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Wiele kościołów boryka się z problemem
braku lub nieprawidłowej wentylacji. Decentralne rekuperatory służą do wymiany
powietrza w pomieszczeniach utrzymując
przepływ powietrza bez przeciągów i strat
ciepła. Urządzenia są w pełni bezpieczne
oraz ciche. Zasada działania rekuperatora
polega na przemiennej pracy wentylatora.
Urządzenie wyciąga na zewnątrz zużyte
i wilgotne powietrze. Następnie wentylator
zmienia kierunek i zaczyna zaciągać zewnętrzne, świeże powietrze, które przechodzi przez rozgrzany aluminiowy wymiennik.
Odzysk ciepła w rekuperatorze LWE 40
wynosi 93%.

Wentylacja
z odzyskiem ciepła

Parafie, które nam zaufaly
GDAŃSKA

REKUPERACJA
DECENTRALNA

Oświetlenie obiektów
sakralnych
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PRZEMYSKA

TARNOWSKA

PRZEMYSKA

PIECE AKUMULACYJNE
Piece akumulacyjne utrzymują optymalną temperaturę
i wilgotność. Zachowany naturalny mikroklimat jest
neutralny dla zabytkowego wyposażenia oraz elementów
obiektu sakralnego.
Piece akumulacyjne dla kościołów są tak projektowane,
aby nie zakłócać estetyki wnętrza kościoła. Głównie
montowane są we wnękach, wykuszach lub za filarami.
Zużycie energii jest niskie, ponieważ pobór prądu następuje w taryfie nocnej, gdy prąd jest prawie 50% tańszy.
Montaż paneli fotowoltaicznych (słonecznych) dodatkowo
korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania.

Bezpłatne konsultacje na terenie całego kraju
ul. Legionów 16, 87-100 Toruń
email: biuro@elektrocieplo.pl
tel. 56 660 44 44 | 601 862 788

www.elektrocieplo.pl

Gwarantujemy
wysoką jakość w oparciu
o najnowocześniejsze
technologie LED.

Projektując, myślimy o komforcie pracy duszpasterskiej
kapłanów i służby liturgicznej oraz właściwych warunkach
do modlitwy dla wiernych.
Projektujemy z pełną świadomością sakralnego charakteru
miejsca, ewangelicznej symboliki światła, podkreślając nim
wagę liturgii i symboli wiary.

Menadżer projektów
Tomasz Hazik
tel.: 730-726-221
e-mail: oswietleniesakralne@interia.pl

katalog@delectio.pl
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Szczęść Boże!
Zapraszam do zapoznania się z najnowszym wydaniem katalogu „Delectio”. Księża znajdą w nim – jak zwykle
– setki produktów potrzebnych w pracy duszpasterskiej. Staramy się, by obok nich prezentować także ciekawe
propozycje mogące ubogacić życie parafialne. Tym razem zachęcamy choćby do wybrania się do kina na film
„Fatima” (str. 80). Jeszcze kilka lat temu filmy religijne w kinie pojawiały się incydentalnie. Dziś jest ich już kilka
w roku, a coraz więcej księży proboszczów praktykuje zwyczaj zamawiania w najbliższym kinie specjalnego seansu dla parafii. Takie grupowe wyjście do kina na wartościowe dzieło – szczególnie po okresie izolacji związanej
z pandemią koronawirusa – ma charakter integracyjny i jest formą dodatkowych parafialnych rekolekcji. Gorąco
zachęcamy, by to narzędzie ewangelizacyjne, jakim jest film, wykorzystywać, a tym samym przyczyniać się do
rozwoju kina z ewangelizacyjnym przesłaniem, które próbuje się rozwijać i potrzebuje wsparcia. W tym kontekście zachęcam również
do wsparcia powstającego w Polsce filmu „Opiekun” o duchowej sile św. Józefa (str. 84). Niech nawet drobny datek na potrzeby
produkcji będzie dla każdego czciciela św. Józefa małym wotum dziękczynnym dla Opiekuna Świętej Rodziny i naszych rodzin.
W imieniu zespołu Delectio
Barbara Żółtek

Szczególnie polecamy na prezenty:
Pokoleniowa pamiątka dla każdej rodziny

Czekolada mleczna
Prawdziwego Świętego Mikołaja

3490
Tylko dla parafii
super
PROMOCJA

18

Polecamy
jako upominki
dla dzieci
w okolicy
6 grudnia
lub na
prezenty
świąteczne

00

Znakomita propozycja dla parafian
w roku beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia

Kronika beatyfikacji

590

promocja
Bez oleju
palmowego

od 20 egz.:

450

Wyjątkowy album prezentuje postać kard. Stefana Wyszyńskiego, a opowieść o tym wielkim Polaku zamknięta została
klamrą będącą relacją z uroczystości beatyfikacyjnych jego
oraz s. Róży. Bogactwo ilustracji prezentuje zarówno materiały archiwalne, jak i współczesny obraz miejsc, z którymi
Prymas Tysiąclecia był szczególnie związany.

Dość zalewu „podrabianych” Mikołajów, którzy bardziej
przypominają krasnale, aniżeli prawdziwego świętego
biskupa Mitry! Polecamy najprawdopodobniej jedyną
w Polsce czekoladę z obrazem prawdziwego Świętego
Mikołaja. Dodatkowo do każdej tabliczki dołączony jest
obrazek z wizerunkiem i modlitwą do Świętego.

RAFAEL, 20,5x29 cm, s. 128, twarda

100 g

nr kat.: 560925

nr kat.: CZEK01
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Dewocjonalia

Różaniec ku czci św. Rity z Cascii
z pobłogosławioną różą
nr kat.: 168263

3490

Różaniec ku czci
św. Rity z Cascii

z pobłogosław
pobłogosławioną różą
W łączniku różańca
zatopiono płatek róży poświęconej
na nabożeństwie ku czci św. Rity.

promocja
od 3 szt.:

Certykat

2490

Zaświadczam, że płatek róży zatopiony w medaliku
św. Rity, został poświęcony na nabożeństwie ku
czci Świętej w kościele pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Krakowie.

www.sangabriele.pl

W łączniku-medaliku zatopiono
płatek róży poświęconej na
nabożeństwie ku czci św. Rity
(potwierdzone certyfikatem).
Okazały,
duży łącznik
z modlitewną
inskrypcją
(św. Rito wspieraj
mnie), wybity
specjalnie do tego
różańca.

Różaniec przygotowany z myślą o czcicielach św. Rity, patronki od spraw najtrudniejszych. Ozdobą tego pięknego różańca
jest specjalnie zaprojektowany i wybity
okazały łącznik. Obok wizerunku Świętej
i modlitewnej inskrypcji, zatopiono w nim
drobinki płatków róż poświęconych na
tradycyjnym nabożeństwie ku czci Świętej
odprawianym każdego 22-go dnia miesiąca w kościele św. Katarzyny w Krakowie.
Każdy różaniec certyfikowany, wygodne
jutowe etui.

Wygodne
jutowe etui

Różaniec – Pamiątka Beatyfikacji
kard. Stefana Wyszyńskiego

Różaniec ku czci św. Józefa
Pamiątka Roku Świętego

24

nr kat.: 057507

00

3900

promocja
od 3 szt.:

promocja

1990
W łączniku
różańca
na awersie
widnieje
wizerunek
Prymasa
Tysiąclecia,
a na odwrocie
okolicznościowe inskrypcje.

od 3 szt.:

2490
Do różańca
 ołączono etui,
d
zaprojektowane
na tę okoliczność.

no
Drewn
oliw e!
Rewers

Beatyfikacyjny różaniec pamiątkowy wykonany
z okazji wyniesienia na ołtarze Prymasa Tysiąclecia,
kard. Stefana Wyszyńskiego. Różaniec ten to pokoleniowa pamiątka, która nawet po wielu latach będzie
cennym artefaktem przypominającym o wielkim
wydarzeniu...
nr kat.: 047140

8

Awers

Etui jutowe.
Każdy egzemplarz
certyfikowany.

Medalik otacza
tak zwany„sznur
św. Józefa"
z siedmioma
węzłami;
symbolami
siedmiu radości
i siedmiu boleści
św. Józefa.

katalog@delectio.pl

Dewocjonalia

Różańce-bransoletki
Bransoletka na każdą rękę
– regulowana wielkość. Uniwersalny
wzór – dla kobiet, jak i dla mężczyzn.
Polecamy jako wartościowy upominek!

Bordowa

nr kat.: 168784

Beżowa

nr kat.: 046082

Czarna

nr kat.: 046075

Każda
bransoletka

9

90

promocja
od 20 szt.:

790

Zapraszamy Księży Proboszczów do powierzenia nam wykonania

parafialnych dewocjonaliów

◆ r óżańców parafialnych ze
spersonalizowanymi łącznikami
z wizerunkami z kościoła
parafialnego lub patronami parafii
i okolicznościowymi grawerami

Miejsce na
wizerunek
z Księdza
parafii

◆ różańców z relikwiami
świętych lub innymi
artefaktami związanymi
z patronami lub sanktuariami

◆ obrazków na drewnie
z patronami parafii i modlitwami
za ich wstawiennictwem

Przykładowe obrazki ze
spersonalizowanym nadrukiem

Różaniec z relikwiami II stopnia
Męczenników z Pariacoto wykoany dla Zakonu Franciszkanów.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

michal@sangabriele.pl

782 427 736

12 411 14 57

Adwent

9900

10500

Świece do wieńca
adwentowego
(stopniowane)

Świece
do wieńca
adwentowego
Kpl. 4 świec. Spalające.

nr kat.: NLJSA1

wys.: 30 cm, śr.: 6 cm

Roratki

Kpl. 4 świec spalających.
Wysokość świecy 1: 30 cm
Wysokość świecy 2: 24 cm
Wysokość świecy 3: 20 cm
Wysokość świecy 4: 16 cm

nr kat.: JJSA36

Średnica świec: 6 cm

Baner dekoracyjny

18000

2750

36000

50900
Komplet świąteczny

W skład kompletu wchodzą: 4 opłatki, sianko na stół, składana szopka, teksty 3 kolęd, ozdoba choinkowa, kadzidło,
kreda i węgiel, ceramiczna kadzielnica z podkładką.
nr kat.: PRKS01

Polecamy na 6 grudnia dla dzieci
przybyłych na Msze Święte lub na
upominki świąteczne.

Dzieciątko
adwentowe
nr kat.:

nr kat.:

RR5XXX

RR4XXX

wys.: 70 cm, śr.: 9 cm.
Olejowe lub spalające

Świecznik
adwentowy

Roraty

wykończenie: rękawy

5

nr kat.: DE2509

90

70x300 cm

59000

nr kat.:ELM341

45 cm

promocja
od 20 szt.:

450

Propozycje nagród dla
dzieci za uczestnictwo
w nabożeństwach roratnich

Czekolada prawdziwego Świętego Mikołaja

Lichtarz wykonany z blachy mosiężnej, polerowany, lakierowany i pokryty specjalnym verniksem (szlachetny lakier).

Tabliczka przepysznej mlecznej czekolady jednej z czołowych polskich wytwórni słodyczy z wizerunkiem
prawdziwego św. Mikołaja. Po otwarciu dzieci będą mogły przeczytać historię świętego. Powstał w ten
sposób nie tylko znakomity upominek, ale też słodkie narzędzie popularyzacji tego świętego.

wys.: 19 cm

100 g

10

nr kat.: SA1719

nr kat.: CZEK01

katalog@delectio.pl

Wizyta duszpasterska
Proponujemy
niezbędnik
na czas
wieczerzy
wigilijnej

Cena za
kpl. 10 szt.

3900

Zestaw
Bożonarodzeniowy
Zestaw zawiera: tekst Ewangelii,
modlitw i kolęd, sianko oraz saszetkę
z wodą, którą po poświęceniu można
podawać w czasie kolędy.
nr kat.: ZB2020

9

90

1890

promocja
od 20 egz.:

4

NOWOŚĆ!

