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DĄB 
AUGUSTOWSKI 
AC4, 8 mm
kod: 01240375  
• struktura drewna 
•  podwyższona wytrzymałość  

na ścieranie

AC4 15
LAT

GWARANCJI
8 mm

Gres szkliwiony ANTES
kod: 01044348 • wym. 30 x 30 cm  
Dostępne kolory: 
• beż - kl. ścieralności PEI IV 
• brąz - kl. ścieralności PEI III

Kabina 
z hydromasażem 
KORNELIA  
kod: 01132120 
• wym. 80 x 80 cm 
•  deszczownica
•  6 dysz masażowych 
•  profile aluminiowe  

(chrom)
Dostępny także 
wym. 90 x 90 cm 
– 719 zł

WYSOKI brOdzIK 
W KOmplecIe

dOStępnY taKże 
KOlOr bIałY

hIT
CENOWY

2399
3199

/m2

25% TANIEJ

/m2

hIT
CENOWY

1799
2549

/m2

29% TANIEJ

/m2

Drzwi 
zewnętrzne 
JAMAJKA*  
kod: 01003499 
• kolor orzech
•  wym. 90 cm, L/P 

769
hIT
CENOWY

Zestaw KORAL*  
kod: 01209655
W skład zestawu wchodzą:
szafka, umywalka,  
słupek wysoki

WYpełnIenIe 
pIana 

pOlIuretanOWa 

z KOmpletnYm 
WYpOSażenIem

hIT
CENOWY

399
567

30% TANIEJ

hIT
CENOWY

699
779

10% TANIEJ



2

1599
/m2

hIT
CENOWY

DĄB CORNWALL   
AC3, 6 mm
kod: 00641005
• struktura drewna

OKAZJA
2199

DĄB COLMAR 
AC4, 7 mm
kod: 00660891
• struktura drewna 
•  podwyższona wytrzymałość  

na ścieranie

/m2

AC4 20
LAT

GWARANCJI
7 mm

AC3 7
LAT

GWARANCJI
6 mm

667
/m2

Podkład XPS PLUS kod: 00991001 
• gr. 6 mm • op. 6 m2 • 1 op. – 39,99 zł • wym. 1,2 x 0,5 m
•  najwyższe na rynku wyciszenie w dół
•  najlepsze właściwości izolacji termicznej
•  najwyższa wytrzymałość na obciążenia 5 t/m2

Folia paroizolacyjna – 31,99 zł /opak. kod: 01106442

Listwy przypodłogowe LM55* 
kod: 00139694
• pełna kolorystyka 
•  szybki montaż bezpośrednio do ścian

od1499
/szt.

1999
/m2

DĄB MANOLIS 
AC3, 7 mm
kod: 01037517 
•  struktura drewna

AC3 12
LAT

GWARANCJI
7 mm

2299
/m2

DĄB SEVILLA 
AC3, 7 mm
kod: 00645065
• struktura drewna

2299
/m2

DĄB VERONA 
AC3, 7 mm* 
kod: 00645058
• struktura drewna

2399
/m2

DĄB KOLBERG  
AC3, 7 mm
kod: 01136272
• struktura drewna

AC3 12
LAT

GWARANCJI
7 mm

AC4 15
LAT

GWARANCJI
8 mm

AC3 12
LAT

GWARANCJI
7 mm

AC3 10
LAT

GWARANCJI
7 mm

AC4 15
LAT

GWARANCJI
7 mm

2599
/m2

JESION BAhAMA
AC4, 7 mm* 
kod: 01261899
•  struktura drewna
•  podwyższona 

wytrzymałość  
na ścieranie

2699
/m2

DĄB PÓŁNOCNY 
AC4, 7 mm*
kod: 00334648
• struktura drewna 
•  podwyższona 

wytrzymałość  
na ścieranie 

AC4 15
LAT

GWARANCJI
7 mm

2799
/m2

DĄB KOLORADO 
AC4, 8 mm  
kod: 01241327 
• struktura drewna
•  podwyższona 

wytrzymałość  
na ścieranie

AC4 15
LAT

GWARANCJI
8 mm

2899
/m2

DĄB 
BIAŁOWIESKI 
AC4, 8 mm*
kod: 01254235 
• struktura drewna 
•  podwyższona 

wytrzymałość  
na ścieranie



SUPER WYDAJNA 
do 14 m2/l

DOSKONALE KRYJĄCA 

wystarczy 1-2 warstwy 

SZEROKA PALETA BARW 

31 kolorów

ODPORNA NA ZM
YWANIE

klasa I**

3

*Towar dostępny w wybranych sklepach NOMI.

