
Jula Poland Sp. z o.o. we współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

Już dziś skorzystaj z dogodnej formy 

inansowania zakupów w sklepach Jula!
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Oferta obowiązuje  
od 01.07.2014 do 24.08.2014

Milion klubowiczów!  
Świętujemy przez całe lato akcją

Stolik kawowy z krzesłami 
Niezajmujący wiele miejsca zestaw mebli o stalowej 
konstrukcji, z siedzeniem/oparciem ze sztucznego 
rattanu i Ø60 cm szklanym blatem. 790-091

Taniej o 20,-
129,-

1099,-

999,-
Taniej o 100,-

–

Kosiarka 
173 cm³ • 508 mm

Samojezdna kosiarka z silnikiem czterosuwowym, napędem 
na tylne koła, zbiornikiem o pojemności 70 l i wieloma 
innymi funkcjami i możliwościami! Moc: 3,8 kW. Prędkość 
obrotowa: 2800 obr./min. Pojemność skokowa: 173 cm³. 
Wysokość cięcia: 25-75 mm. Szerokość cięcia: 508 mm. 
Pojemność zbiornika: 0,8 l. Poziom hałasu: 98 dB. Masa: 
40,5 kg. 721-257

59,99

29  99

Taniej o 30,-

–

Samochód zdalnie sterowany 
Minimonster 
Efektowny i zwrotny mały monster truck, którym 
można jeździć do przodu/do tyłu, a opony mają dobrą 
przyczepność! Zasilany czterema bateriami AA i jedną 
baterią 9 V (do kupienia osobno). 960-120

999,-

749,-
Taniej o 250,-

–

Klimatyzator 
2100 W

Łatwy w obsłudze przenośny klimatyzator do chłodzenia 
i odwilżania powietrza w pomieszczeniach. Urządzenie 
przeznaczone jest do pomieszczeń o powierzchni 10-17 m², 
posiada funkcję wyłącznika czasowego 24 h, cztery tryby 
pracy i trzy prędkości wentylatora. Moc: 1000 W. Moc 
chłodzenia: 2100 W. Przepływ powietrza: 370 m³/h.  
Klasa energetyczna: A.417-060

119,-

69,-
Taniej o 50,-

–

Multinarzędzie 
260 W

Urządzenie na każdą okazję: do cięcia rur, szlifowania 
drewna i frezowania tworzywa. W zestawie płyta mocująca 
z dwiema sztukami papieru ściernego, skrobakiem 
i ostrzem. Moc: 260 W. Ruchy/min: 22000. 230 V. Masa: 
1,48 kg. 010-638

Przydadzą się 
latem!

149,-–

http://www.jula.pl/stolik-kawowy-zkrzesami-790091
http://www.jula.pl/kosiarka-do-trawy-173cm-508mm-721257
http://www.jula.pl/klimatyzator-2100w-417060
http://www.jula.pl/samochod-zdalnie-sterowany-minimonster-960120
http://www.jula.pl/multinarzedzie-260w-010638


Taniej o 40,-

–

99,-
139,-

W Jula znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby zrealizować swoje projekty!

www.jula.pl

Młotowiertarka 
1500 W • 4 J

Potężna młotowiertarka do wiercenia oraz zrywania betonu i zaprawy murarskiej. 
Uchwyt SDS+ i regulowany uchwyt tłumiący drgania. Moc: 1500 W. Prędkość 
obrotowa: 750 obr./min. Podatność materiału: beton 30 mm, stal 16 mm, 
drewno 40 mm. Siła uderzenia: 4 J. Uderzenia: 4000 bpm. Mocowanie: SDS+. 
230 V. Masa: 6,4 kg. 001-062

309,-

279,-
Taniej o 30,-

–

Wiertarko-wkrętarka z udarem 
18 V • Li-Ion • 36 Nm

Kompaktowy rozmiar i duża moc z dużym momentem obrotowym! Dwubiegowa 
wiertarko-wkrętarka z funkcją udaru i dwoma biegami. W zestawie akumulator 
i ładowarka 230 V. Podatność materiału: beton 13 mm, stal 10 mm, 
drewno 32 mm. Uderzenia: 22400 bpm. Liczba momentów: 22 + tryb wiercenia. 
060-232

Zestaw wierteł 160 części
Solidna blaszana skrzynka, w której kryje się aż 160 różnych wierteł do drewna, 
metalu i glazury! 40 wierteł do drewna Ø3–10 mm, 80 wierteł HSS z tytanową 
powłoką Ø1–10 mm i 40 wierteł do glazury z chromowanym wykończeniem 
Ø3–10 mm. 181-004

12,99

7  99

Taniej o 5,-

–

Młotek ślusarski 
Z kwadratową powierzchnią uderzeniową, trzonkiem z włókna szklanego 
i antywibracyjną rączką z gumy. Dł:290 mm. Masa: 300 g. 100-027

25,-

10,-
Taniej o 15,-

–

Szczypce nastawne 
Szczypce nastawne w różnych wersjach (na zdjęciu jeden z wielu modeli). 150-061

299,-

199,-
Taniej o 100,-

–

Zestaw narzędzi dla dzieci 
Wysokiej jakości pas oraz narzędzia dla młodych majsterkowiczów! Zawiera młotek 
8 Oz, drobno uzębioną piłę ręczną 300 mm oraz pas ciesielski o długości 45-100 cm 
z uchwytem na młotek i kieszeniami na gwoździe. 149-008