00

Nie porzucajmy
Wiary.

10 powodów, dla
których warto zostać
w Kościele
Autor w dziesięciu jasnych i klarownych tezach tłumaczy, co zyskujemy,
będąc w żywej więzi z Bogiem.

1990
Dzwonek
kolędowy
nr kat.: S72553

wys. 13 cm,
nr kat.: 560864 śr.: 5 cm
14x20 cm, s. 88, miękka

990 450

Obrazki kolędowe

Bóg zapłać z filmem
Najświętsze Serce

Obrazki wykonane specjalnie z okazji
wizyty duszpasterskiej. Na odwrocie
znajduje się tekst modlitwy - pamiątka
wizyty duszpasterskiej. Znajduje się też
miejsce na podpis lub pieczątkę kapłana.
Obrazek sprzedawany w opakowaniu po
100 szt.

W ozdobnej formie zawarte zostało podziękowanie, Skarby Dobrej Nowiny czyli specjalnie
dobrany cytat z Ewangelii, słowa błogosławieństwa wdzięczności oraz płyta z filmem
fabularnym DVD Najświętsze Serce.

Format: 6,5x10 cm

czas trwania filmu: 89 min

nr kat.: 190917

Teczka
na dokumenty
Teczka z ekoskóry
zamykana na zamek.
Posiada klips do trzymania kartek, 3 miejsca
na obrazki oraz miejsce
na długopisy i kropidło.

nr kat.: BZ2021

4500

mała nr kat.: OSJ015

wymiary: 25x20 cm

6500

duża nr kat.: OSJ016

wymiary: 38x25 cm

9500

17500

Teczka
z uchwytami
Wykonana ze skóry ekologicznej. Wewnątrz 3 kieszenie
na dokumenty – jedna zapinana na zamek oraz klips na
dokumenty. Poręczny uchhwyt na grzbiecie teczki.
wymiary: 37x26x5,5 cm

nr kat.: OSJ013

Aktówka
Ekskluzywna męska aktówka wykonana z wysokiej
jakości skóry ekologicznej. Wewnątrz posiada
4 komory.
wymiary: 43x31x20 cm

nr kat.: OS1909

11

12 411 14 57

Boże Narodzenie

72000

26000

Dzieciątko Jezus
nr kat.:ELM345

37 cm

NOWOŚĆ!

Tryptyk bożonarodzeniowy
nr kat.: TBNXXX

19900

Komplet – 3 świece olejowe z parafiny, ręcznie
malowane. wys.: 30 cm, śr.: 8 cm

Wszystkie figury
wykonane z odpornej na
warunki atmosferyczne
masy żywicznej.

6
Dzieciątko Jezus
90

3,5x7,5 cm

Dzieciątko Jezus

NOWOŚĆ!

21 cm

nr kat.:ELM347

nr kat.:01589A

149000

NOWOŚĆ!

129000
NOWOŚĆ!

Święta
Rodzina

Święta Rodzina
67 cm

12

nr kat.:ELM372

88 cm

nr kat.:ELM371

katalog@delectio.pl

630

00

Boże Narodzenie
NOWOŚĆ!

Figury do szopki
(30 cm)
Komplet składa się z 11 figur.
Najwyższa postać ma wysokość
30 cm. Materiał, z którego wykonano figury, to pesinger (żywica
epoksydowa), bardzo twardy
i odporny na warunki atmosferyczne, dzięki czemu mogą być
eksponowane na zewnątrz.
nr kat.:PM5164

11 figur, wys.: 30 cm

119000

NOWOŚĆ!

Figury do szopki (46 cm)
Komplet składa się z 11 figur. Najwyższa postać ma wysokość 46 cm. Materiał, z którego
wykonano figury, to pesinger (żywica epoksydowa), bardzo twardy i odporny na warunki
atmosferyczne, dzięki czemu mogą być eksponowane na zewnątrz.
nr kat.:PM9230

11 figur, wys.: 46 cm

90000

NOWOŚĆ!

59000

Anioł skarbonka
– grający

Wykonany z masy żywicznej, z ruchomą głową. Anioł po wrzuceniu
monety do skarbony mówi: „Bóg
zapłać”, i gra jedną z 6 różnych
kolęd. Zasilanie 5V, zasilacz w zestawie. Możliwość wgrania własnej
ścieżki dźwiękowej, np. innych
pieśni, historii kościoła itp.
nr kat.:

MXF004

skrzynka 30x25x25 cm, aniołek
35 cm, wys. całkowita 60 cm

Anioł skarbonka
Wykonany z masy żywicznej,
z ruchomą głową.

wys.: 45 cm

nr kat.:ELM330

13
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Boże Narodzenie – książki

500
Szopka Betlejemska do
samodzielnego złożenia

Szopkę przygotowaliśmy tak, by każde dziecko
poradziło sobie z jej złożeniem.

NOWOŚĆ!

Po złożeniu szopka format zbliżony ok. 18x25 cm
nr kat.: DW1328

wym.: 21x29 cm, s. 8, miękka,

900

7500 5000
Komplet 25 szt.

NOWOŚĆ!

Historia
Prawdziwego
świętego Mikołaja.
Książka + płyta CD
Audiobook: Opowiastki
Familijne na Boże
Narodzenie

Adwent. Pamiątka
nabożeństw
roratnich.
Sprawdziany na roraty

Nasza książka przybliża osobę świętego biskupa Mikołaja. W przystępny i jasny sposób opowiada o jego życiu, wielkich
dokonaniach i cudach.

Książeczka w której codziennie przez
cały adwent dzieci będą mogły zaznaczyć swoje uczestnictwo w roratach,
wklejając w wyznaczone miejsca naklejki. Jest też zadanie i miejsce w serduszku
na jego wypełnienie.

17x24,5 cm, s. 32, miękka

8x11 cm, s. 24, miękka

nr kat.: DW1326

2500

nr kat.: DW1334

800

NOWOŚĆ!

Adwent
konspekty na
roraty + CD

Tematyka konspektów to doskonała
inspiracja dla kapłanów głoszących
kazania dla dzieci tak w okresie
adwentu, jak i Bożego Narodzenia.
Każdy konspekt zakończony jest
prostym i zrozumiałym zadaniem
do wypełnienia dla dzieci.
20,5x29 cm, s. 40, miękka

14

nr kat.: DW1355

ŚWIĘTA RODZINA.
Opowieść o dziecku, które
zbawiło świat – komiks
Poznajmy przekazaną nam przez
ewangelistów historię Świętej Rodziny – Maryi, Józefa i małego Jezusa.
Historię pełną niezwykłych, tajemniczych i niewytłumaczalnych wydarzeń, pełną
niebezpieczeństw, grozy, ale też wzruszającą, tchnącą najpiękniejszą miłością oraz
niewyczerpaną nadzieją.
20,5x29 cm, s. 32, miękka

nr kat.: 250352

katalog@delectio.pl

Homilie, kazania

Kazania księdza pogodnego

45

4500

45

00

00

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

Krótko
i na temat

Krótko
i na temat

Krótko
i na temat

To zbiór oryginalnych, przejrzystych „kazań”, na rok
A  na uroczystości, święta i wspomnienia świętych
- o prostej budowie, będących skarbnicą przykładów.
Zawierają egzegezę Ewangelii oraz elementy edukacyjne z różnych dziedzin życia: z literatury, historii, historii
sztuki, muzyki, malarstwa oraz wiele osobistych świadectw. Krótko i na temat gwarancją „kaznodziejskiego
sukcesu”

Czytelników, którzy znają publikacje Księdza Pogodnego mamy przyjemność poinformować, że są
już dostępne Kazania na niedziele. Rok A. Na każdą
niedzielę Ksiądz Pogodny przygotował po 4 propozycje kazań. Kazania Księdza Pogodnego inspirują
i prowokują, są krótkie i pełne ciekawych przykładów.

Kazania Księdza Pogodnego. Krótko i na temat Rok
B – niedziele To zbiór oryginalnych, przejrzystych
tekstów, o prostej budowie, będących skarbnicą
przykładów. „Kazania” zawierają egzegezę Ewangelii
oraz elementy edukacyjne z różnych dziedzin życia. Od
pierwszego zdania przykuwają uwagę słuchacza i oddziałują na jego najgłębsze emocje. Dwie propozycje
na każdą niedzielę.

15x21 cm, s. 550, miękka

15x21 cm, s. 563, miękka

15x21 cm, s. 372 miękka

nr kat.: STA011

3500

nr kat.: STA009

nr kat.: STA010

3500

3500
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Kazania
pogrzebowe

Kazania
pasyjne

W najnowszej publikacji autor dzieli się nowymi
przykładami homilii ślubnych. Książka zawiera 59
propozycji dostosowanych do różnych okoliczności.
Po prostu to kazania, które odwołują się nie tylko do
intelektu, ale także do emocji.

W swojej najnowszej publikacji autor dzieli się
z czytelnikami propozycjami homilii pogrzebowych.
Po prostu… to kazania, które: zawierają setki
przykładów z różnych dziedzin życia, przykuwają
uwagę słuchacza i przede wszystkim do emocji,
pobudzają do głębokiej refleksji. Napisane są współczesną polszczyzną.

Już jest! “Po prostu” Kazania Księdza Pogodnego.
Tym razem pochyla się nad tematyką Wielkiego
Postu. Przygotował sześć zestawów kazań pasyjnych.
Ci, którzy znają Księdza Pogodnego, nie potrzebują
rekomendacji. Nowych czytelników zachęcamy do
zapoznania się z rozważaniami autora, który posługuje
się prostym, przejrzystym językiem. Jego kazania nie
nudzą, są ciekawe i przez ucho trafiają do serca.

15x21 cm, s. 217, miękka

15x21 cm, s. 242, miękka

15x21 cm, s. 192, miękka

Kazania ślubne

nr kat.: STA012

3500

nr kat.: STA013

3500

nr kat.: STA014

990
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Skarbiec
pieśni
kościelnych

Życie
na 100%

Cykl szesnastu katechez, przygotowujących do
sakramentu bierzmowania, składa się z trzech części:
I. Tajemnica Ducha Świętego (katechezy 1–6), II.
Wyjaśnienie obrzędów sakramentu bierzmowania
(katechezy 7–11), III. Życie prowadzone pod kierunkiem Ducha Świętego (12–16). Każda z katechez
składa się z trzech sekcji: POMOC dla prowadzącego
zajęcia, KATECHEZA, ZADANIA sprawdzające wiedzę
i kwestie do dyskusji.

Śpiewnik ten jest wspaniałą ofertą dla duszpasterzy,
którzy pragną zaktywizować swoich wiernych
podczas liturgii. Repertuar pieśni w pierwszym
dziale obejmuje nowe śpiewy posoborowe, które
znalazły już swoje miejsce w liturgii, a także utrwala
wartościowe śpiewy dawne, tradycyjne. Śpiewnik
liturgiczny, polecany jest jako wzorcowy śpiewnik
ogólnopolski.

Modlitwy
– karty dla księży

17x24 cm, s. 144, miękka

11x15 cm, s. 590, twarda

16x23 cm

nr kat.: STA015

nr kat.: SPK001

Zestaw zawiera kartę z modlitwami przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem oraz
z Wyznaniem wiary (Credo nicejsko-konstantynopolitańskie) i Składem Apostolskim.
nr kat.: MKK001

15
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Grupy parafialne

2400

Jeden różaniec tylko 2 złote!

Długość:

6.5m

Paczka 12
sztuk różańców
sznurkowych.
Dostępne kolory:
bordowy, ciemny
brąz i kremowy

36000
Drewniany różaniec
procesyjny

nr kat.: ROZDR1

jasny

nr kat.: MXL00X

ciemny brąz

nr kat.: MXL003

Wysokość krzyża: 45 cm
Wysokość krzyża: 45 cm

7

90

Św. Cecylia.