108
hIT
CENOWY

Skrzydło pełne 
DOMINO 
kod: 01255645 
• kolor akacja 
• wym. 80 cm, L/P 
•   zwiększona odporność  

na zarysowania  
pokojowe – 129 zł 
łazienkowe – 129 zł

fOlIa fInISh

199
Skrzydło pełne 
CZAPLA*   
kod: 22950512 
• sosna • wym. 80 cm, L/P
pokojowe – 229 zł
łazienkowe – 229 zł

749
Drzwi 
zewnętrzne 
hAWAJE  
kod: 00487214 
• kolor orzech 
• wym. 90 cm, L/P 
• z kpl. wyposażeniem
W wybranych sklepach 
dostępne również  
w kolorze złoty dąb. 

SOSnOWe

z KOmpletnYm 
WYpOSażenIem

z KOmpletnYm 
WYpOSażenIemOcIeplane

Drzwi 
zewnętrzne 
SAMUM
kod: 01261813 
• kolor złoty dąb 
• wym. 90 cm, L/P
Dostępny także  
wym. 80 cm,  
L/P. 

499
539

Skrzydło pełne ZETA* 
kod: 01255669
• kolor orzech 
•  wym. 80 cm, L/P 
•   zwiększona odporność  

na zarysowania
pokojowe – 189 zł
łazienkowe – 189 zł

WYpełnIenIe 
pIana 

pOlIuretanOWa

WYpełnIenIe 
Wełna 

mIneralna
WYpełnIenIe 

pIana 
pOlIuretanOWa

Piana montażowa 
zimowa TIGER 
– 16,99 zł
kod: 00041102
• op. 750 ml
• 1 l – 22,65 zł

od 2499
Klamka CAMILA
kod: 01159684
•  kolor nikiel i patyna

/szt.

od 2999
Klamka LIBRA 
kod: 00581721 
•  kolor nikiel i patyna

/szt.

fOlIa fInISh fOlIa fInISh

Drzwi 
zewnętrzne 
RA40
kod: 00903622
•  kolor złoty dąb 
• wym. 96 cm, L/P

150 ZŁ TANIEJ

549
699

10% TANIEJ

179
199

Drzwi 
zewnętrzne 
TENERYFA*
kod: 00599894
• kolor złoty dąb
• wym. 90 cm, L/P
•  z kpl. wyposażeniem
TENERYFA 
z dostawką 
– 1699 zł

180 ZŁ TANIEJ

949
1129

3499

Farba lateksowa TRENDO
kod: 01277296 
• poj. 2,5 l • różne kolory 
• 1 l – 14 zł

**Norma PN-C-81914:2001 

1999

Farba akrylowa wewnętrzna BIAŁA 
kod: 01268201
• poj. 10 l • biała • 1 l – 2 zł

4799
Farba DEKORAL AKRYLIT W 
kod: 00451581 
• poj. 2,5 l • różne kolory • 1 l – 19,20 zł

/op.

Klamka PRESTO
kod: 00636124
•  kolor nikiel i patyna

od 1999
/szt.

hIT
CENOWY

169
219

23% TANIEJ

Skrzydło pełne 
OMEGA*  
kod: 01255881
• kolor orzech •  wym. 80 cm, L/P
pokojowe – 179 zł
łazienkowe – 179 zł



Płytka ścienna 
SIERRA*    
kod: 01271027
• wym. 20 x 25 cm
Gres rektyfikowany 
SONORA LAPPATO*
– 59,99 zł/m2

kod: 01271140 
• wym. 45 x 45 cm

2299
/m2

2499
m2

Gres szkliwiony 
EGZO* 
kod: 01271218, 
01271225 
•  wym. 45 x 45 cm
•  dostępne kolory  

szary i brąz
•  kl. ścier.: szary PEI IV,  

brąz PEI III

3499
/m2

3799
m2

1699
/m2

hIT
CENOWY

PŁYTKA 
śCIENNA ADRIA 
VERDE/ZEFIR* 
kod: 01071146
• wym. 20 x 25 cm
Płytka podłogowa 
ADRIA VERDE – 21,99 zł/m2 
kod: 01071191
• wym. 33,3 x 33,3 cm