69,99

49  99

Taniej o 20,-

–

Zestaw wkrętaków i końcówek 58 części
Kolekcja wkrętaków i końcówek, która przyda się do dużych i małych prac! Wkrętak 
uniwersalny i wkrętaki zwykłe z dwuskładnikowym uchwytem i miękką gumową 
powierzchnią chwytną w zestawie z dziesięcioma wkrętakami precyzyjnymi i 40 
najczęściej stosowanymi końcówkami. 110-362

999,-

749,-
Taniej o 250,-

–

Wiertarko-wkrętarka 
i pilarka szablasta 
18 V • Li-Ion

Wszechstronny zestaw do wiercenia, wkręcania i cięcia! Oprócz wiertarko-wkrętarki 
i pilarki szablastej zestaw obejmuje dwa akumulatory 18 V Li-Ion oraz ładowarkę 
230 V. Moment obrotowy: 45 Nm. Typ akumulatora: Li-Ion. Pojemność: 1,3 Ah. Czas 
ładowania: 3 h. 18 V. Masa: 3,65 kg. 060-231

Okazje dla majsterkowiczów!

Taniej o 70,-
199,-

269,-–

http://www.jula.pl/wiertarko-wkretarka-zudarem-18v-li-ion-36nm-060232
http://www.jula.pl/zestaw-wierte-160czesci-181004
http://www.jula.pl/motowiertarka-1500w-4j-001062
http://www.jula.pl/zestaw-wkretakow-ikoncowek-58czesci-110362
http://www.jula.pl/motek-slusarski-100027


Taniej o 100,-

–

699,-
799,-

Taniej o 10,-

–

64  99
74,99

Tylko w Jula

Wyrzynarka 
800 W

Efektywna, solidna wyrzynarka do dużych i małych zadań! 4-stopniowy ruch wahadłowy z regulacją prędkości, płynną regulacją podstawy i wskaźnikiem laserowym. 
Moc: 800 W. Podatność materiału: stal 10 mm, drewno 110 mm. Uderzenia: 3000 bpm. Mocowanie: T. Długość kabla: 3 m. 230 V. Masa: 2,5 kg. 023-024

Taniej o 10,-
119,-

129,-–

159,-

119,-
Taniej o 40,-

–

Pilarka tarczowa 
1300 W • Ø185 mm

Duża moc ułatwiająca cięcie! Moc: 1300 W. Prędkość obrotowa: 4500 obr./min. 
Głębokość cięcia 45°/90°: 45 mm/63 mm. Wymiary tarczy tnącej:185x20 mm. 
Zęby: 24 szt. 230 V. Masa: 4,3 kg. 020-029

699,-

669,-
Taniej o 30,-

–

Pilarka budowlana HS 120o 
2200 W • Ø315 mm

Mocna i stabilna pilarka budowlana dla majsterkowiczów! Stół roboczy z blachy 
galwanizowanej, tarcza z możliwością opuszczania/podnoszenia i ustawienia pod 
kątem 45°, osłona tarczy oraz wyjście do odciągu wiórów 100 mm i zestaw kółek 
ułatwiający przesuwanie. Moc: 2200 W. Głębokość cięcia 45°/90°: 49 mm/83 mm. 
244-056

Strugarka wyrówniarka/grubościówka 
1500 W

Dobrej jakości kompaktowa strugarka z dwoma stalowymi nożami szybkotnącymi 
i precyzyjnymi pokrętłami regulacji ze stali. Głębokość strugania: wyrównywanie 
0-2 mm, struganie grubościowe 0-3 mm. Szerokość strugania: 204 mm. Moc: 
1500 W. Prędkość obrotowa: 9000 obr./min. Długość kabla: 2 m. 230 V. 
Dł:85xSzer:46xWys:42,5 cm. Masa: 27,5 kg. 250-029

7  99

Zobacz cenę!

Pistolet do przedmuchiwania 
Do oczyszczania powierzchni, uzupełniania powietrza itp. Przyłącze: 1/4”. Dł:24 cm. 
074-412

299,-

179,-
Taniej o 120,-

–

Przyłbica spawalnicza 
Lekka przyłbica z regulacją czasu zaciemnienia/czułości oraz z regulacją stopnia 
zaciemnienia w zakresie od 9 do 13 DIN. Zasilana ogniwami słonecznymi, ma pole 
widzenia 95x45 mm. A do tego zabójczo elegancka! 212-062

1199,-

999,-
Taniej o 200,-

–

Inwerter spawalniczy Buddy Arc 145 A 
Solidne i wytrzymałe źródło prądu dla profesjonalistów wykonujących spawanie 
łukowe! Doskonale nadaje się do agregatów prądotwórczych. Zaprojektowany 
jako przenośne urządzenie z myślą o pracy w trudnych warunkach. Sprawność: 
15 %/145 A. Prąd spawania: maks. 145 A. IP23S. Bezpiecznik: zwłoczne 16 A. 230 V. 
Dł:28xSzer:12xWys:22 cm. Masa: 4,5 kg. 210-038

Poziomice 
1200 mm

Praktyczna poziomica z trzema nietłukącymi się libellami (45°/90°/180°), płasko 
frezowanymi powierzchniami przyłożenia oraz frezowanym rowkiem typu V pod 
spodem (zwiększającym precyzję pomiarów na rurach). Obłożone gumą końce 
amortyzują uderzenia. Dł:1200 mm. 160-028

Plac budowy!