Drewniane
różańce
sznurkowe

Bransoletka Jestem za życiem

nr kat.: S0099G

1990

promocja
od 10 egz.:

450

Patronka śpiewu i muzyki
kościelnej
Święta Cecylia, patronka scholi i muzyki
kościelnej, ponosząc śmierć męczeńską,
„wyśpiewała” swoim życiem najpiękniejszą
pieśń, jaką możemy ofiarować Bogu. Ten,
kto śpiewa, dwa razy się modli – jak mówił
św. Augustyn. Do książeczki dołączamy
obrazek z wizerunkiem i modlitwą do św. Cecylii. Jego rozmiar został tak dobrany by móc
go nosić na co dzień w portfelu i odmawiać
piękną modlitwę św Cecylii.
nr kat.: 043120

RAFAEL, 10x14 cm, s. 32, miękka + obrazek

promocja
od 10 egz.:

1590

nr kat.: S0107G

nr kat.: 053356

16

Świece wotywne
i procesyjne
z wosku
pszczelego (100%)
nr kat.: WOSK004

wys.: 25 cm, śr.: 0,5 cm

2990

promocja

Do książki dołączona Tarcza Najświętszego Serca
Jezusa w formie usztywnionego obrazka pasującego
do przegródek w portfelu
– format 60x90 mm.
nr kat.: 560192

Dwukolorowy, posrebrzany medalik Tarczy Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Wykonany autorską
techniką. Awers pokryty dodatkowo
żywicą odporną na promieniowanie
uv. Polecamy wszystkim, którzy
mają szczególne nabożeństwo do
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Różaniec Jubileuszowy
100-lecie objawień fatimskich

Jubileuszowy różaniec fatimski, wykonany z okazji 100-lecia objawień. W różańcu umieszczono
okolicznościowy łącznik i krzyż wybite tylko na tę
okazję. Wraz z różańcem oryginalne etui.

RAFAEL, 11x16 cm, s. 40,
miękka

Medalik Tarcza NSPJ

8000

1990
Jubileuszowy różaniec fatimski

Dla straży honorowej
serca Pana JEzusa
1290 Tarcza
Najświętszego
promocja
od 5 egz.:
Serca Jezusa

800

Komplet

100 szt.

1990

od 10 egz.:

1990
Różaniec w wygodnym
jutowym etui,
każdy posiada
certyfikat

promocja
od 10 egz.:

1490
wysokość: 2,5 cm
szerokość 2 cm.

Różaniec z Tarczą NSPJ

nr kat.: 053356

12 411 14 57

Sakramenty
promocja

8990 6500
od 5 egz.:

1190
Pismo Święte Różańce
dla młodych pierwszokomunijne

Pełny tekst Pisma Świętego w najbardziej cenionym pallotyńskim tłumaczeniu połączono z najpopularniejszą na świecie edycją Biblii dla dzieci i młodzieży potocznie
nazywaną „Biblią z papugą”.
nr kat.: 10117H

RAFAEL, 14x21,5 cm, s. 1680, twarda

39

90

promocja

biały

nr kat.: ROZ015

czarny

nr kat.: ROZ014

Modlitewnik – pamiątka Pierwszej
Komunii Świętej

1990

1990

od 10 egz.:

2000

nr kat.: WA2021

Nowy
Testament.
Pismo Święte
dla Młodych

Tekst Nowego Testamentu, w najbardziej cenionym pallotyńskim tłumaczeniu.

8x16 cm, s. 448, zintegrowana

nr kat.: WA2127

8x16 cm, s. 448, zintegrowana

1990

1000

nr kat.: 889737

Rafael, 14x21, s. 416, miękka

Pierwsza
Komunia Święta
– pierwsze piątki

050

Książeczka zawiera miejsce na uroczysty wpis
potwierdzający przystąpienie do Pierwszej Komunii
Świętej oraz na zebranie podpisów po spowiedzi
świętej z dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.
RAFAEL, 10x14 cm, s. 12, miękka

18

nr kat.: 03967G

Pamiątka
Pierwszej
Komunii Świętej
- z filmem
Największy
z cudów

Pamiątka I Komunii Św zawierająca wyjaśnienie istoty mszy świętej i eucharystii.
Albumik zawiera też miejsce na zdjęcie i wpis.
nr kat.: 560642

RAFAEL, 16x23 cm, s.64, twarda, czas trwania filmu: 1 godz. 10 min

katalog@delectio.pl

Sakramenty
CHRZEST ŚWIĘTY

290

14

90

Pamiątka chrztu św.

Pamiątka chrztu św. z teczką

Zestaw zawiera muszlę i dyplomik.

nr kat.: CHS001

szer. muszli: 10 cm

nr kat.: 21MER2

15x21 cm

bierzmowanie

990

4

60

950

promocja
od 10 szt.:

250

Krzyżyk
naszyjnik

Krzyżyk dla
bierzmowanych

+ broszura z życzeniami
nr kat.: MX2288

10x14 cm, s. 8, miękka, krzyżyk wys.: 8 cm

250

Krzyżyk
z rzemykiem.
Wykonany
z metalu.
nr kat.:

wys.: 7 cm, szer.: 4,5 cm

K3019C

Pamiątka
bierzmowania
(dyplomik + teczka)

Ale o co chodzi 2

15x22 cm

RAFAEL, 11x16 cm, s. 112, miękka

nr kat.: MX1933

małżeństwo

290

Autorka odpowiada na trudne pytania
nastolatków o kościół, wiarę, moralność.
nr kat.: 560543

NOWOŚĆ!

1990

2400

promocja
od 10 egz.:

1490
Błogosławieństwo
domu
„Święta Rodzina”

NOWOŚĆ!

Obrazek na drewnie
z zawieszką, złocony,
trwały, pokryty folią
strukturalną.

Teczka ślubna z dyplomem
15x22 cm

nr kat.: S85744

12x22 cm

nr kat.: S0118G

Modlitewnik ślubny
Opracowanie graficzne dobrane tematycznie do tego
ważnego wydarzenia.
8x12 cm, s. 440, twarda

nr kat.: WPSM21

19
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Pomoce liturgiczne i duszpasterskie
Na ambonkę
Tom 2
Tom 3

Tom 1

Przeznaczony jest na Okres Przeznaczony jest na Okres
Adwentu, Narodzenia PańZwykły.
skiego, Wielkiego Postu,
Wielkanocy.
nr kat.: AMB002
nr kat.: AMB001
17x24 cm, s. 654, twarda
17x24 cm, s. 409, twarda

Przeznaczony jest na dni
wspomnień, świąt i uroczystości w okresie od stycznia
do czerwca włącznie.
nr kat.: AMB003
17x24 cm, s. 372, twarda

32000

Tom 4

Przeznaczony jest na dni
wspomnień, świąt i uroczystości w okresie od lipca do
grudnia włącznie.
nr kat.: AMB004
17x24 cm, s. 477, twarda

Złocone
brzegi!

Każdy tom

7500

Tom 5

Przeznaczony jest dla Mszy obrzędowych, w różnych potrzebach,
wotywnych oraz za zmarłych.
nr kat.: AMB005
17x24 cm, s. 200, twarda

Mszały

95
Maryjny

65000

00

9500
Fatimski

Mszał Maryjny to zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie na każdy okres
roku liturgicznego. Wzbogacony jest
o uroczyste błogosławieństwa, prefacje
śpiewane, melodie mszalne.
nr kat.:

22x30 cm, s. 363, twarda

MMX001

Niniejsze wydanie jest wyciągiem tekstów z drugiego, poszerzonego wydania
Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich
oraz ze Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi
Pannie.
nr kat.: MFP001
21x30 cm, s. 103, twarda

9500

Pogrzebowy

Służy do uroczystych celebracji na niedziele
i święta. Nowe uaktualnione wydanie.
25x34 cm, s. 311, twarda

nr kat.:

Złocone
brzegi!

Najnowsze poszerzone wydanie.
Zawiera nowe ogólne wprowadzenie
do Mszału Rzymskiego, oraz dodane
do „Mszy własnych o świętych” nowe
teksty o świętych i błogosławionych.
		
nr kat.: MM3001
23x30,5 cm, twarda

8000

00

Ślubny

Modlitwy
powszechne
2 tomy (kpl.)

1 tom – modlitwy powszechne / błagalne
/ wznoszone przez kapłana podczas Mszy
św. na cały liturgiczny rok w kościele.
2 tom – modlitwy przydatne w czasie
Mszy o świętych i w Mszach wotywnych.
Każda modlitwa składa się z 5 wezwań do
wiernych.
nr kat.: 20EM01

Mszał ślubny zawiera: msze za małżonków, obrzędy wstępne, Liturgię Słowa,
Liturgię Eucharystyczną z prefacjami
i trzema modlitwami eucharystycznymi, obrzędy komunii i zakończenia.
nr kat.: S78540

23x31 cm, s. 88, twarda

15x21 cm, kpl. 2 tomy, twarda

Mała
Liturgia
Godzin

Zestaw lekcjonarzy mszalnych

9 tomów!

77000

Nowe wydanie lekcjonarzy mszalnych. Komplet zawiera:
Tom 1 - Okres Adwentu, Okres Narodzenia Pańskiego, Tom 2 - Okres Wielkiego Postu, Okres Wielkanocy, Tom 3
- Okres zwykły. Tygodnie 1-11, Tom 4 - Okres zwykły. Tygodnie 12-23, Tom 5 - Okres zwykły. Tygodnie 24-34,
Tom 6 – Czytania w mszach o świętych. Tom 7 – Czytania w mszach obrzędowych. Tom 8 – Czytania w mszach
okolicznościowych i wotywnych. Tom 9 – Czytania w mszach za zmarłych. Można zakupić każdy tom indywidualnie w cenie I-VIII 90 zł, tom IX w cenie 50 zł.
17,5x24,5 cm, twarda

20

10EM10

Mszał Rzymski
dla diecezji
polskich

95

Księga liturgiczna zawierająca Msze św.
za zmarłych na podstawie II poszerzonego Mszału Rzymskiego. Wydanie dla
diecezji polskich.
nr kat.: M81423
21x29 cm, s.119, twarda

Ewangeliarz

nr kat.:

10EM14

NOWOŚĆ!

Została przygotowana
na podstawie Liturgii
Godzin (tomy I-IV) i jest
jej skróconą wersją.
Otwiera go Psałterz
w układzie czterotygodniowym, zawierający
Jutrznię,
Nieszpory
i Kompletę. W modlitewniku uwzględniono także podział na okresy
roku liturgicznego.

6500

12x18 cm, s. 690, twarda

nr kat.:

SA1072

katalog@delectio.pl

Pomoce liturgiczne i duszpasterskie

1500

2500
Celebracje
przed
bierzmowaniem

NOWOŚĆ!

Katechizm
Bierzmowanych

4500
NOWOŚĆ!

Agenda
Biblijna

Powstał na bazie poprzedniego, cieszącego się dużym
uznaniem katechizmu. Opracowany jest w formie
pytań i odpowiedzi, aby młodemu człowiekowi łatwiej
było przyswoić podaną w nim wiedzę.

„Celebracje przed bierzmowaniem” to publikacja zawierająca teksty modlitw i czytań wykorzystywanych podczas
pięciu celebracji realizujących program przygotowania
do przyjęcia sakramentu bierzmowania „Ułożyć życie
z Bogiem”. Stanowi ona praktyczną pomoc dla prowadzącego je duszpasterza.

Kalendarz książkowy NA ROK 2022. Na każdej stronie
jest tekst ewangelii z konkretnego dnia i stosowny do
niej komentarz.

15x21 cm, s. 64, miękka

17x24 cm, s. 32, miękka

14x20 cm, s. 440, twarda

nr kat.: S81829

8250
Małżeństwo

nr kat.: ZRBI01

8250

NOWOŚĆ!