1998
/m2

Płytka ścienna 
ESTERA*
kod: 00201919 
• wym. 25 x 33 cm

Gres szkliwiony 
FORREST*   
kod: 01146615
•  wym. 29,7 x 59,8 cm
•  kl. ścier. PEI IV

3199
/m2

3599
m2

W KOmplecIe
deSKa SedeSOWa

WC kompakt SILVA*
kod: 01114690 
• odpływ poziomy 
•  mechanizm spłukujący 3/6 l 
•  deska  

wolnoopadająca  
w komplecie

279
299

10 lat gWarancjI 
na ceramIKę

4

Zestaw mebli 
TALIA CYNAMON
kod: 01204568
W skład zestawu 
wchodzą: 
•  szafka pod umywalkę 

– 139 zł  179 zł
•  umywalka 60 cm 

– 159 zł  189 zł
•  słupek 

– 219 zł  279 zł
Dostępne także: 
•  szafka dolna 

– 189 zł  209 zł
•  szafka wisząca 

– 129 zł  149 zł
•  lustro w oprawie 

– 89 zł  99,99 zł

130 ZŁ TANIEJ

517
647

dOStępnY taKże 
KOlOr 

bIałO-czarnY

laKIerOWane
frOntY

W KOmplecIe
głębOKI brOdzIK

z SIedzISKIem

12 dYSz 
maSażOWYch

deSzczOWnIca 
8 lat gWarancjI 

na ceramIKę

hIT
CENOWY

1599
1799

11% TANIEJ

Gres techniczny 
KOBO* 
kod: 00225533 
• wym. 30 x 30 cm
Stopnica KOBO – 3,49 zł/szt.
kod: 00226691 
• wym. 30 x 30 cm

/m2

/m2

WC kompakt TOPAZ*
kod: 01035834
• odpływ poziomy
•   mechanizm spłukujący 3/6 l

22% TANIEJ

139
179

Zestaw 
podtynkowy  
kod: 00532839 
•  w zestawie  

miska wisząca,  
deska wolnoopadająca, 
przycisk biały

11% TANIEJ

399
449

Kabina 
z hydromasażem 
SONATA*
kod: 00577656 
• wym. 90 x 90 x 215 cm
•  szkło hartowane  

grafitowe 5 mm
•  elektroniczny  

panel sterowania 

220 ZŁ TANIEJ

1129
1349
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Lampa wisząca 
WIBRA*
kod: 00258142
• 4 punkty świetlne 
• kolor nikiel matowy

20% TANIEJ

7999
9999

od 699
/szt.

Klej do tapet* 
kod: 00615785
• dostępne różne rodzaje

33% TANIEJ

9999
149

Plafon TOGO*
kod: 00407717
• 5 punktów świetlnych

9999
Zlew 1-komorowy* 
kod: 00435789, 00435796 
• wpuszczany • wym. 45 x 58 cm 
gładki – 99,99 zł/szt., len – 112 zł/szt.

cena z blatem

tapetY 
na flIzelInIeod 3999

/rolka

Tapety* 
kod: 01309393
• dostępne różne wzory 

Dywan LUNA*
kod: 01304756
• wym. 120 x 170 cm 
• dostępne różne wzory

30% TANIEJ

69
99

Żyrandol 
REMI* 
kod: 00993272 
•  3 x 40 W, E27

110 ZŁ TANIEJ

169
279 hIT

CENOWY

199
320

121 ZŁ TANIEJ

Żyrandol MIRA*
kod: 00633178
•    5 punktów świetlnych

*Towar dostępny w wybranych sklepach NOMI.

Zestaw mebli 
kuchennych 
ALASKA* 
kod: 01299106
• dł. zestawu 2,4 m
• kolor orzech

240 ZŁ TANIEJ

659
899

1999

Żarówka Led*
kod: 01312294
•  dostępne z gwintem  

E14 i E27



1599
/op.

Klej gipsowy 
CEKOL GS-20* 
kod: 00074261 
• op. 20 kg 
•  do przyklejania płyt 

gipsowo-kartonowych 
• 1 kg – 0,80 zł

2399
/op.