Na sprężone powietrze

http://www.jula.pl/wyrzynarka-800w-023024
http://www.jula.pl/pilarka-tarczowa-1300w-o185mm-020029
http://www.jula.pl/pilarka-budowlana-hs-120o-2200w-o315-mm-244056
http://www.jula.pl/strugarka-wyrowniarka-grubosciowka-1500w-250029
http://www.jula.pl/inwerter-spawalniczy-buddy-arc-145-a-210038
http://www.jula.pl/pistolet-do-przedmuchiwania-074412
http://www.jula.pl/przybica-spawalnicza-212062
http://www.jula.pl/spodnie-dugie-901874


Lato jest idealnym sezonem, aby zabrać się za wymarzone domowe projekty. Wybór odpowiedniego 

sprzętu jest bardzo prosty dzięki Jula. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby wyzwania, które sobie 

postawiłeś były łatwe do spełnienia. Nasze narzędzia pozwolą Ci szybko zakończyć każdy projekt i móc cieszyć się 

długimi, letnimi wieczorami.

Aktywne lato

242-129

Pilarka 
ukosowa 
PS216L 

299,-
Taniej o 60,-

359,-
–

Kompresor 
ND200/8/6 
6 l • 1100 W • 180 l/min

Kompaktowy, łatwy w użyciu i przechowywaniu! Bezolejowy kompresor 
z wbudowanym panelem sterowania. Wydajność efektywna: 130 l/min. 
Wydajność: 180 l/min. Ciśnienie robocze: 8 bar. Moc: 1100 W/1,5 KM. 
Pojemność zbiornika: 6 l. Poziom hałasu: 97 dB. 230 V. 
Dł:32xSzer:36xWys:38 cm. Masa: 9 kg. 200-057

Czas na letnie 
majsterkowanie!

228,-/mies. przez 12 mies.*
Całkowity koszt kredytu 237,-

1499,-

1199,-
–

Taniej o 300,-

Gwoździarka 55–90 mm
Solidna i mocna gwoździarka wykonana z magnezu. Wytrzymała, 
z wygodnym uchwytem powlekanym gumą. Okulary ochronne, 
klucze imbusowe i torba z tworzywa w zestawie. Długość gwoździ: 
55–90 mm. Średnica gwoździ: 2,87–3,33 mm. Przyłącze: 1/4”. 
Ciśnienie robocze: 4,9-8,4 kg/cm². Masa: 3,6 kg.   
071-015 Kąt wbijania: 34°. Pojemność magazynka: 100 szt.   
071-016 Kąt wbijania: 21°. Pojemność magazynka: 60 szt. 

Spodnie robocze damskie
Wytrzymałe, wygodne i ładne spodnie wysokiej jakości! 
Wiele praktycznych kieszeni i uchwytów oraz nylonowe 
wzmocnienia na kolanach i u dołu nogawek. Turkusowe/
czarne. Rozmiar: 34-46. 905-305 

349,-
Taniej o 150,-

 
–
499,-

74  99

Taniej o 10,-

 
–
84,99



Pilarka ukosowa PS216L 
1500 W • Ø216 mm

Niezwykle wydajna pilarka! Posiadająca ustalone pozycje cięcia 
ukośnego pod kątem 0/15/22,5/45°, możliwość cięcia ukośnego 
dwustronnego i nacinania pod kątem -2-47°, wyposażona w 
regulowany laser, oświetlenie LED, z regulowaną głębokością 
ostrza. Moc: 1500 W. Zakres piłowania: 45°/45° 35x215 mm, 
45°/90° 65x215 mm, 90°/45° 35x305 mm, 90°/90° 
65x305 mm. Wymiary tarczy tnącej:216x30 mm. 242-129

Wybierz odpowiednią pilarkę
Dzięki pilarkom elektrycznym praca pójdzie szybko, sprawnie i skutecznie. Tutaj znajdziesz wskazówki, dzięki którym wybór odpowiedniej pilarki stanie się łatwiejszy.

Pilarka ukosowa jest odpowiednia do większych prac wymagających precyzyjnego cięcia pod kątem. 
Pilarka tarczowa służy do cięcia prostego. Świetnie nadaje się do cięcia dużych kawałków drewna. Jeżeli chcesz rozpocząć pracę od środka materiału, właściwym narzędziem będzie zagłębiarka.
Pilarka szablasta używana jest do wyburzania i podobnych ciężkich zadań. Jej zaletą jest możliwość równoczesnego cięcia drewna i metalu. 
Wyrzynarka idealnie nadaje się do zastosowań, w których konieczna jest elastyczność, ponieważ umożliwia zarówno cięcie proste, jak i konturowe.

 99,99

69  99

Taniej o 30,-

–

Spodnie robocze 
Odporne na ścieranie, wszechstronne spodnie wysokiej jakości wykonane z wygodnego materiału. 
Wyposażone w wiele praktycznych kieszeni, wzmocnienia na kolanach i wbudowane ochraniacze 
kolan. Czarne. Dostępne rozmiary 46-58. 901-874

679,-

399,-
Taniej o 280,-

–

Stół do pilarki ukosowej 
Składany stół roboczy z imadłem szybkomocującym, aluminiowymi 
nogami i czterema gniazdami 230 V. Maksymalna odległość 
między podpórkami rolkowymi: 2780 mm. Dł:1500xWys:760 mm. 
Masa: 30 kg. 029-025

Bęben na wąż 
1/4” • 20 m

Solidny bęben z wężem pneumatycznym 20 m ułatwia pracę 
ze sprężonym powietrzem i pozwala uniknąć rozkładania węża 
na całej podłodze w garażu. W zestawie nypel i szybkozłączka. 
Materiał: PVC. Przyłącze: 1/4”. Średnica węża: 12 mm. 
Długość węża: 20 m. Maks. ciśnienie robocze: 24 bar. 077-011

99,-
Taniej o 60,-

159,-
–

228,-/mies. przez 12 mies.*
Całkowity koszt kredytu 237,-

1199,-
–

Taniej o 300,-

1499,-

Na sprężone powietrze

http://www.jula.pl/spodnie-dugie-901874
http://www.jula.pl/beben-na-waz-1-4-20-m-077011
http://www.jula.pl/pilarka-ukosowa-ps216l-1500w-o216mm-242129
http://www.jula.pl/sto-do-pilarki-ukosowej-029025