Pokuta

Księga zawiera obrzędy zawarcia małżeństwa, czytania biblijne, modlitwy,
błogosławieństwa, obrzędy jubileuszu
małżeństwa.
nr kat.: 21ZR03

17x24 cm, s. 180, twarda

8250
Sakrament
Chorych

Obrzędy dostosowane do zwyczajów
diecezji
polskich,
uaktualnione
o zmiany z nowego kodeksu prawa
kanonicznego.
nr kat.: SA1113
17x24 cm, s. 238, twarda

8250
Obrzędy
Pogrzebu

Obrzędy zawierają: odwiedzanie, komunia, namaszczenie chorych. Księga
zawiera również zbiór modlitw,
czytań z Ewangelii.

Zbiór wszystkich obrzędów pogrzebowych. Księga zawiera: modlitwy,
nieszpory, pieśni żałobne, poświęcenie
nagrobka, litanie za zmarłych.

12x20 cm, s. 247, twarda

12x20 cm, s. 353, twarda

nr kat.: 21ZR01

NOWOŚĆ!

Chrzest

Obrzędy są dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Uaktualnione
o zmiany wynikające z nowego kodeksu prawa kanonicznego.
nr kat.: MX2200

17x24 cm, s. 146, twarda

Komplet 4 tomów
w twardej oprawie

6500

Księga intencji mszalnych

nr kat.:

LG2701

6500
Księga korespondencji

Wersja na 1 rok. 1 dzień na 1 stronie

Księga umożliwia prowadzenie pełnego rejestru korespondencji.

21x30 cm, twarda

21x30 cm, twarda

nr kat.: HL0001

6500

60000

TOM 1: Adwent i Boże Narodzenie.
1406 stron.
TOM 2: Wielki Post i Wielkanoc.
1847 stron.
TOM 3: Okres Zwykły 1-17.
1732 stron.
TOM 4: Okres Zwykły 18-34.
1740 stron.

Obrzędy dostosowane do zwyczajów
diecezji polskich.
nr kat.: SA1112
17x24 cm, s. 108, twarda

Księgi parafialne

nr kat.: 21ZR02

Liturgia Godzin

Obrzędy sakramentu
bierzmowania

Istnieje możliwość zamówienia innych ksiąg parafialnych
np.: cmentarnej, inwentarzowej, I Komunii Św., itp...

Cena za komplet

13x18 cm

8250

obrzędy sakramentów świętych

8250

nr kat.: SA3152

nr kat.: HL0002

6500

Księga protokołów
przedmałżeńskich

Księga ofiarodawców

Księga zawiera 29 formularzy rozmów
z narzeczonymi

Księga może pomieścić 1600 wpisów
(po 7 na 1 stronie)

21x30 cm, twarda

21x30 cm, twarda

nr kat.: HL0003

nr kat.: HL0004

21
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Ekskluzywne wydania

149000

JE

ŚC
DNO

IN

D
ARO

179000

U–

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

MODLITEWNIK ŚW. JÓZEF
– Unikatowa wersja jubilerska

Modlitewnik składa się z 5 części / przedmowa o Św. Józefie , modlitwy do Św.

IĘGA JEDNOŚCI
–
Józefa, modlitwyNARODU
codzienne, syntetyczny
katechizm, teksty biblijne ze Św. Józefem
/ Modlitewnik pakowany w drewnianą skrzynię.
wym.: 12x17 cm
nr kat.: MZA27X
128 stron – oprawa modlitewnika złocona i srebrzona, wyłożona aksamitem.

Modlitewnik pakowany w drewnianą skrzynię.
Modlitewnik składa się z 5 części / przedmowa o Aniele, modlitwy do Anioła, modlitwy codzienne, syntetyczny katechizm, teksty biblijne o Aniołach /.
wym.: 16x22 cm
nr kat.: MZJ27X
112 stron – oprawa modlitewnika złocona i srebrzona, wyłożona aksamitem.

19500

17900
Bestseller

39000

MODLITEWNIK Z ANIOŁEM
– Unikatowa wersja jubilerska

Wielka Księga
Jedności Narodu

Wydając Księgę Jedności Narodu, przyświecało
nam kilka celów. Pierwszy cel: najpierw myśleliśmy
o pięknie. Pragniemy oddziaływać przez piękno
tej księgi. A jest to wartość uniwersalna, dostępna
niemal dla każdego. Drugim naszym celem było
uczcić największego spośród synów polskiej ziemi.
A są ku temu ważne okoliczności: 40 lecie pontyfikatu
(16 X 2018), 40 lecie pierwszej pielgrzymki JP II do
Polski (2-10 VI 2019) i 100 lecie urodzin (18 V 2020).
Trzecim naszym celem było wpisanie naszego dzieła
w obchody 100 lecia odzyskania Niepodległości. To
co pozwala nam utrzymać niepodległość Ojczyzny,
jest treścią naszej Księgi. Czwarty cel: głód jedności
naszego Narodu. Wierzymy, że Księga którą dajemy
Polakom, może stać się pokarmem w tym głodzie.
21,5 x 30,5 cm, s. 942, twarda

22

nr kat.: KJN002

Prawidła życia
chrześcijańskiego

NOWOŚĆ!

*Biblia Tysiąclecia – wydanie piąte.
*Ilustrowana zbiorami muzeów watykańskich
*W przekładzie z języków oryginalnych
*Oprawa twarda ze złoceniami
*Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy
Benedyktynów Tynieckich

Książka stanowi przewodnik po życiu duchowym.
Dzieło to często ofiarowane było także, jako prezent
ślubny. Ta ponadczasowa książka ukazuje wszelkie
cnoty chrześcijańskie, a także stanowi drogowskaz do
Królestwa Bożego. Wspaniałe dzieło dla chrześcijan
wszystkich stanów polecone przez Ojca św. Piusa X.
Treść dzieła obejmuje całość życia chrześcijańskiego,
dotyczy wszystkich, zarówno starych, jak i młodych.
(...) Podaje najcenniejsze nauki, wykazując obowiązki,
cnoty i dolegliwości każdego stanu. Treść dzieła
wsparta pięknem i pouczającymi ilustracjami.

21x30 cm, s. 1087, twarda

21x28 cm, s. 624, twarda ze złoceniami

Monumentalne Pismo Świete
Starego i Nowego Testamentu

nr kat.: B1201X

nr kat.: SAN001

katalog@delectio.pl

Dzieła sakralne

89000

42000

79000
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Matka Boża z Lourdes
nr kat.: A110XX

19x22 cm

43000

Archanioł Michał
nr kat.: A085PX

30x38 cm

68000

Chrystus Pantokrator
nr kat.: A041PX

27x31 cm

65000
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Matka
Boża
Fatimska

Matka Boża Ostrobramska Matka Boża Częstochowska
nr kat.: MM9002

22x26 cm

nr kat.: MM1801

27x32 cm

nr kat.: A099XX

22x33 cm

POLSKIE DZIEŁA SAKRALNE WYKONANE Z MIEDZI SREBRZONEJ I ZŁOCONE ELEKTROLITYCZNIE 24 - KARATOWYM ZŁOTEM. TYŁ IKONY WYŁOŻONY
BAWEŁNIANYM AKSAMITEM. KAŻDY PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI RĘCZNEGO WYKONANIA.

24000

38000

52000

W narożnikach
wizerunki Patronów Polski:
św. Wojciecha,
św. Stanisława,
św. A. Boboli,
św. S. Kostki

Święta Rodzina
13x15 cm
NOWOŚĆ!

nr kat.: A111XX

35000

Krzyż
zdobiony
21x29 cm

nr kat.:

C123RX

35x46 cm

Ostatnia Wieczerza

Krucjata Różańcowa

32x20 cm

23x28 cm

nr kat.: A134XX

99000

NOWOŚĆ!

Krzyż San
Damiano
W wersji
stojącej
lub wiszącej.
nr kat.: C076PP

56000

72000
Krzyż
Bizantyjski

Srebrzony, wysadzony turkusami
23x32 cm

nr kat.: ABA118

nr kat.: C129XX

Krzyż
Giotta

Powierzchnia srebrzona i złocona.
Zdobiony szlachetnymi kamieniami.
22x31 cm

nr kat.: AC079P

23
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Figury sakralne

Figury wykonane z masy żywicznej. Odporne na warunki atmosferyczne.

Istnieje możliwość zamówienia figur innych świętych w różnych rozmiarach.Czas wykonania około 3 tygodni. W przypadku wysyłki dużych
figur wysyłka paletowa. Koszt ok.: 150 zł.

75000

59000

45000

35000 38000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Serce
Jezusa
nr kat.: MXF406

wys.: 97 cm

Jezus
Miłosierny
wys.: 75 cm

nr kat.: MXF411

Jezus
MB
Frasobliwy MB Niepokalana Częstochowska
wys.: 48 cm

nr kat.: MXF429

wys.: 60 cm

59000 45000

96000

nr kat.: MXF507

wys.: 55 cm

nr kat.: MXF514

82000 59000
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

Święty
Józef
wys.: 100 cm

nr kat.: MXF603

Święty
Florian Św. Rodzina
wys.: 56 cm

nr kat.: MXF625

wys.: 30 cm

nr kat.: MXF635

Św. Józef
Opiekun

Pasterz
wys.: 75 cm

nr kat.: MXF308

wys.: 80 cm

nr kat.: MXF642

Figurki Matki Bożej
Fatimskiej

69000

4490 3990

NOWOŚĆ!

Wykonane z masy
żywicznmej.

NOWOŚĆ!

132000

Bł. Kardynał Wyszyński
Popiersie – wys.: 73 cm

24

nr kat.: MXF107

Święta Rodzina
wys.: 50 cm

nr kat.: MXF329

Higroskopijna
– zmienia kolor
w zależności od
pogody.

nr kat.: D0006

wys.: 15 cm

nr kat.: D0005

wys.: 21 cm

Ogrzewanie kościołów
ul. Legionów 16, 87-100 Toruń
email: biuro@elektrocieplo.pl
tel. 56 660 44 44 | 601 862 788

www.elektrocieplo.pl
ponad
200

realizacji w całej
Polsce

Ogrzewacz szybkonagrzewający
CK20 Premium

– kompaktowa budowa i szybkie ogrzewanie
dzięki efektywnej grzałce. Dzięki wysokiej jakości
stylistyce i dużej mocy grzewczej ogrzewacze
szybkonagrzewające CK Premium doskonale
sprawdzają się w pomieszczeniach, które muszą
być szybko nagrzane w krótkim czasie. Ogrzewacze wyposażone są w najcichszą dmuchawę
w klasie Silent - Mode. CK20 Premium jest wysokiej jakości urządzeniem z dużą efektywnością.

Bezpłatne konsultacje na terenie całego kraju

12 411 14 57

Szaty i stroje liturgiczne

boże narodzenie

390

00

49900

46000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

nr kat.: AS729

nr kat.: S10421

49900

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
nr kat.: A12532

26

49900

nr kat.: AS731

40000

NOWOŚĆ!
nr kat.: A11542

nr kat.: AS688

katalog@delectio.pl

Szaty i stroje liturgiczne

59900

22900

NOWOŚĆ!

nr kat.: A21518

22900

nr kat.: KOR0904

22900

52000

NOWOŚĆ!
nr kat.:

KOR32Z

nr kat.:

KOR013F

Dostępne w kolorze:

nr kat.:

A12552C

Dostępne w kolorze:

Dostępne w kolorze:
fioletowym

nr kat.: KOR32F

zielonym

nr kat.: KOR013Z

kremowym

nr kat.: A12551K

czerwonym

nr kat.: KOR32C

czerwonym

nr kat.: KOR013C

zielonym

nr kat.: A12553Z

kremowym

nr kat.: KOR32K

kremowym

nr kat.: KOR013K

fioletowym

nr kat.: A12554F

27
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Szaty i stroje liturgiczne

79900

26000

75000

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

nr kat.:
nr kat.:

S13822

Dostępne w kolorze:
kremowym

nr kat.: A28611

kremowym

nr kat.: S13821

czerwonym

nr kat.: A28622

zielonym

nr kat.: S13823

fioletowym

nr kat.: A28644

fioletowym

nr kat.: S13824

złotym

nr kat.: A28666

Dostępne w kolorze:

nr kat.: A13541

A28633

47900

45900

NOWOŚĆ!