Gładź 
szpachlowa 
CEKOL 
GS-200 
kod: 22160775
• op. 20 kg 
• 1 kg – 1,20 zł  

6999
Drabina 
aluminiowa 
4-stopniowa*
kod: 01272178

3899
/op.

Gotowa masa 
szpachlowa
biała 
CEKOL A-45   
kod: 01167429 
• op. 20 kg 
• 1 kg – 1,95 zł

2999
/op.

Grunt głęboko
penetrujący DL-80 
kod: 00225526
• op. 5 l 
•  wzmacnia podłoże 
•  zmniejsza zużycie farby 
•  wydajność  

od 5 do 15 m2 
• 1 l – 6 zł

1599
/op.

Zaprawa
wyrównująca
CEKOL
ZW-04* 
kod: 22112989
• op. 25 kg
• 1 kg – 0,64 zł

2399
/op.

Tynk gipsowy 
KNAUF GOLDBAND   
kod: 00656412 
• op. 20 kg 
• 1 kg – 1,20 zł

1999
/op.

Zaprawa 
klejowa 
uniwersalna
MAPEI 
Mapeklej  
Extra  
kod: 00341653
• op. 25 kg
• 1 kg – 0,80 zł

2999
/op.

Zaprawa 
klejowa 
do gresu
MAPEI 
kod: 00482158
• op. 25 kg
• 1 kg – 1,20 zł

4299
/op.

Zaprawa 
klejowa 
elastyczna
MAPEI 
kod: 00341639
• op. 25 kg
• 1 kg – 1,72 zł

2699
/op.

Płytka 
dekoracyjna 
GAhANO    
kod: 01104974 
• op. 0,51 m2 
• 1 m2 – 52,92 zł 
•  do zastosowania 

wewnątrz 
Narożnik GAHANO 
– 36,99 zł
• op. 0,93 mb 

5699
/op.

Płytka LASCAR* 
kod: 00537193 
• op. 0,65 m2 
• 1 m2 – 87,68 zł 
•    do zastosowania 

wewnątrz
Dostępne narożniki.*

6999
/op.

Płytka 
dekoracyjna 
MAYON
kod: 00533720 
• op. 0,90 m2

• 1 m2 – 77,77 zł
•  do zastosowania 

wewnątrz
Dostępne narożniki.*

4199
/op.

Gładź gipsowa 
CEKOL C-45  
kod: 22160560
• op. 20 kg
• 1 kg – 2,10 zł  

6

od 499
/szt.

Seria TOPAZ BIS
kod: 01028034
•   dostępne gniazdka  

i wyłączniki pojedyncze  
i podwójne

Dostępne również
kolory: piasek,
złoty, beż, srebro.

od 599
/szt.

Seria AKORD
kod: 26252636 
• kolor biały

od 599
/szt.

Seria AKCENT
kod: 26248493
• kolor biały
Dostępne również
kolory: 
beż, brąz.

Przedłużacz 
LEGRAND 
kod: 00233545
•  3 gniazda z uziemieniem 
•  dł. 1,5 m

16% TANIEJ

1699
2023



*Towar dostępny w wybranych sklepach NOMI.

Wkład kominkowy 
ACKERMAN W9A 
kod: 01054941 
• moc 12 kW 
• wym. 69 x 52 x 40,5 cm 
• szyber z blokadą 
•  regulacja dopływu powietrza
• popielnik • deflektor

100 ZŁ TANIEJ

899
999

PRODUKT
POLSKI

Piec stalowy 
ACKERMAN W1
kod: 01281330 
• moc 4 kW 
•  wym. 32 x 75 x 37 cm 
• żeliwny ruszt
•  palenisko wyłożone  

szamotem

10% TANIEJ

179
199759

/m2

Wełna mineralna 
15 cm
kod: 00530002
• wym. 1,2 x 5,5 m 
• op. 6,6 m2 – 50,09 zł 
• λD- 0,044 W/mk 
•  do izolacji cieplnej  

i akustycznej dachów 
skośnych w układzie  
jedno- i dwuwarstwowym

Nagrzewnica 
elektryczna 
kod: 01200102 
•  moc 5 kW 
•  termostat 
•  wiatrak
•  zabezpieczenie  

przed przegrzaniem 

319
349

7

Ekogroszek 
kod: 01281866 
• op. 25 kg •  wartość opałowa 23 MJ 
•  granulacja 10-25 mm 

1899
/op.