Wysokiej jakości produkty w rewelacyjnych cenach!
www.jula.pl

Taniej o 30,-

–

269,-
299,-

Taniej o 30,-

–

99,-
129,-

Drabina wielofunkcyjna 
3,3 m

Solidna drabina aluminiowa, którą można ustawić jako normalną drabinę oraz jako drabinę 90°. 
Zatwierdzona przez Szwedzki Instytut Badań Technicznych SP jako drabina wolnostojąca i przystawna. 
Bezpieczne mocowania, maksymalna długość 3,36 m. Maks. obciążenie: platforma 120 kg/drabina 
150 kg. Masa: 12 kg. 340-066

Zobacz cenę!
239,-

Drabina wielofunkcyjna z platformą roboczą 
Wszechstronna platforma/drabina, która ułatwia zarówno malowanie domu, jak 
i zbiór jabłek! Drabina z aluminium, platforma ze sklejki. Wysokość: drabina prosta 
273 cm, drabina ze szczeblami 162 cm. Maks. obciążenie: 150 kg. 340-092

999,-

799,-
Taniej o 200,-

–

Stół roboczy z szufladami 
Umożliwia pracę na laminowanym blacie drewnianym o grubości 38 mm 
i przechowywanie w 5 szuladach z łożyskami kulkowymi lub na półce. 
Szer:137xWys:87xGł:51 cm. Masa: 56,2 kg. 660-028

119,-

99,-
Taniej o 20,-

–

Wózek platformowy 
Wszechstronny wózek z gumową powierzchnią ładunkową, stałymi kółkami 
przednimi i skrętnymi kółkami tylnymi z hamulcem. Maks. obciążenie: 150 kg. 
Dł:74xSzer:47xWys:82 cm. Masa: 8,2 kg. 325-025

19,99

12  99

Taniej o 7,-

–

Zestaw pędzli 3 części
Wysokiej jakości pędzle przeznaczone do malowania farbami wodnymi/ftalowymi/
akrylowymi. Zestaw zawiera dwa pędzle angielskie płaskie kątowe 70/100 mm 
i jeden pędzel angielski płaski prosty 50 mm. 520-089

24,99

16  99

Taniej o 8,-

–

Taboret 
Składany taboret z tworzywa, który dzięki wielu punktom zgięcia w stanie 
złożonym zajmuje niezwykle mało miejsca. Sprzedawany w różnych kolorach. 
Szer:36xWys:23xGł:29 cm. 341-036

Przedłużacz bębnowy 
25 m • IP20

Rodzaj kabla: H05VV-F 3G1,5 mm². Długość kabla: 25 m. IP20. 230 V. Czarny. 
401-128

799,-

499,-
Taniej o 300,-

–

/3 szt.

Panele słoneczne 3 szt. 
15 W

Ekologiczny i oszczędny sposób ładowania konserwacyjnego akumulatorów 
samochodowych, jachtowych i motocyklowych (lub czegoś zupełnie innego). Panele 
podłącza się przez dołączone klemy lub do gniazdka zapalniczki 12 V. W zestawie 
regulator ładowania. 604-192

Dla twardzieli!

http://www.jula.pl/drabina-wielofunkcyjna-3-3-m-340066
http://www.jula.pl/drabina-wielofunkcyjna-zplatforma-robocza-340092
http://www.jula.pl/zestaw-pedzli-3czesci-520089
http://www.jula.pl/taboret-341036
http://www.jula.pl/wozek-platformowy-325025
http://www.jula.pl/przeduzacz-bebnowy-25-m-ip20-401128
http://www.jula.pl/sto-roboczy-660028


Oferta obowiązuje od 01.07.2014 do 24.08.2014

Milion klubowiczów! Świętujemy przez całe lato akcją

Rękawice monterskie 
Wytrzymałe rękawice monterskie ze wzmocnieniami z PU i częścią chwytną ze skóry syntetycznej. Część wierzchnia ze spandexu i neoprenu, 
rzepy wokół nadgarstków. Dostępne rozmiary 9-12. 903-188

Taniej o 3,-
26 99

 
29,99–

 14,90

9  90

Taniej o 5,-

–

T-shirt 
Wygodny t-shirt na codzienne okazje. Dostępne rozmiary S-XXXL. 905-258

 39,99

29  99

Taniej o 10,-

–

Termoaktywna koszulka polo 
Efektowna, czarna termoaktywna koszulka polo z jasnozielonymi detalami! Cienki 
materiał i przyjemny krój oraz zdolność odprowadzania wilgoci sprawiają, że 
koszulka świetnie sprawdza się zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Dostępne 
rozmiary M-XXL. 901-984

 139,-

99,-
Taniej o 40,-

–

Kurtka damska 
Jako dodatkowa warstwa ubrania lub jako lekka kurtka - w obu przypadkach 
pikowana, lekka bluza będzie doskonała! Z przodu ma zatrzaski, kieszenie boczne 
i niewielki nadruk. U góry zaokrąglony dekolt. Czarna/turkusowa. Dostępne rozmiary 
S-XXL. 902-753

 139,-

99,-
Taniej o 40,-

–

Obuwie ochronne 
S1 SRC

Wygodne, sportowe obuwie ochronne ze stabilną podeszwą odporną na oleje 
i kwasy. Stalowy podnosek dla ochrony palców, część wierzchnia z zamszu i skóry. 
Klasa ochrony: S1 SRC. Brązowe/białe. Dostępne rozmiary 37-47. 973-575