22900

NOWOŚĆ!

nr kat.: A22344

nr kat.: KOR0755

Dostępne w kolorze:

nr kat.: KOR03Z

kremowym

nr kat.: A22322

Dostępne w kolorze:

czerwonym

nr kat.: A22333

czerwonym

nr kat.: KOR075C

czerwonym

zielonym

nr kat.: A22344

fioletowym

nr kat.: KOR075F

fioletowym

nr kat.: KOR03F

złotym

nr kat.: A22362

zielonym

nr kat.: KOR075Z

kremowym

nr kat.: KOR03K

28

Dostępne w kolorze:
nr kat.: KOR03C

katalog@delectio.pl

Szaty i stroje liturgiczne

76900

58000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
nr kat.: A20841

fioletowa

nr kat.: A208144

kremowa

nr kat.: A208111

czerwona

nr kat.: A208122

109000

62000
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

nr kat.: A209162

nr kat.: A6128

29
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Szaty i stroje liturgiczne

22000

1900

22000
Alba
NOWOŚĆ!

nr kat.: A31061
Len+wiskoza

Komża
nr kat.:

Cingulum

A51100

Len+wiskoza

12000

czerwony

nr kat.: AS341C

zielony

nr kat.:

nr kat.: AS341F

biały

nr kat.: AS341B

Koloratka z pektorałem
NOWOŚĆ!

16000
NOWOŚĆ!

Alba Komża
nr kat.:

ASG14

Żorżeta

9900

NOWOŚĆ!
nr kat.: ASG70

nr kat.: A6137C

czarna

Żorżeta

7900

7900

NOWOŚĆ!

9900

NOWOŚĆ!

Bursa

Bursa
nr kat.: AS440

30

AS341Z

fioletowy

nr kat.: AS433

bordowa

nr kat.: A6137B

katalog@delectio.pl

Szaty i stroje liturgiczne

36900
42000

Welon
nr kat.:

A80130

NOWOŚĆ!

Welon
nr kat.: A80111

NOWOŚĆ!

Bielizna kielichowa wykonana w 100% z lnu.
Komplet zawiera:
korporał, puryfikaterz,
palkę i ręczniczek.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

9900

nr kat.: H185017

9900
NOWOŚĆ!

9900

nr kat.: H185012

9900

nr kat.: H185021

9900

nr kat.: H185004

NOWOŚĆ!
nr kat.: H185002

NOWOŚĆ!
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Szaty i stroje liturgiczne

17800

14900

Dostępne w kolorze:
nr kat.: AS178Z

złotym
białym

nr kat.: AS178B

zielonym

nr kat.: AS178Z

czerwonym

nr kat.: AS178C

fioletowym

nr kat.: AS178F

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
Dostępne w kolorze:

NOWOŚĆ!
Dostępne w kolorze:

czerwonym

nr kat.: KST3C

białym

nr kat.: KST3B

zielonym

nr kat.: KST3Z

fioletowym

nr kat.: KST3F

NOWOŚĆ!

11900

25500

Dostępne w kolorze:
nr kat.: KST201Z

kremowym

nr kat.: KST202C

zielonym

nr kat.: KST031Z

fioletowym

nr kat.: KST203F

czerwonym

nr kat.: KST031C

kremowym

nr kat.: KST205K

fioletowym

nr kat.: KST031F

zielonym
czerwonym

26

nr kat.: KST031K

8900

00

Białe rękawiczki do
noszenia sztandarów
w procesjach

NOWOŚĆ!

Rękawiczki uszyte z najwyższej jakości tkaniny poliestrowej
z dodatkiem lycra, co powoduje, że dopasowują się do każdej
dłoni, nie wymagają prasowania, nie żółkną, szybko schną. Dostępny rozmiary: L, XL
nr kat.: REK027

32

Biret
nr kat.: Bir19X

katalog@delectio.pl

Szaty i stroje liturgiczne

Nakrycia na ambonę

12000

bursy na szyję

12000 9500
NOWOŚĆ!

Fioletowa

nr kat.: MXA431

9500
120

120

00

Kremowe

nr kat.: MX2282

00

Czerwone

nr kat.: MX2287

Fioletowe

nr kat.: MX2289

NOWOŚĆ!

Boże
Narodzenie

Zielona

nr kat.: MX2295

nr kat.: MXA425

Wymiary: 186x58 cm. Wykonane z elanobawełny

Szarfy do dzwonków

7500

weloniki na puszkę

8500

Fioletowa

NOWOŚĆ!

nr kat.: MXA317

nr kat.: MX3334

Biała

nr kat.: MX3332

Złota

nr kat.: MX3336

Zielona

nr kat.: MX3335

Czerwona

nr kat.: MX3333

Szyte z elanobawełny
i poliestru.
Wymiary: 88 x 10 cm

flagi

Rozmiar 70x110 cm z materiału wodoodpornego

8500
nr kat.: MXA326

weloniki na kielich

3500

3500

1500
NOWOŚĆ!

Biało-czerwona

nr kat.: MX4003

Żółto-biała

nr kat.: MX1781

Biało-niebieska

nr kat.: MX5883

nr kat.: MXA308

nr kat.: MXA301

33

12 411 14 57

Naczynia i sprzęty liturgiczne
NOWOŚĆ!

29500

35000

NOWOŚĆ!

25000

NOWOŚĆ!

Ampułki szklane
z mosiężną tacką

Tacka mosiężna i okucia ampułek mosiężne złocone.

Ampułki kryształowe
zdobione

Ampułki kryształowe
z kryształową tacką

poj.: 100 ml

poj.: 150 ml

poj.: 40 ml

NOWOŚĆ!

nr kat.: AMR523

nr kat.: WR724X

00 Dzbanek
kryształowy

390

7500 8500

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Vasculum
kryształowe

nr kat.: VAS105

wys.: 8 cm, śr.: 5 cm

duży nr kat.: WR731D
poj.: 1000 ml

Komplet kryształowy
poj. ampułki: 80 ml

nr kat.: ATD729

mały nr kat.: WR731M
poj.: 200 ml

10500
7000

nr kat.: NL5002

3900

Buteleczka na
wodę święconą

4500

Butelki szklane
w metalowej osłonie.

1000

NOWOŚĆ!

małe 		
poj.: 30 ml

nr kat.: AMR846

duże 		
poj.: 125 ml

nr kat.: AMR847

NOWOŚĆ!

Ampułki szklane
z metalową tacką
poj.: 80 ml

NOWOŚĆ!

Buteleczki
na wino
i wodę (kpl.)

nr kat.: WR730X

145
18500

52000

00

Komplet szczotek
do ampułek

Buteleczki na wodę
i wino (kpl.)

nr kat.: M0010X

Buteleczki szklane, poj.: 100 ml

NOWOŚĆ!

poj.: 100 ml

nr kat.: Sa0010

85

00

nr kat.:

MXW01

komplet 3 szczotek,
śr.: 10 mm, 15 mm, 20 mm

15000

Mosiężne.

Naczynie do chrztu
z miseczką
wys.: 9 cm, śr.: 16 cm

34

nr kat.: JMCH7M

Szklany dzbanek
z metalową tacką (kpl)
poj.: 40 ml, szer. tacki: 17 cm

nr kat.: S73XXX

Komplet do Chrztu
Dzbanek + misa. Zestaw kryształowy.
wys.: 9 cm, śr. misy: 14 cm

nr kat.: MXW731

katalog@delectio.pl

Naczynia i sprzęty liturgiczne

Pulpit
obrotowy

156000

Pulpit pod
mszał
Wykonany z mosiądzu.

nr kat.: BPL029

szer.: 40 cm, wys.: 15 cm

Pulpit obrotowy

Pulpit wykonany z blachy nierdzewnej. Lakierowany.
Regulowany kąt nachylenia.
nr kat.: MX1940

92000

NOWOŚĆ!

Mosiężny
z drewnianym
trzonem.

wys.: 17 cm, śr.: 24 cm
NOWOŚĆ!

Wykonany z odlewanych elementów mosiężnych oraz
szkła akrylowego. Ma możliwość regulacji kąta nachylenia.
szer.: 43 cm, wys.: 29 cm

NL60R3

105000

szer.: 43 cm, wys.: 23 cm

NJMF7X

nr kat.: NL4N26

12500

Pulpit
Wykonany z pleksi, z wyciętym laserowo
symbolem IHS.

nr kat.: NL4011

nr kat.: NLJPD2

wys.: 14 cm, szer.: 44 cm

Trony pod monstrancję

105000

1780

00

Mosiężny.
Zdobiony
srebrem.

nr kat.:

wys.: 28 cm, śr.: 26 cm

NTR005

52000

Mosiężny,
grawerowany.

nr kat.:

108000

szer.: 40 cm, wys.: 15 cm

Pulpit wykonany z drewna, regulowany kąt nachylenia.

Mosiężny
z elementów
włoskoch.
Lakierowany.

wys.: 24 cm, śr.: 24 cm

Wykonany z mosiądzu.

nr kat.: NLJMP3

Pulpit drewniany pod mszał

Mosiężny,
srebrzony.

nr kat.:

Pulpit
ażurowy

18000

45000

szer.: 42 cm, wysokość regulowana

149000

nr kat.:

wys.: 20 cm, śr.: 20 cm

NJMF10

66000

NOWOŚĆ!

nr kat.:

wys.: 22 cm, śr.: 24 cm

BTR001

245000
Mosiężny,
lakierowany.
Anioły niklowane.

nr kat.:

wys.: 26 cm, szer.: 40 cm

Mosiężny, złocony.
nr kat.:

wys.: 26 cm, śr.: 22 cm

NJSP39

39000
Podstawa pod
monstrancję

N1001B

Wykonana z mosiądzu. Polerowana.
Zdobiona.
wys.: 7 cm, śr.: 19 cm

nr kat.: JSA570

35
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Naczynia i sprzęty liturgiczne

820

95

00

00

Pojemnik na
komunikanty

7500

Pojemnik
wykonany
z masy
perłowej.
NOWOŚĆ!

Cyborium złocone
Wykonane z mosiądzu.

nr kat.: JS1016

wys.: 22 cm, śr.: 12 cm

75
28000

Pojemnik na hostię
nr kat.: PY1008

nr kat.: N1002C

wys.: 7 cm, śr.: 8 cm

wys.: 6 cm, śr.: 7 cm

68000

94000

Cyborium

00

Wykonany z mosiądzu.

Wykonane z mosiądzu.

nr kat.: NLPMPX

wys.: 1,5cm, śr.: 5 cm

115000
NOWOŚĆ!

Wykonana
z mosiądzu,
pozłacana.

Komplet
turystyczny
Mosiężny, pozłacany.

Puszka turystyczna

nr kat.: CAL226

Puszka 13 cm, Kielich 8 cm

Mosiężna, zocona 24 karatowym złotem.

nr kat.: DOB220

wys.: 14 cm, śr.: 8 cm

na wodę
10500 Muszla
święconą

Kielich turystyczny
Wykonana z blachy mosięznej.
wys.: 8 cm, śr.: 7 cm

nr kat.: JS1004

16500

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

W komplecie
tacka
kryształowa.

Dzbanek
kryształowy z tacką
nr kat.:

poj.: 30 ml. śr.: tacki: 12 cm

W73130

Wykonana
z mosiądzu.