1999
op.

219
Grzejnik aluminiowy
kod: 00425193 
• 10-elementowy • 3-wylotowy 
• moc cieplna 1300 W • wym. 585 x 800 mm

od 8999
Nawilżacze 
ultradźwiękowe 
kod: 01192339

2999
Termowentylator  
kod: 01309942
•   2-stopniowa regulacja mocy  

(1000/2000 W) 
•  wbudowany system  

zabezpieczający przed przegrzaniem
• termostat
• automatyczna kontrola temperatury

20% TANIEJ

Olejek 
do nawilżacza
kod: 01044263
Dostępne  
różne zapachy.

799
999

/szt.

szt. hIT
CENOWY

109
129

16% TANIEJ

Grzejnik 
olejowy 
7-żeberkowy
kod: 01309966 
•  płynna regulacja pracy  

za pomocą termostatu 
•  wbudowane zabezpieczenie  

chroniące przed  
przegrzaniem

•  uchwyt ułatwiający  
przenoszenie

Termowentylator 2-pozycyjny  
kod: 01309959
•   2-stopniowa regulacja mocy (1000/2000 W) 
•  wbudowany system zabezpieczający przed przegrzaniem
• termostat
• automatyczna kontrola temperatury

10% TANIEJ

4499
4999

Konwektor 
z nawiewem turbo 
kod: 01167269 
•  3-stopniowa regulacja mocy  

(750/1250/2000 W) 
•  płynna regulacja  

temperatury za pomocą termostatu 
• nadmuch powietrza turbo •  możliwość montażu na ścianie

10% TANIEJ

8999
9999

Grzejnik 
ceramiczny* 
kod: 01167368 
•  2 stopnie regulacji  

mocy 750/1500 W     
•  do wyboru nawiew  

zimny, ciepły, gorący             
• kontrolka zasilania

16% TANIEJ

109
129



Sklepy NOMI zastrzegają sobie prawo do zmiany cen i błędów edytorskich oraz limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów.    *Towar dostępny w wybranych sklepach NOMI. 
Niniejsza gazetka ma charakter informacyjny. Podane ceny zawierają podatek VAT. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.   

WSPIERAJ TO,
CO POLSKIE

kupuj również na
www.nomi.pl

Szczegóły w Punktach Kredytowych sklepów Nomi i na nomi.pl

%0 *Lekkie raty 
* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla kredytu zaciągniętego  

w opcji promocyjnej wynosi 0%. Dostępne warianty 3 oraz 6 rat x 10%.

NOWOŚĆ W NOMI! PANELE AC5
DĄB 
BAROKOWY 
AC5, 8 mm*
kod: 01307177
•  struktura drewna  

z połyskiem

DĄB 
BIZANTYJSKI 
AC5, 8 mm*
kod: 01307160
•  struktura drewna  

z połyskiem

DĄB 
TUChOLSKI 
AC5, 10 mm*
kod: 01307153
•  struktura drewna  

z połyskiem

AC5 30
LAT

GWARANCJI
8 mm

AC5 30
LAT

GWARANCJI
8 mm

AC5 30
LAT

GWARANCJI
10 mm

3999
/m2 3999

/m2 4399
/m2

KLASYFIKACJA 
PANELI 
PODŁOGOWYCh
AC – klasa używalności i ścieralności
mm – grubość paneli (im grubsze panele,  
tym bardziej stabilne i odporne na odkształcenia)

Grubość PrzeznaczenieKlasa ścieralności 

AC3
dobra odporność na ścieranie

AC4
wysoka odporność na ścieranie

AC5
bardzo wysoka odporność na ścieranie

6 mm / 7 mm

7 mm / 8 mm / 10 mm

8 mm / 10 mm / 12 mm

• pomieszczenia mieszkalne o średnim stopniu użytkowania
• pomieszczenia użytku publicznego o niskim  

natężeniu ruchu

• wszystkie pomieszczenia mieszkalne
• pomieszczenia użytku publicznego o średnim 

natężeniu ruchu

• wszystkie pomieszczenia mieszkalne  
• pomieszczenia użytku publicznego o wysokim  

natężeniu ruchu