1499,-

1299,-
Taniej o 200,-

–

Klimatyzator 
3500 W

Łatwy w obsłudze przenośny klimatyzator do chłodzenia i odwilżania powietrza 
w pomieszczeniach. Urządzenie przeznaczone jest do pomieszczeń o powierzchni 
18-29 m², posiada funkcję wyłącznika czasowego 24 h, tryb nocny, cztery tryby pracy 
i trzy prędkości wentylatora. Klasa energetyczna: A. 417-061

44,99

39  99

Taniej o 5,-

–

Wentylator biurkowy 
23 cm • 30 W

Wentylator oscylacyjny z regulacją kąta nachylenia w pionie, z dwiema prędkościami. 
Moc: 30 W. Długość kabla: 1,3 m. 230 V. Wys:39xØ23 cm. Masa: 1,3 kg. 412-004

79,99

69  99

Taniej o 10,-

–

Oświetlenie słoneczne LED 
Stwórz wyjątkowe, a nawet futurystyczne wrażenie w ogrodzie. Niewymienna 
żarówka LED, korpus lampy ze stali nierdzewnej i mrożony klosz z tworzywa. Czujnik 
zmierzchu automatycznie zapala lampę, kiedy jest ciemno, a przełącznik pozwala 
na całkowite wyłączenie oświetlenia na dłuższy czas. Typ akumulatora: LiFePO4. 
Pojemność: 400 mAh. 3,2 V. Wys:800xØ175 mm. 422-362

Odzież robocza i nie tylko!

http://www.jula.pl/wentylator-biurkowy-23cm-30w-412004
http://www.jula.pl/rekawice-monterskie-903188
http://www.jula.pl/kurtka-damska-902753
http://www.jula.pl/oswietlenie-soneczne-led-422362
http://www.jula.pl/termoaktywna-koszulka-polo-901984
http://www.jula.pl/obuwie-ochronne-973575
http://www.jula.pl/klimatyzator-3500w-417061


Bogaty asortyment i atrakcyjne ceny – w Jula masz możliwość wyboru!

www.jula.pl

7,99

6  99

Taniej o 1,-

–

Osłona na przednią szybę 
Wyjątkowo praktyczna i prosta w montażu osłona szyby przedniej, która zapobiega 
oblodzeniu/zaleganiu śniegu w zimie i nagrzaniu wnętrza samochodu latem. 
Dł:148xWys:68 cm. 619-193

 Od 49,99

29  99

Taniej o 20,-

–

59,99

55  99

Taniej o 4,-

–

Olej silnikowy Semisynthetic 
10W40 • 4 l

Półsyntetyczny, niedrogi olej z formułą allround, który nadaje się do mocno 
eksploatowanych silników benzynowych w zmiennych warunkach użytkowania. 
Zapewnia niskie zużycie oleju oraz przyjazne dla silnika zimne starty, zmniejsza 
wytwarzanie się sadzy i powstawanie osadów. Lepkość: 10W40. 4 l. 624-141

Samochodowy zestaw ładujący 4 części
Wyposaż swój samochód w taki zestaw i zapomnij o problemie z ładowaniem komórki i tabletu podczas jazdy! Zestaw 
zawiera adapter USB 12 V do gniazdka zapalniczki, przewód micro USB oraz dwa przewody do Apple ze starą i nową wtyczką 
(30-pinową i lightning). Wszystkie przewody mają długość 70 cm i mogą być stosowane do przesyłu danych oraz ładowania 
na przykład za pośrednictwem laptopa. 934-547

Taniej o 70,-
29 99

99,99–

699,-

659,-
Taniej o 40,-

–

Żuraw warsztatowy 
1 t

Mocna konstrukcja żurawia, którego ramię można ustawić w czterech pozycjach, 
pozwala uzyskać regulowany punkt podnoszenia i lepszy dostęp. Wysokość 
podnoszenia: 2,15 m. Maks. obciążenie: 1 t. Dł:1,55xWys:1,38 m. Masa: 69 kg. 
601-011

599,-

499,-
Taniej o 100,-

–

Box dachowy Hydra 320 
240 l

Kompaktowy i solidny box dachowy, który mimo małego rozmiaru pomieści ładunek 
o wielkości do 240 l. Box dachowy posiada certyikat City Crash, wyposażony jest w 
zamek (w zestawie dwa klucze) i wykonany jest z tworzywa odpornego na promienie 
UV. 616-002

399,-

299,-
Taniej o 100,-

–

/2 szt.

Bagażnik dachowy 2 szt. 
Brak miejsca na bagaż to nie problem! Wysokiej jakości blokowany bagażnik 
dachowy, sprawdzony w testach City Crash, pasujący do pojazdów z zewnętrznymi 
relingami. Oprócz ładnego wyglądu posiada jeszcze dwa inne walory: doskonałą 
jakość i prosty montaż bez użycia narzędzi. 616-014

149,-

129,-
Taniej o 20,-

–

Rampa załadunkowa 
Masywna stalowa rampa podjazdowa ułatwiająca załadunek motocykli, 
traktorów ogrodowych itd. Sprzedawana na sztuki. Maks. obciążenie: 225 kg. 
Dł:180xSzer:23xWys:7 cm. Masa: 11 kg. 326-038

46,99

39  99

Taniej o 7,-

–

Zestaw uchwytów na narzędzia 16 części
Solidne haki/uchwyty o różnej głębokości (od 80 do 250 mm). Niektóre haki/
uchwyty są wyściełane. W zestawie wkręty i kołki rozporowe. 339-084

Gotowi do podróży! Taśma ściągająca
Mocna taśma ściągająca do mocowania towaru na czas transportu. 
Maks. obciążenie: 2000 kg. 