15500
9500

duża nr kat.: JS1001
22x17 cm
mała nr kat.: JS2203
14x11 cm

Dzbanek do chrztu
świętego
nr kat.:

wys.: 22 cm, szer.: 15 cm

JS1009

26000

Naczynka
na olej

Pojemnik zakręcany,
ozdobne etui.

NOWOŚĆ!

Komplet do chrztu
nr kat.:

wys.: 15 cm, szer.: 12 cm

J22176

Mosiężny pojemnik
na olej
NOWOŚĆ!

nr kat.: MXW06

wys.: 3,5 cm, śr.: 4 cm

Pojemnik
00 na olej
– CHR

35
36

26500

Wykonany
ze stali
nierdzewnej.

3500

wys.: 3,5 cm, śr.: 4 cm

nr kat.: JS1005

wys.: 26 cm, śr.: 12 cm

Wykonany
z mosiądzu.

NOWOŚĆ!

Pojemnik
na olej
– INF

Puszka
cyborium

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Pojemnik zakręcany,
ozdobne etui.
nr kat.: MXW07

Naczynka
na oleje, w skrzynce,
złote, mosiężne, zakręcane.

nr kat.: JS1901

wys.: 2,5 cm, śr. 2,5 cm

5500 6500

złoty

nr kat.:

AZ1003

niklowany
nr kat.:

AS1003

wys.: 4 cm, śr,: 2,5 cm

katalog@delectio.pl
NOWOŚĆ!

14000

NOWOŚĆ!
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LICHTARZE
00

14000

16500

255

36000

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

nr kat.: CA1073

wys.: 7 cm, śr.: 12,5 cm

290

nr kat.: NJSF86

wys.: 8 cm, śr.: 8,5 cm

00

nr kat.: LIM225

wys.: 15 cm, śr.: 10 cm

nr kat.: CA1058

wys.: 28 cm, śr.: 3,5 cm

00
580
49000

nr kat.: PCH332

wys.: 25 cm, śr.: 9 cm

Wszystkie lichtarze wykonane z mosiądzu.

37000

NOWOŚĆ!

Grawerowany.

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

55000

nr kat.: PCH244

wys.: 45 cm, śr.: 13 cm

NOWOŚĆ!

65000

nr kat.: PCH245

nr kat.: NJSF81

wys.: 17 cm, śr.: 8,5 cm

wys.: 60 cm, śr.: 13 cm

nr kat.: J1003L

wys.: 10 cm, śr.: 9 cm

Świecznik modlitewny
ze skarbonką

nr kat.: NJSP13

89000
mały

wys.: 40 cm, śr.: 6 cm

nr kat.: NJMS26

95000

Świecznik wotywny

nr kat.: NLJS19

Lampa
wieczna
wisząca

wys.: 97 cm, szer.:
52 cm, gł.: 50 cm

Wykonana z mosiądzu.

990

00

duży

nr kat.:

dł.: 66 cm

Stalowy zabezpieczony lakierem proszkowym.
Posiada skarbonkę oraz miejsce na zapałki
i świeczki.

Świecznik ołtarzowy
Świeczniki wykonane z
plexi. Talerzyki mosiężne.

145

Elektryczny, na monety,
wykonany z odpornej
płyty meblowej,
z 30 lampami tlącymi.
Mały pobór mocy
Przyjmuje monety
1, 2 i 5 zł. Wysyłka
paletowa – koszt
150 zł.

00

wys.: 14,5 cm, szer.: 38 cm
podwójny

pojedynczy

nr kat.: NLJSP3

10500
6500

4900

00

nr kat.: NLJSP2

wys.: 14,5 cm, szer.: 22 cm

nr kat.: NLJSP1

wys.: 14,5 cm, szer.: 12 cm

LW032X

nr kat.: NLJS18

wys.: 97 cm, szer.:
73 cm, gł.: 56 cm

potrójny

NOWOŚĆ!

wys.: 44 cm, śr.: 23 cm

wys.: 122 cm, szer.: 54 cm, gł.: 0 cm

nr kat.:

12MJK1

Świeczki
wotywne
Komplet 100 szt.

3250

nr kat.: MX1932

2500

Komplet 25 szt.

Kolor czerwony. Czas
palenia ok: 7 h.

nr kat.: OWSW13

wys.: 3,7 cm, śr.: 4,7 cm

37
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Tabernakulum
NOWOŚĆ!
00

6200

490000

NOWOŚĆ!

.
wym.: 40x40x38 cm, masa: 50 kg

nr kat.:

NTB003

390000

.
nr kat.:

520000

NOWOŚĆ!

.

NTB006

nr kat.:

wym.: 25x25x28 cm, masa: 25 kg
wym.: 30x30x28 cm, masa: 35 kg
Istnieje możliwość wykonania tabernakulum na inny rozmiar.

monstrancje

320000

490000
75000

Futerał na
monstrancję

nr kat.:

wys.: 70 cm
NOWOŚĆ!

Mosiężna,
złocona.

NOWOŚĆ!

Mosiężna,
pozłacana.
Aniołki
i ornamenty
srebrzone.

NTB033

Mosiężna,
pozłacana,
srebrzona.
Zdobiona
kamieniami.

NOWOŚĆ!

FUT001

52000
NOWOŚĆ!

nr kat.:

ZMN018

nr kat.:

wys.: 44 cm, szer.: 28 cm, śr. luny: 8,5 cm

92000

KON103

wys.: 57 cm, szer.: 29 cm, śr.: luny: 7 cm

monstrancje małe
Wykonane z mosiądzu.

59000

nr kat.:

KON127

wys.: 58 cm, szer.: 34 cm, śr. luny: 12,5 cm

135000

Futerał na
kielich i puszkę
wym.: 20x26x32 cm
NOWOŚĆ!

nr kat.:

FUT002

92000

NOWOŚĆ!

Mosiężne,
pozłacane.

nr kat.:

NMN301

wys.: 25 cm, śr. luny.: 15 cm

38

nr kat.:

wys.: 20 cm. śr. luny: 7 cm

PCH324

nr kat.:

ZMN006

wys.: 25 cm, śr. luny: 7 cm

Kustodium
wys.: 21 cm

nr kat.:

KON502

katalog@delectio.pl
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Vasculum z blachy
Lawabo
mosiężnej
z serwetnikiem
NOWOŚĆ!

82000

Vasculum

Mosiężne, niklowane.

nr kat.: Pch059

Vasculum
kryształowe
wys.: 9 cm, śr.: 7 cm

szer.: 14 cm, wys.: 22 cm

nr kat.: MXW02

złote

19500
nikiel

nr kat.:

LIM191

NOWOŚĆ!

24500

Wykonana z mosiądzu, złocona.
śr.: 14 cm

nr kat.: P30527

śr.: 16 cm

265
325

Mosiężna,
00 Patena
pozłacana
z wgłębieniem
00
nr kat.: KON404
śr.: 14,5 cm

NOWOŚĆ!

nr kat.:

wys.: 33 cm, śr.: 12 cm

śr.: 15 cm

520

NLJCH4

38000 00
270

Mosiężna,
Patena
złocona.
z grawerowanym
krzyżem

00

NOWOŚĆ!

nr kat.:

wys.: 13 cm, śred.: 7 cm

Patena z IHS
nr kat.: P30526

NOWOŚĆ!

LIM190

PATENY KIELICHOWE

Odlew
mosiężny.

nr kat.:

SPT126

68000

Patena
z uchwytami
Mosiężna, pozłacana.
nr kat.: KONPT9

śr.: 14,5 cm

102000
NOWOŚĆ!

Patena do koncelebry
nr kat.:

wys.: 6 cm, śr.: 14 cm

Puszka pod
dwiema
postaciami

Puszka pod
dwiema postaciami
NPT102

Mosiężna, złocona.

wys.: 16 cm, śr.: 6 cm

Mosiężna, złocona,
ze srebrnym
nodusem.

nr kat.: NPS035

wys.: 23 cm, śr.: 14 cm

00 PATENY do komunii świętej
00

230
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Mosiężna
z drewnianą
rączką.
dł.: 32, śr.: 15 cm

nr kat.:

J1011P

NOWOŚĆ!

Pozłacana
lub
niklowana
z drewnianą
rączką.
złocona
dł.: 30, śr.: 15 cm
niklowana
dł.: 30, śr.: 15 cm

Futerał na pateny

24500

245

nr kat.:

KON404

nr kat.:

KON403

nr kat.: NL70P4

Na 3 pateny
nr kat.:NJ14F0
Mosiężna,
złocona.

dł.: 30, śr.: 15 cm

nr kat.:

KONPTZ

Na 4 pateny
nr kat.:NJ14F1
Na 5 paten
nr kat.:NJ14F2

19000
21000
23000
39
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22000

Łódka

Mosiężna,
z łyżeczką.

280

00

Mosiężna,
niklowana.

Łódka
Mosiężna, odlewana, z łyżeczką.

nr kat.: NL6460

złota
wys.: 13 cm
srebrna
wys.: 13 cm

23000

Łódka

NOWOŚĆ!

nr kat.: NLP460

52000
Akolitka
z kloszem

nr kat.: CE1009

wys.: 13 cm

34000

złota
wys.: 7 cm

nr kat.:

NL7355

srebrna
wys.: 7 cm

nr kat.:

NLP355

NOWOŚĆ!

Łódka

Mosiężna,
niklowana.

74000

LAMPY – oświetlenie

NOWOŚĆ!

95000

6900

Lampa
olejowa

nr kat.: CAL826

wys.: 12 cm

nr kat.: lm1001

wys.: 13 cm, szer.: 7 cm

350

Wykonana
z mosiądzu.
Klosz bezbarwny.
Regulowany knot.
Ryflowana rurka!

00

NOWOŚĆ!

Zacheuszka

NOWOŚĆ!

Lampa
olejowa

Mosiężna, zdobiona.

Mosiężna.
nr kat.: NLJAK1

wys. z kloszem: 50 cm

nr kat.: NJML21

wys.: 16 cm, szer.: 7 cm

nr kat.: NJMZ2X

wys.: 32 cm, szer.: 26 cm

18500

32000

nr kat.: NLJM27

wys.: 17 cm, długośc kabla: 187 cm

125000

nr kat.: NLJ08L

wys.: 15 cm, szer.: 7 cm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

112000

NOWOŚĆ!

Wykonana
z mosiądzu.

Mosiężna,
lakierowana.

Lampa
elektryczna kinkiet
Mosiężna.

wys.: 26 cm

40

nr kat.: CAL843

NJML32

NOWOŚĆ!

24500

34500

nr kat.:

LAMPY wieczne wiszące

Wykonana z mosiądzu. Źródło
światła: dioda LED

Lampa stojąca, wykonana z mosiądzu.
Żarówka LED w komplecie. Posiada
regulowany kąt nachylenia.

Potrójna lampa olejowa z mosiądzu. Regulowany knot. Zabezpieczona lakierem. Klosz
bezbarwny.
wys.: 24 cm, szer.: 23 cm

Lampka
wieczna
na baterie

Lampa
elektryczna ledowa

Lampa olejowa stojąca

Lampka elektryczna
- stojąca
Mosiężna.

wys.: 14 cm

nr kat.: NLJML22

dł.: 65 cm

nr kat.: NJML17

dł.: 80 cm

nr kat.: CAL844

katalog@delectio.pl
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00
1220
152000

Puszki do komunii świętej

112000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

Wykonana
z mosiądzu.
Pozłacana.

wys.: 26 cm

nr kat.: BM1003

Mosiężna, złocona
z grawerowanym
krzyżem.

wys.: 23 cm

142000

nr kat.: NLP721

Mosiężna,
pozłacana.
W komplecie
pokrowiec.

Mosiężny
odlew.
Złocona
z nodusem.

nr kat.: DOB206

wys.: 24 cm

248000

nr kat.: NLP313

wys.: 23 cm

185000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Mosiężna,
złocona

wys.: 17 cm

nr kat.: DOB230

wys.: 24 cm

Mosiężna,
złocona.

