
APLIKUJ DO 
KIK JUŻ DZIŚ! 

INFORMACJE 
W ŚRODKU 

Odblaskowy 
nadruk na 
plecach!

Dziecięca 
lekka kurtka 
różne rodzaje,  
rozmiary: 128-158/164, tylko

Dziecięca  
lekka kurtka 
różne rodzaje,  
rozmiary: 92-122, tylko

Dekoracyjny ptak 
na drewnianej 

podstawie
różne wzory, wielkość  

ok. 15,5 x 5 x 38 cm, tylko

Przykładowe 
modele

Przykładowe 
modele

Dziecięca koszulka 
z długim rękawem 

przykładowy model, różne rodzaje, 
rozmiary:  98-128, tylko  

NASZE

Obowiązuje od 20.02.2023

www.kik.pl



Odblaskowy 
nadruk na 
plecach!

Dziecięca  
lekka kurtka 
różne rodzaje,  
rozmiary:  92-122, tylko

Przykładowe 
modele

Przykładowe 
modele

Dziecięca  
lekka kurtka 

różne rodzaje, rozmiary: 
128-158/164, tylko

WIOSENNE KOLORY W

www.kik.pl

Dziecięca lekka kurtka 
przykładowy model, 
różne rodzaje, 
rozmiary:  92-122, tylko 60 zł 

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

MODA MIESZKANIE

KiK – ponad 4000 sklepów w całej Europie
Sklep w Państwa okolicy można znaleźć na stronie www.kik.pl  

Newsletter: zapisz się i bądź na bieżąco!

OP02 2023 PL · Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko w ilościach detalicznych. 
Zastrzega się możliwość pomyłek: KiK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21a · 53-671 Wrocław

* Zapisz się do naszego newslettera w prosty sposób na naszej stronie www.kik.pl!

S - XXL

@ CZEKAMY 
NA CIEBIE!

Moda we wszystkich 
rozmiarach!

Dla całej rodziny!

Nie przegap żadnej okazji!
Zapisz się do newslettera KiK.*

Wysoka jakość!
W dobrej cenie.

Wymiana/zwrot towaru
bez dyskusji!

Obowiązuje od 20.02.2023

www.kik.pl

60 zł

Dziecięca lekka kurtka
przykładowy model, 
różne rodzaje, 
rozmiary: 128-158/164, tylko

Niech

będzie kolorowa!
wiosna



Dziecięca  
koszulka z  
długim rękawem 
różne rodzaje,  
rozmiary: 98-128, tylko

Dziecięca  
koszulka z 

długim rękawem 
różne rodzaje,  

rozmiary: 98-128, tylkoDziecięce  
spodnie dresowe 
różne rodzaje,  
rozmiary: 98-128, tylko

Dziecięce  
spodnie dresowe

różne rodzaje,  
rozmiary: 98-128, tylko

Przykładowe 
modele

Przykładowe 
modele

Przykładowe 
modele

Przykładowe 
modele

www.kik.pl



Dziecięca koszulka 
z długim rękawem
Przykładowy model, 
różne wzory, 
rozm. 98-128, tylko 

Dziecięca koszulka 
z długim rękawem 
Przykładowy model, 
różne wzory, 
rozm. 98-128, tylko 

Dziecięce legginsy 
przykładowy model, 
różne rodzaje, 
rozmiary:  98-128, tylko

Dziecięca koszulka 
z długim rękawem
Przykładowy model, 
różne wzory, 
rozm. 98-128, tylko 

Dziecięca koszulka 
z długim rękawem
Przykładowy model, 
różne wzory, 
rozm. 98-128, tylko 20 zł

20 zł

30 zł

20 zł 20 zł

Wiosenne kolory w świetnych cenach

Dziecięca koszulka 
z długim rękawem 
Przykładowy model, 
różne wzory, 
rozm. 98-128, tylko 

Dziecięca koszulka 
z długim rękawem 
Przykładowy model, 
różne wzory, 
rozm. 98-128, tylko 

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

MODA MIESZKANIE

KiK – ponad 4000 sklepów w całej Europie
Sklep w Państwa okolicy można znaleźć na stronie www.kik.pl  

Newsletter: zapisz się i bądź na bieżąco!