388-614 Wymiary taśmy: 5 mx35 mm.  Cena reg. 49,99 TERAZ 29,99

388-615 Wymiary taśmy: 10 mx35 mm.  Cena reg. 69,99 TERAZ 39,99

http://www.jula.pl/osona-na-przednia-szybe-619193
http://www.jula.pl/olej-silnikowy-semisynthetic-10w40-4l-624141
http://www.jula.pl/bagaznik-dachowy-2-szt-616014
http://www.jula.pl/box-dachowy-hydra-320-240l-616002
http://www.jula.pl/zestaw-uchwytow-na-narzedzia-16czesci-339084
http://www.jula.pl/zuraw-warsztatowy-1t-601011
http://www.jula.pl/rampa-zaadunkowa-326038


Szwedzka marka

Lodówka turystyczna 
24 l • 12 V

Idealna na letni piknik! Mieści stojące 1,5-litrowe butelki PET. Podłączana do gniazda zapalniczki 12 V. Możliwość 
przechowywania przewodu w pokrywie. 24 l. Prąd: 5,5 A. 12 V. Szer:40xWys:44xGł:24 cm. 604-002

Taniej o 50,-
139,-

189,-–

31,99

29  99

Taniej o 2,-

–

Koc piknikowy 
Miękki i suchy piknik dzięki powłoce poliuretanowej na spodzie i polarowi na 
wierzchu. Uchwyty ułatwiające przenoszenie. Dostępny w różnych kolorach. 
Dł:1,5xSzer:1,35 m. 956-030

11,99

8  99

Taniej o 3,-

–

Nóż wędkarski 3-funkcyjny 
Wytrzymały nóż z trzema praktycznymi funkcjami, przydatny podczas wędkowania 
i wycieczek: nóż, skrobaczka do ryb i obcinarka do żyłki. Dł:270 mm. 959-111

1299,-

899,-
Taniej o 400,-

–

Rower Elegance 28” 
Bardzo elegancki rower damski z 3-biegową przerzutką, hamulcem nożnym 
z tyłu i hamulcem typu V z przodu, nóżką i wygodnym siodełkiem. Rozmiar opon: 
28x1,5/8x1,3/8”/42-622. 630-038

 599,-

499,-
Taniej o 100,-

–

Rower Swan 28” 
Jednobiegowy rower w stylu retro z wygodnym siodełkiem, solidnymi oponami, 
dzwonkiem, nóżką i odblaskami na kołach! Konstrukcja roweru opiera się 
na eleganckiej wygiętej ramie stalowej. Wielkość ramy: 19”. Rozmiar opon: 
28x1,60”/42-622. Masa: 20 kg. W sprzedaży w różnych kolorach. 630-027

5499,-

3999,-
Taniej o 1500,-

–

Pompa ciepła do basenu 
6 kW

Wydajna pompa ciepła do basenów o pojemności do 25 m³! Przyłącze: 2”. Moc: 
1,47 kW (1,35 + 0,12 kW). Zakres temperatur: -5 - +30 °C. Poziom hałasu: 50 dB. 
Czynnik chłodniczy: R410A (700 g). Klasa energetyczna: A. Bezpiecznik: 10 A.416-102

249,-

219,-
Taniej o 30,-

–

Namiot trzyosobowy 
Przedsionek, w którym można przechowywać wyposażenie. Wodoodporność do 
2000 mm słupa wody. Namiot wewnętrzny z poliestru. W zestawie śledzie i linki. 
Dł:3,8xSzer:2,2xWys:1,2 m. Masa: 5 kg. 955-025

Spędzaj czas   
         aktywnie!

http://www.jula.pl/lodowka-turystyczna-24l-12v-604002
http://www.jula.pl/koc-piknikowy-956030
http://www.jula.pl/noz-wedkarski-959111
http://www.jula.pl/pompa-ciepa-do-basenu-6-kw-416102
http://www.jula.pl/namiot-trzyosobowy-955025
http://www.jula.pl/rower-elegance-28-630038
http://www.jula.pl/rower-swan-28-630027


W Jula zrobisz zakupy szybko i sprawnie!
www.jula.pl

Taniej o 250,-

–

499,-
749,-

CENA ZESTAWU!  
4 krzesła + stół

CENA ZESTAWU!  
4 krzesła + stół

Taniej o 70,-

–

329,-
399,-

Zobacz cenę!
99 99

Elektryczna kosiarka + podkaszarka 
Przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla Twojego trawnika! Elektryczna kosiarka do 
trawy z funkcją mulczowania i poręcznym zbiornikiem o pojemności 50 l, połączona 
z praktyczną podkaszarką wyposażoną w automatyczne wysuwanie żyłki i podzielny 
trzonek. 230 V. 721-299

999,-

799,-
Taniej o 200,-

–

Kosiarka BL460B 
125 cm³ • 460 mm

Porządna, prowadzona ręcznie kosiarka w dobrej cenie z czterosuwowym silnikiem 
Briggs & Stratton® 450, indywidualną regulacją wysokości na trzech poziomach dla 
pięciu wysokości, wyrzutem do tyłu i zbiornikiem 55 l. Pojemność skokowa: 125 cm³. 
Wysokość cięcia: 27-80 mm. Szerokość cięcia: 460 mm. 721-271

449,-

399,-
Taniej o 50,-

–

Kosiarka 
98 cm³ • 400 mm

Ręcznie prowadzona kosiarka o kompaktowych rozmiarach, dzięki czemu jest 
odpowiednia do mniejszych ogrodów. Noże napędzane czterosuwowym silnikiem, 
trzystopniowa regulacja wysokości, trawa gromadzona w zbiorniku. Pojemność 
skokowa: 98 cm³. Wysokość cięcia: 25-55 mm. Szerokość cięcia: 400 mm. 721-215