NOWOŚĆ!

Mosiężna,
złocona ze
srebrnym
ornamentem

NOWOŚĆ!

282000

Mosiężna,
złocona.

nr kat.: DOB319

nr kat.: DOB213

wys.: 20 cm

nr kat.: DOB243

wys.: 31 cm

Dzwonki mszalne
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

58000

Poczwórny, mosiężny.

nr kat.: JMDXXX

wys.: 15 cm, szer.: 18 cm
NOWOŚĆ!

69000

Poczwórny, mosiężny, polerowany.
nr kat.: NL2613
wys.: 10 cm, szer.: 15 cm
NOWOŚĆ!

85000

Pojedynczy, mosiężny, polerowany.
nr kat.: JS6926
wys.: 19 cm, śr.: 18 cm

120000

Potrójny, mosiężny z drewnianą rączką.
nr kat.: CB1031
wys.: 9 cm, szer.: 19 cm

GONGI

Pojedynczy, mosiężny, zdobiony.
nr kat.: JSP134
wys.: 23 cm, śr.: 23 cm

36000

NOWOŚĆ!

26000

Potrójny
mosiężny.

złoty

nr kat.: J78609

wys.: 18 cm, sz.: 16 cm

niklowany

nr kat.: J78609N

wys.: 18 cm, sz.: 16 cm

NOWOŚĆ!

169000

Podwójny, mosiężny, grawerowany.
nr kat.: JS6935
wys.: 29 cm, śr.: 19, 25 cm

NOWOŚĆ!

Potrójny, mosiężny.

269000
nr kat.: NL2619

wys.: 38 cm, śr.: 18, 26, 33 cm

41
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260

KOCIOŁKI

00

Ze stali
nierdzewnej
wys.: 13 cm, śr.: 21 cm

24000

Niklowany

nr kat.: SL1904

63000

wys.: 12 cm, śr.: 15 cm

390

nr kat.: J1012N

Mosiężny
nr kat.: PCH050

wys.: 21 cm, śr.: 15 cm

78000

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

69000

Mosiężny
Lakierowany proszkowo.

nr kat.: LIM610

wys.: 11 cm, śr.: 21 cm

82000

NOWOŚĆ!

Mosiężny, niklowany

Odlew
mosiężny

NOWOŚĆ!

Mosiężny
Kociołek z wyjmowanym wkładem
emaliowanym w kolorze białym.
złoty
nr kat.: NLP714
wys.: 19 cm, śr.: 18
srebrny
nr kat.: NLP744
wys.: 19 cm, śr.: 18

Mosiężny
Lakierowany
proszkowo.

nr kat.: NJMKC1

wys.: 17 cm, śr.: 21 cm

wys.: 16 cm, śr.: 21 cm

10

32000

NOWOŚĆ!

16000

NOWOŚĆ!

nr kat.: S50708

wys.: 23 cm, śr.: 16 cm

12500

nr kat.: JJKD30

dł.: 68 cm

9500

nr kat.: JMKR3M

NOWOŚĆ!

Kulkowe

Drewniane

Mosiężne.

dł.: 22 cm

nr kat.: LIM741

790

dł.: 67 cm

nr kat.: LIM750

Z futerałem
Mosiężne.
dł.: 13 cm

420

00

00

Sygnaturka
dzwonek

Sygnaturka
dzwonek

52000

duża nr kat.: NL5353
wys.: 30 cm

00

Mosiężna. Zabezpieczona
lakierem bezbarwnym.
Produkt włoski.

Mosiężna.

wys.: 30 cm

NOWOŚĆ!

Sygnaturka
dzwonek

Sygnaturka
poczwórna

350

nr kat.: JS1018

136000

Mosiężna.

Mosiężna.

mała nr kat.: NLP352
wys.: 20 cm

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Mosiężne,
lakierowane

Kolędowe

42

nr kat.: CAL812

KROPIDŁA

00

dł.: 30 cm

52000

00

NOWOŚĆ!

nr kat.: NJSF64

wys.: 47 cm

nr kat.: NL2614

wys.: 16 cm

nr kat.: NJMDS3

katalog@delectio.pl
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99000

Trybularz
neogotycki

NOWOŚĆ!

Trybularz
neogotycki

Odlew mosiężny.

79000

NOWOŚĆ!

Trybularz

Trybularz

Mosiężny,
niklowany.

Wykonany z mosiądzu.

68000
Mosiężny.

złoty

nr kat.: NL8484

wys.: 31 cm

srebrny
wys.: 30 cm

nr kat.: NLP289

złoty
wys.: 30 cm

nr kat.: NL6289

72000

29000

wys.: 23 cm

Trybularz

42000

wys.: 24 cm

Trybularz

14500
Mosiężny.

Niklowany.

NOWOŚĆ!

nr kat.: CE1002

Trybularz

Trybularz

Mosiężny.

NOWOŚĆ!

nr kat.: P12739

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Niklowany.

wys.: 32 cm

NOWOŚĆ!

nr kat.: JSF75N

wys.: 20 cm

65000

nr kat.: J78613

98000

złocony
nr kat.: KONR612Z
wys.: 19 cm, śr.: oczka 3,7 cm
srebrny
nr kat.: KONR612S
wys.: 19 cm, śr.: oczka 3,7 cm
mosiężny
nr kat.: KONR612M
wys.: 19 cm, śr.: oczka 3,7 cm

Relikwiarz
„kieszonkowy”
Mosiężny,
w komplecie etui.

39000

Relikwiarz

Relikwiarz

Mosiężny.

nr kat.:

KONR605

wys.: 33 cm, śr. oczka: 3,7 cm

nr kat.:

PCH323

wys.: 16 cm, szer.: 11 cm, śr. oczka: 3,7 cm

nr kat.: JAK1002

109000
NOWOŚĆ!

Relikwiarz

Mosiężny.

Mosiężny.

nr kat.:

MN1002

wys.: 30 cm, szer.: 13 cm, śr. oczka: 3,7 cm

36000

Mosiężny.
nr kat.: RLK020

54000

wys.: 10 cm

NOWOŚĆ!

Relikwiarz

wys.: 10 cm, szer.: 8 cm, śr. oczka: 3,6 cm

nr kat.: JS1001N

NOWOŚĆ!

Relikwiarze
Tau
Mosiężny.

wys.: 24 cm

42000

Relikwiarz

Mosiężny.

nr kat.:

CH7900

wys.: 17 cm, szer.: 6 cm, śr. oczka: 2 cm

nr kat.:

rlk019

wys.: 33 cm, szer.: 14 cm, śr. oczka: 3,6 cm

250000

Relikwiarium

Wykonane z mosiądzu, podświetlane
diodami led. Zamykane na klucz.
Możliwość zamówienia na określony
wymiar.
nr kat.: NL8017

wys.: 38 cm, szer.: 22 cm, gł.: 18 cm

43
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Stojak na sprzęt
liturgiczny

Kropielnica

NOWOŚĆ!

Mosiężna.

12500

Wykonany z polerowanego
mosiądzu, z ryflowaną rurką
(cena za sam stojak)

520

00

00
85
Kropielnica

Stojak na
sprzęt
liturgiczny

nr kat.:

WF1003

wys.: 12 cm,
szer.: 19 cm

NOWOŚĆ!

Kropielnica
mosiężna

145000

Wykonany ze
stali nierdzewnej,
lakierowany
proszkowo.

złoty
nr kat.: LIM930
wys.: 117 cm

35000

1350

00

czarny

Ciemne złoto

niklowany nr kat.: LIM941
wys.: 117 cm

nr kat.: NLJMSL

wys.: 122 cm

nr kat.:NPM314

wys.: 26 cm,
śr. miski: 13 cm

Wykonana z alabastru
nr kat.:

NJS652

wys.: 28 cm,
szer.: 15 cm

Patena do koncelebry

Patena głęboka
Mosiężna pozłacana

NOWOŚĆ!

78000

32000

Mosiężna pozłacana
z przykrywką

Wykonane
z metali
szlachetnych.
Długość rączki po
rozłożeniu: 1 m.
Złote lub niklowane.

nr kat.: NL5991

Gasidło-świecidło

nr kat.:

śr.: 15 cm

105

CAL421

Gasidło

150

00

LIM120

NOWOŚĆ!

nr kat.: NLP019

śr.: 7 cm

NOWOŚĆ!

nr kat.: NLP020

śr.: 9 cm

nr kat.: NLP021

śr.: 11 cm

390

00

44

nr kat.:

JSR1001

105000
Mosiężny,
niklowany.

Mosiężny.

Mosiężny.

NOWOŚĆ!

wys.: 42 cm

nr kat.:

CF1017

nr kat.:

CAL422

Mosiężny,
odlewany
i niklowany.

Wykonane z elementów
mosiężnych. Długość 38 cm.

Krzyże ołtarzowe

NOWOŚĆ!

śr.: 14,5 cm

Wkład do trybularza

00

nr kat.:

wys.: 23 cm

45000

NOWOŚĆ!

wys.: 39 cm

nr kat.:

JMK24N

wys.: 12 cm

Dzwonek
mosiężny

NOWOŚĆ!

8500
nr kat.:

J78615

6700
8900
10500

Dzwonek
mosiężny

13500
wys.: 10 cm

nr kat.:

CAL630

Zapraszamy do sklepu internetowego: www.sklep-kamo.pl
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Miks sakralny
Komplet 2 szt.

39000

NOWOŚĆ!

Dzbanuszki mosiężne

Tacka mosiężna

nr kat.: P30679

wys.: 9 cm

37500

NOWOŚĆ!

169000

115000
Puszka
z pokrowcem

Wykonany z mosiądzu.
Grawerowany. Zdobiony
kamieniami.

nr kat.: P10742

nr kat.: P32713

wys.: 23 cm

ŁÓDKI DO KADZIDŁA Z ŁYŻECZKĄ

26000

NOWOŚĆ!

nr kat.: P30621

wym.: 7x10 cm

NOWOŚĆ!

Puszka – cyborium

Mosiężna, niklowana.
Zdobiona grawerami.

wys.: 20 cm

Mosiężna,
złocona.

NOWOŚĆ!

Kielich z pateną
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Hostiarka
nr kat.: P30680

wym.: 16x24 cm

42000

NOWOŚĆ!

małe
wym.: 7x10 cm
średnie
wym.: 10x12 cm
duże
wym.: 13x15 cm

45000
P30625
55000
P30626
65000

nr kat.: P30624
nr kat.:
nr kat.:

8500

NOWOŚĆ!

21000

3250

NOWOŚĆ!

Wykonana
z grubego szkła.

Ampułka szklana
z korkiem

Mosiężne.
nr kat.: NP1132

duża
wym.: 8x25 cm

265

00

NOWOŚĆ!

mała
wym.: 7x17 cm

nr kat.: NP1130

wys.: 13 cm, poj.: 150 ml

kropidła kościelne

235

00
NOWOŚĆ!

Cyborium

nr kat.: ITA001

75

00

nr kat.: NLPMPY

wys.: 1,5 cm, śr.: 5 cm

10500

2500
Wykonane
ze stali
z tłoczonym
krzyżem.

NOWOŚĆ!
Gruba
rękojeść.

Mosiężne,
niklowane.
duże
dł.: 65 cm

46

nr kat.: NTR290

Mosiężne,
niklowane.
średnie
dł.: 50 cm

nr kat.: NTR360

NOWOŚĆ!

Mosiężne,
niklowane.

małe
dł.: 25 cm

nr kat.: N59132

NOWOŚĆ!
drewniane
dł.: 50 cm

nr kat.: KRDR27

Miseczki na
wodę święconą
nr kat.: NLP27X

śr.: 12,5 cm, złote lub srebrne

12 411 14 57

Miks delectio

1500

Hostia
mszalna
– 50 szt.

1800Komunikanty

75

00

mszalne
niskoglutenowe
– 50 szt.

