 zł     59,99 zł

 rozmiary: 40-52, tylko  rozmiary: 38-48, tylko  rozmiary: 40-52, tylko

Moda na chłodną
porę roku

Spodnie damskie 
z dzianiny
rozmiary: 36-48, tylko

Koc
wymiary: 180 x 220 cm, tylko



Moda na chłodną porę roku
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 Kurtka damska  Sweter damski z dzianiny  Top damski

 Spodnie damskie  Sweter damski z dzianiny  Sweter damski z dzianiny

 Opaska damska  Rękawiczki damskie  Skarpety damskie i
 męskie

    59,99 zł     19,99 zł     14,99 zł

    34,99 zł     59,99 zł     34,99 zł

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

 rozmiary: 46-56, tylko  rozmiary: 36-48, tylko  rozmiary: 36-48, tylko

 rozmiary: 36-48, tylko  rozmiary: 36-42, tylko  rozmiary: 36-48, tylko

 wymiary: 21 x 9 cm, tylko  wymiary: 19,5 cm, tylko

 rozmiary: 35-38,39-42, 43-46, tylko
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 Spodnie dresowe Minibaby  Chustka niemowlęca z  Bluza niemowlęca

    19,99 zł      8,99 zł     19,99 zł

 polaru
 rozmiar uniwersalny, tylko

Dla
niemowląt

Bluza niemowlęca 
chłopięca

rozmiary: 68-86, tylko



Dla niemowląt
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 Czapka  Rękawiczki  Czapka z polaru

 Niemowlęca czapka z
 dzianiny

 Piżamy niemowlęce  Piżama niemowlęca

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

    12,99 zł

    19,99 zł     19,99 zł

 rozmiary: 41-43, 45-47, tylko  rozmiary: 3-6, 6-9 miesięcy  rozmiary: 41-43, 45-47, tylko

 rozmiary: 41-43, 45-47, tylko

 rozmiary: 62-86, tylko  rozmiary: 74-86, tylko
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 Rękawiczki dziecięce  Koszulka dziecięca z
 długim rękawem

 Dziecięce spodnie
 dresowe

     4,00 zł      7,99 zł     14,99 zł

 wymiary: 15 cm, tylko

 rozmiary: 92-164, tylko  rozmiary: 92-164, tylko

Moda dziecięca na
chłodne dni

Dziewczęca kurtka zimowa
rozmiary: 128-158/164, tylko

Jeansy dziecięce
rozmiary: 92-164, tylko



www.kik.pl

 Figurka dekoracyjna  Dekoracyjna choinka  Poduszka dekoracyjna

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

 wymiary: ok. 9 x 7 x 9,5 cm, tylko  wymiary: 36-40 cm, tylko

dekoracje
Piękne

Figurka dekoracyjna
wymiary: ok. 23 x 7 x 25 cm, tylko



Piękne dekoracje
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 Koc polarowy  Poduszka  Sztuczny kwiat

 Koc

 Figurka dekoracyjna  Dywan

    59,99 zł     19,99 zł     19,99 zł

    59,99 zł

    14,99 zł     59,99 zł

 wymiary: 220 x 240, tylko  wymiary: 45 x 45 cm, tylko  wymiary: 10,5 x 10,5 x 30 cm, tylko

 wymiary: 150 x 200 cm, tylko

 wymiary: ok. 13 x 7 x 15 cm, tylko  wymiary: 80 x 110 cm, tylko



NASZE BESTSELLERY
Z AKTUALNEJ REKLAMY TV

Pościel
rozmiary: 70 x 80 / 160 x 200

Biustonosze 
damskie

rozmiary: 75B-85D, tylko
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* Newsletter możesz zamówić w prosty sposób na naszej stronie www.kik.pl!

Obowiązuje od 11.10.2021

CZEKAMY 
NA CIEBIE!

KiK – ponad 3800 sklepów w całej Europie
Zajrzyj na naszego bloga: blog.kik.pl | Sklep w Państwa okolicy można znaleźć na stronie www.kik.pl  

Newsletter: zapisz się i bądź na bieżąco!

OP09 2021 PL · Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko w ilościach detalicznych. Różnice w kolorach 
wynikają z technologii druku. Zastrzega się możliwość pomyłek: KiK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21a · 53-671 Wrocław

Moda we wszystkich 
rozmiarach!

Dla całej rodziny!

Nie przegap żadnej okazji!
Zamów newsletter KiK.*

Wysoka jakość!
W dobrej cenie.

Wymiana/zwrot towaru
bez dyskusji!

MODA MIESZKANIE

Prestiżowe odznaczenie Laur Klienta TOP MARKA to uhonorowanie naszych starań mających na celu utrzymanie wysokiej jakości obsługi oraz 
oferowanych przez nas produktów.Tytuł ten jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ przyznają go sami klienci. Dziękujemy za Wasze zaufanie! 

LAUR KLIENTA TOP MARKA