Zestaw mebli 6 części
Rozkoszuj się błogimi letnimi wieczorami w ogrodzie lub przypatruj się zimowym 
zawiejom z oszklonej werandy! Sześcioelementowy zestaw mebli zawierający cztery 
krzesła, okrągły stół oraz parasol Ø180 cm; ponadto stelaże wszystkich elementów 
wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo. 790-133

Podkaszarka ART 300 Easytrim 
300 W • 230 mm

Niezwykle lekka i poręczna podkaszarka z trzonkiem o długości 
1 m (podkaszarka jest najdłuższym urządzeniem w swojej 
klasie), który zapewnia dobry zasięg i łatwą obsługę. Prędkość 
obrotowa: 12500 obr./min. Masa: 1,6 kg. 721-213

+Szpula do podkaszarek ProTap 
W zestawie z żyłką tnącą  
Dł:8 m x Ø1,6 mm.  
729-136 39,99

Stół  
Elegancki, duży i stabilny stół z blatem z czarnego sztucznego drewna i stelażem ze stali lakierowanej proszkowo. Dł:150xSzer:89xWys:72 cm. 790-178

Krzesło Nadaje się do opalania i na przyjęcie rodzinne! Wygodne krzesło ze stelażem z aluminium lakierowanego proszkowo, 
powierzchniami oparcia/siedziska z tekstylenu i regulowanym oparciem. Szer:57xWys:106xGł:76 cm. 790-180 

895,-
Taniej o 460,-

Stół 

1395,-

895,-
Taniej o 500,-

–

Elegancki, duży i stabilny stół z blatem z czarnego sztucznego drewna  
i stelażem ze stali lakierowanej proszkowo. Dł:150xSzer:89xWys:72 cm. 
UWAGA! Blaty przedłużające do kupienia osobno 790-178

Krzesło Krzesło z technorattanu z możliwością sztaplowania, 
z aluminiową ramą. Szer:66xWys:92xGł:61 cm. 790-181

–
1355,-

799,-

299,-
Taniej o 500,-

–

Nożyce do żywopłotu 
RHT7065RLPK9 
700 W • 660 mm

Bardzo mocne urządzenie przeznaczone do cięcia większych żywopłotów! Mocne i 
bezpieczne urządzenie z laserowo wycinanym i diamentowo szlifowanym ostrzem 
ze specjalnym zgarniaczem ściętych liści/gałęzi HedgeSweep. W celu umożliwienia 
pracy na większą odległość w zestawie znajduje się dziesięciometrowy przedłużacz. 
Zakres cięcia: Ø32 mm. Długość prowadnicy/ostrza: 660 mm. Masa: 4,1 kg. 721-319

http://www.jula.pl/kosiarka-bl460b-125cm-460mm-721271
http://www.jula.pl/kosiarka-98cm-400mm-721215
http://www.jula.pl/podkaszarka-art-300-easytrim-300w-o230mm-721213
http://www.jula.pl/zestaw-mebli-6czesci-790133
http://www.jula.pl/sto-790178
http://www.jula.pl/sto-790178


Taniej o 10,-

–

19  99
29,99

Oferta obowiązuje od 01.07.2014 do 24.08.2014

Milion klubowiczów! Świętujemy przez całe lato akcją

Taniej o 40,-
29 99

 
69,99–

 39,99

19  99

Taniej o 20,-

–

79,99

49  99

Taniej o 30,-

–

Maszynka do lodów 
Zrób własne lody, sorbet lub lody jogurtowe! Kompaktowa maszynka do lodów 
przeznaczona dla każdego, kto robi mniejszą ilość lodów (choć często); w jednym 
cyklu można przygotować do 200 ml lodów. Przezroczysta pokrywa wyposażona jest 
w mały otwór ułatwiający dodawanie składników. Długość kabla: 100 cm. 230 V. 
Wys:16xØ15 cm. 802-624

 24,99

19  99

Taniej o 5,-

–

9,99

6  99

Taniej o 3,-

–

Przepychacz gumowy 
Kompaktowy przepychacz, który równie dobrze sprawdza się w domu i w przyczepie 
campingowej/aucie czy domku letniskowym. Wys:18xØ11,5 cm. 434-202

Otwieracz do słoików Baby Boa Constrictor 
Zamocuj gumową pętlę np. wokół pokrywki słoika, naciągnij ją i obróć! Dzięki temu 
sprytnemu otwieraczowi otworzysz wszystkie słoiki i trudne do odkręcenia złącza rur 
przy użyciu minimalnej siły. Gumowa pętla jest regulowana do Ø10 cm. 961-018

7,99

4  99

Taniej o 3,-

–

Apteczka pierwszej pomocy 22 części
Kompaktowy zestaw zawierający plastry, środek do odkażenia skóry oraz przyrząd do 
usuwania kolców i drzazg. Dł:13xSzer:10 cm. 881-029

259,-

229,-
Taniej o 30,-

–

Szafka łazienkowa 
Kompaktowa i niezajmująca wiele miejsca szaka łazienkowa z porcelanową 
umywalką. Szaka wykonana jest ze śnieżnobiałego laminatu. 
Szer:51xWys:84xGł:39 cm. 435-053

Garnki miniaturowe 4 szt.
Małe garnki ceramiczne zarówno na co dzień, jak i na imprezę. Wys:8xØ13,3 cm. 

810-483 Pomarańczowe. 810-484 Niebieskie. 810-485 Zielone. 