OP02 2023 PL · Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko w ilościach detalicznych. 
Zastrzega się możliwość pomyłek: KiK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21a · 53-671 Wrocław

* Zapisz się do naszego newslettera w prosty sposób na naszej stronie www.kik.pl!

S - XXL

@ CZEKAMY 
NA CIEBIE!

Moda we wszystkich 
rozmiarach!

Dla całej rodziny!

Nie przegap żadnej okazji!
Zapisz się do newslettera KiK.*

Wysoka jakość!
W dobrej cenie.

Wymiana/zwrot towaru
bez dyskusji!

Obowiązuje od 20.02.2023

www.kik.pl



swojego domu
ZAPROŚ WIOSNĘ DO

Napis  
Welcome 

wymiary ok. 38 x 1,8 x 13,5 cm, tylko

www.kik.pl

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

MODA MIESZKANIE

KiK – ponad 4000 sklepów w całej Europie
Sklep w Państwa okolicy można znaleźć na stronie www.kik.pl  

Newsletter: zapisz się i bądź na bieżąco!

OP02 2023 PL · Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko w ilościach detalicznych. 
Zastrzega się możliwość pomyłek: KiK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21a · 53-671 Wrocław

* Zapisz się do naszego newslettera w prosty sposób na naszej stronie www.kik.pl!
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@ CZEKAMY 
NA CIEBIE!

Moda we wszystkich 
rozmiarach!

Dla całej rodziny!

Nie przegap żadnej okazji!
Zapisz się do newslettera KiK.*

Wysoka jakość!
W dobrej cenie.

Wymiana/zwrot towaru
bez dyskusji!

Obowiązuje od 20.02.2023

www.kik.pl

Dekoracyjny ptak na 
drewnianej podstawie
różne wzory, wielkość ok. 15,5x5x38 cm, tylko 20 zł

Dekoracyjna figurka z drewna 
różne wzory,  wymiary: ok. 8x8x12 cm, tylko 10 zł 



Dekoracja  
wisząca
wymiary: ok. 15 x 46 cm, tylko

www.kik.pl

Dekoracyjna figurka 
kwiat 
wymiary: ok. 10x4,5x 39 cm, tylko 20 zł

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

MODA MIESZKANIE

KiK – ponad 4000 sklepów w całej Europie
Sklep w Państwa okolicy można znaleźć na stronie www.kik.pl  

Newsletter: zapisz się i bądź na bieżąco!

OP02 2023 PL · Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko w ilościach detalicznych. 
Zastrzega się możliwość pomyłek: KiK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21a · 53-671 Wrocław
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@ CZEKAMY 
NA CIEBIE!

Moda we wszystkich 
rozmiarach!

Dla całej rodziny!
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Wysoka jakość!
W dobrej cenie.

Wymiana/zwrot towaru
bez dyskusji!

Obowiązuje od 20.02.2023
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60 zł
Figurka skrzata 
wymiary: ok. 13x11x 41 cm, tylko 10 zł

Dekoracyjne 
klipsy motyle
wymiary: ok. 9x9 cm, tylko 

41cm 3 SZTUKI
W OPAKOWANIU



www.facebook.com/
KiK.Polska

www.instagram.com/
kik.polska

www.kik.pl



Odkryj szeroki asortyment sztucznych kwiatów 
oraz wielu innych wiosennych dekoracji już teraz 
w Twoim sklepie KiK

www.kik.pl



SKLEPACH CENTRALI

OFERUJEMY STANOWISKA 
PRACY W: 

CZEKAMY NA CIEBIE!

Czekamy właśnie 

  na Ciebie!

Aplikuj już dziś i zostań 
częścią naszej rodziny w KiK. 
Więcej informacji na stronie: https://firma.kik.pl/kariera

www.kik.pl
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