Karafka Skagen Classic 1 l
Samootwierająca się, samozamykająca i niekapiąca 
karaka ułatwiająca przechowywanie i serwowanie. 1 l. 

810-505 Czarny. 

810-506 Limonkowy. 

Patelnia 26 cm
Patelnia aluminiowa z powierzchnią smażenia z nieprzywieralną powłoką non-stick 
i wygodną, nieprzewodzącą ciepła rączką. Do wszystkich rodzajów płyt kuchennych, 
również płyt indukcyjnych. Wys:55xØ260 mm. Masa: 540 g. 

810-404 Czarna. 

810-405 Niebieska. 

810-406 Zielona. 

810-407 Czerwona. 

To się przyda 
w każdym domu!

http://www.jula.pl/karafka-skagen-classic-1l-810505
http://www.jula.pl/garnki-miniaturowe-4-szt-810483
http://www.jula.pl/apteczka-pierwszej-pomocy-22czesci-881029
http://www.jula.pl/przepychacz-gumowy-434202
http://www.jula.pl/patelnia-26-cm-810404
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Dołącz do JulaClub! 

Zbieraj punkty i korzystaj z ofert specjalnych. 

Dowiedz się więcej na www.jula.pl
Cena obowiązuje po okazaniu 

karty JulaClub.

Więcej informacji  
znajdziesz na www.jula.pl

Zapraszamy do Jula!

Takie zakupy w Jula są:

• Łatwe – wymagany jest tylko dowód osobisty (w większości przypadków)

• Szybkie – inansowanie jest przyznawane w ciągu 15 minut  
 (w większości przypadków)

• Wygodne – to Ty decydujesz w ilu ratach chcesz spłacać pożyczkę  
 i w jakim dniu miesiąca
•  Odwiedź Punkt Obsługi Klienta i zapytaj o szczegóły! 
• Informacje możesz uzyskać też na www.jula.pl

Już dziś skorzystaj z dogodnej 
formy inansowania zakupów 
w sklepach Jula!

Chciałbyś coś u nas kupić? 
Teraz jest to o wiele prostsze!

Bielsko-Biała Centrum Handlowe Sarni Stok, ul. Sarni Stok 2 Gdańsk Morski Park Handlowy, ul. Przywidzka 6 Gliwice Centrum 
Handlowe Europa Centralna, ul. Pszczyńska 315 Lublin Park Handlowy Tatary, ul. Mełgiewska 2b Łódź ul. Św. Teresy 100 Poznań 

Park Handlowy Franowo, ul. Szwedzka 10A Słupsk Centrum Handlowe Jantar, ul. Szczecińska 58 Szczecin marcredo Center Szczecin, 
ul. Andrzeja Struga 31A Warszawa Park Handlowy Targówek, ul. Malborska 49 Warszawa Park Handlowy Janki, pl. Szwedzki 3 
Wrocław Park Handlowy Bielany, ul. Czekoladowa 22
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Taniej o 1000,-

–

2799,-
3799,-

Taniej o 60,-
339,-

 Od
399,-–

49,99

39  99

Taniej o 10,-

–

/5 szt.

Płytki podłogowe 5 szt. 
Praktyczne, ładne i wygłuszające płytki podłogowe do stosowania zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wykonane z drewna akacjowego, spód z 
tworzywa PP. Szer:30xWys:1,9xGł:30 cm. 374-033

Myjka wysokociśnieniowa 
145 bar • 2,3 kW

Cicha i wszechstronna myjka wysokociśnieniowa. Można ją używać jako zwykłą 
myjkę na zimną wodę lub podłączyć nagrzewnicę i uzyskać naprawdę gorącą 
wodę (do 90 °C). Wąż wysokociśnieniowy, pistolet, lanca i złączka w zestawie. 
Długość węża: 8 m. Przepływ: 450 l/h. Moc: 2,3 kW. 220-142

 29,99

19  99

Taniej o 10,-

–
299,-

239,-
Taniej o 60,-

–

Myjka wysokociśnieniowa PW1300S 
100 bar • 1,3 kW

Kompaktowa myjka wysokociśnieniowa do mycia rowerów/samochodów oraz 
spłukiwania/czyszczenia mniejszych powierzchni. Długość węża: 3 m. Ciśnienie 
pompy: 100 bar. Ciśnienie robocze: 67 bar. Przepływ: 360 l/h. Moc: 1,3 kW. 
Długość kabla: 5 m. 230 V. Masa: 5,5 kg. 220-143

Lampion
Duży lampion z metalową obudową, szklanymi ścianami i uchwytem. 
Nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. 
Szer:17xWys:35xGł:17 cm. 

946-701 Biały. 

946-054 Czarny. 

Pomysłowe zakupy!

Daszek nad drzwi
Elegancki daszek na drzwi z wytrzymałego, odpornego na promieniowanie UV tworzywa poliwęglanowego, które jest przyciemnione, by zapewnić lepszą 
ochronę przed zabrudzeniami i światłem słonecznym. Ponadto daszek posiada aluminiowe wsporniki i wykonany jest z tworzywa komorowego 5 mm. 

716-028 Maks. obciążenie: 60 kg. Szer:1,5xGł:1 m.  Cena reg. 399,- TERAZ 339,-

716-029 Maks. obciążenie: 100 kg. Szer:2xGł:1 m.  Cena reg. 699,- TERAZ 499,-

http://www.jula.pl/myjka-wysokocisnieniowa-145bar-2-3kw-220142
http://www.jula.pl/daszek-nad-drzwi-1-5x1-m-716028
http://www.jula.pl/myjka-wysokocisnieniowa-pw1300s-100bar-1-3kw-220143
http://www.jula.pl/pytki-podogowe-5-szt-374033