Komunikanty
mszalne – 5000 szt.

Hostia mszalna gruba, o średnicy 70 mm, z obustronnym znakiem krzyża. Zasklepione krawędzie
zapobiegają kruszeniu się brzegów.

Komunikanty mszalne, grube, białe, razowe, o średnicy 35 mm, z obustronnie wytłoczonym znakiem
krzyża. Zasklepione krawędzie zapobiegają kruszeniu
się brzegów.

Komunikanty mszalne niskoglutenowe o średnicy
35 mm, z obustronnie wytłoczonym znakiem krzyża. Zasklepione krawędzie zapobiegają kruszeniu się brzegów.

1 opakowanie: 50 szt.

1 opakowanie: 5000 szt.

1 opakowanie: 50 szt.

nr kat.: MX8017

nr kat.: MX8015

19500

Baldachim
– parasol procesyjny

Tacka na obrączki
Złocona, mosiężna.

nr kat.:

AMR727

wym.: 23x14 cm

Bursa skórzana

NOWOŚĆ!
Wykonany z wysokiej jakości tkaniny.
Lekki parasol procesyjny z drewnianym stelażem. Zdobiony haftem i złotą
nicią.

275000
nr kat.:

wys.: 100 cm

nr kat.: MX8016

10500

Tacka na obrączki

Mosiężna.

nr kat.: JS1003

wym: 26x13 cm

9250

2750 4250

KPP001
Bursa, przeznaczona na cyborium.
ciemna (ekoskóra) nr kat.: JPBB1E
wym.: 7x7 cm

150000

jasna (naturalna skóra) nr kat.: JPBB2E
wym.: 7x7 cm

Bursa na patenę

Bursy na pateny ministranckie z haftem. Dostępne w kolorach: zielonym,
białym, czerwonym i niebieskim.
nr kat.: MX4424

wym.: 19x19 cm

24500
NOWOŚĆ!

550

Melchizedek

00

wys.: 4, szer.: 7,5 cm

Zapalarko
– gaśnica
Klęcznik
- konfesjonał
Klęcznik z funkcją konfesjonału. Wykonany z najwyższej jakości
drewna sosnowego. Klęcznik można przekształcić w konfesjonał.
Podwójnie lakierowany. Posiada miękkie obicie z bordowego
weluru.
wys.: 87/155 cm, szer.: 63 cm, gł.: 72 cm

48

nr kat.:

MB0S11

Akcesorium do
zapalania i gaszenia
świec. Zapalarka
posiada wbudowany
zbiorniczek na olej.
Możliwość regulacji
długości.
nr kat.:

JMZG1X

Długość: 88 cm (po rozsunięciu 125 cm)

Mosiężny,
grawerowany,
pozłacany.
nr kat.: KONM1X

29500

Okucie do
szarfy
Mosiężne.
nr kat.: NLC858

katalog@delectio.pl
Propozycje na upominki dla dzieci
Długopis z zawieszką
90
Kubek świąteczny
– Jesus loves me

19

420

Miks delectio
50 Naszyjniki
50

8

Wykonane ze stali nierdzewnej

8

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
nr kat.: JSP003

dł.: 14 cm

850

350

BRELOKI

350

NOWOŚĆ!

Anioł
modlący

NOWOŚĆ!

nr kat.: KC047A

wys.: 4,5 cm

nr kat.: JK3016

wys.: 4 cm

różańca

NOWOŚĆ!

nr kat.: JKPO23

wys.: 3,5 cm

nr kat.: KC439A

nr kat.: JSP020

Wotum-róża
Róża wykonana
z miedzi i srebra.
Złocona 24 karatowym złotem.
Składana ręcznie.
Wykonana w oparciu na naturalnym
kwiecie róży.

Mosiężne.

nr kat.: MXJSVHN

550Dziesiątka 850

NOWOŚĆ!

Św. Michał
Archanioł

Wotum-SERCA

1200

nr kat.: JNS078

Róża – MB
Niepokalana

NOWOŚĆ!

Rybka
wys.: 5 cm

nr kat.: JNS077

nr kat.: ACH040

ceramiczny, poj.: 330 ml

1000

nr kat.: MXJSVH

wys.: 8 cm, szer.: 5 cm

76000

Złota

14500
Różaniec
na szyję

63000

nr kat.: ROZAB3 Srebrna nr kat.: ROZAB4

Waga 350 g, długość 15 cm

Boże krówki

13000
00
MX2390 65
50
MX1579 32
3,5 kg

nr kat.: ADA009

waga 6,2 gram, dł.: 50 cm

Krówki miodowe

Podziel się świętością! Boże krówki to słodycze kryjące w sobie dodatkowy podarunek.
Każda z nich niesie inną myśl świętego.

Opakowania zbiorcze

Srebrny
różaniec na
szyję z zapięciem,
koraliki w kształcie
kuleczek

Krówki na bazie naturalnego polskiego miodu i mleka.
Bez konserwantów.

3250

950

950

nr kat.: MX1590

1,5 kg

nr kat.:

750 g

nr kat.:

Pudełko prezentowe

370 g

nr kat.: MX1580

Sezamowa

Mleczna

120 g

120 g

nr kat.: CU202X

nr kat.: CU200X

49
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Miks delectio
Dywanik
grzejny

32000

Służy do ogrzewania stóp.
Wydziela przyjemne ciepło
równomiernie na całej swojej
powierzchni. Powierzchnia
drewnopodobna, miękka,
winylowa, wodoodporna,
grubość 9 mm.

50x100 cm

nr kat.:

12IZ05

83000

nr kat.:

50x50 cm

12IZ04

58000

Płytka grzejna
pod ampułki
Energooszczędne urządzenie utrzymujące temperaturę wina i wody w ampułkach.
25x33 cm, moc 40W, 230V

325000

nr kat.: 10MX01

58000

NOWOŚĆ!

Podest
grzejny
Podest grzejny to urządzenie elektryczne, niskotemperaturowe, energooszczędne. Na całej powierzchni wydziela
delikatne, przyjemne ciepło, ogrzewa nie tylko stopy, ale także całą postać osoby stojącej. Wydziela ciepło na
wszystkie możliwe sposoby – na drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji. Podest grzejny może
pracować samodzielnie lub złączony z innymi – tworząc wyspę grzejną.
nr kat.: PGIZ01

160x110 cm

27

50

00
79
Płyn Aurum

Preparat czyszczący do
naczyń liturgicznych oraz
przedmiotów z metali
szlachetnych. Przywraca
połysk bez polerowania.
Nowa udoskonalona
mieszanka płynu.

Płyn czyści, poleruje i nabłyszcza
złotą biżuterię poprzez zanurzenie
lub pocieranie go zwilżoną od
płynu tkaniną.
Produkt do wielokrotnego stosowania. Nie zawiera środków ścierNOWOŚĆ!
nych. Opóźnia proces ponownego
ciemnienia. Samo czyszczenie
złota jest bardzo proste. Wystarczy zanurzyć na 5-10 minut
biżuterię złotą i po wyjęciu wypłukać ją pod bieżącą wodą,
a następnie wytrzeć miękką tkaniną, aby otrzymać blask
szlachetnego kruszcu.

poj.: 500 ml

poj.: 1l

Preparat
Calix

nr kat.: MX1863

nr kat.: AUR001

Konwekcyjny ogrzewacz
Bezgłośny. Po włączeniu daje natychmiastowo ciepło.
Idealny do salki katechetycznej, zakrystii, konfesjonału.
38x28 cm, moc 500W, 230V

nr kat.: MX2111

50
7
Chusteczka
Iridium

Specjalnie impregnowana
z dwóch stron ściereczka
służy do czyszczenia
NOWOŚĆ!
wszelkiego rodzaju biżuterii. Posiada silny środek
ścierny. Łatwa w zastosowaniu, wielokrotnego użytku.
Podczas wycierania nalotu dłonie pozostają suche
i czyste. Nadaje wysoki połysk i szlachetny blask
czyszczonej złotej biżuterii.
nr kat.: IRI001

18 x 28 cm. Ponad 500 cm² powierzchni czyszczącej.

5490

NOWOŚĆ!

5490

Zestaw do
czyszczenia złota

Zestaw
do czyszczenia
metali szlachetnych

Uniwersalne płyny do czyszczenia i nabłyszczania złota. Zawierają środek ścierny.
W skład zestawu wchodzą dwie emulsje: Aurum i Palladium oraz rękawiczki i zestaw
chusteczek.

Uniwersalne płyny do czyszczenia srebra, złota, miedzi i jej stopów. Wielokrotnego użytku. Nie zawierają środków ściernych. W skład zestawu wchodzą dwie emulsje: Argentum
i Cuprum, oraz rękawiczki i zestaw chusteczek.

Aurum: 300 ml, Palladium: 300 ml, Iridium: 18x28, rękawiczki

50

nr kat.:

MX7006

nr kat.: MX7005

Argentum: 300 ml, Cuprum: 300 ml, Platinum: 18x28, rękawiczki

katalog@delectio.pl

Miks delectio

84000

98000

Zestaw
nagłaśniający ST-010

Micker PRO – mikrofon z wbudowanym wzmacniaczem

Mocny , wygodny, przenośny, 30
W RMS /moc skuteczna/. W komplecie mikrofon bezprzewodowy
i akumulator. Zestaw posiada
czytnik kart USB i bluetooth.
nr kat.:

Zestaw z 2 mikrofonami

1 przewodowy, 1 bezprzewodowy

Połącznie mikrofonu z głośnikiem, które spełnia funkcję przenośnego
zestawu nagłośnieniowego. Urządzenie ma wbudowany wzmacniacz
i dwa głośniki o mocy 10W. Urządzenie zasilane jest przez wbudowany
akumulator, który wystarczy na około 6 godzin pracy. W komplecie
znajduje się ładowarka, która naładuje akumulator w 2,5 godziny.
Użytkownik ma do dyspozycji 3 poziomy głośności. Idealnie sprawdzi
się w niedużych i średnich przestrzeniach jak np. sale lekcyjne czy
konferencyjne oraz podczas zajęć grupowych, na wycieczkach i na
wydarzeniach plenerowych. Dane urządzenia: MOC WYJŚCIOWA: 10
W. WAGA I WYMIARY: 300 g, długość 26 cm. W ZESTAWIE: mikrofon
Micker Pro, futerał, pasek, stacja ładująca, kabel ładujący USB

TXA480

96000

Mikrofon przewodowy może być stosowany równolegle z bezprzewodowym.
nr kat.:

TXA481

Woreczek Koszyk
na pieniądze na tacę z rączką

NOWOŚĆ!

Wykonany z wikliny.

nr kat.:

dł.: 29 cm, głęb.: 10 cm, szer.: 21 cm

JJKS4X

Skarbonka drewniana

8500

2500

5000
Koszyk na tacę

nr kat.: AV0001

Wykonany ze sztucznego weluru.
szer.: 21 cm, wys.: 23 cm

nr kat.:

MX2117

Wykonany z wikliny. Wkladka bordowa z weluru.
nr kat.:

dł.: 44 cm, głęb.: 12 cm, szer.: 23 cm

MX2115

Skarbonki drewniane

7250
14900

Skarbonka
stalowa

106000

Skarbonki wykonane z drewna. Zamykane na kluczyk.
Posiadają metalowy uchwyt. Emaliowane.
brąz nr kat.: SKASK2 jasny nr kat.: SKASK1
wys.: 18 cm, szer.: 9 cm wys.: 18 cm, szer.: 9 cm

Lakierowana proszkowo, przykręcana do ściany.
Wykonana ze stali nierdzewnej.

nr kat.: MXW013

wys.: 20 cm, szer.: 13 cm – pionowa
wys.: 15 cm, szer.: 18 cm – pozioma

00
730
Liczarka do

4500

bilonu LAURA
S8

Wykonana z drewna bukowego. Lakierowana. Zamykana
na kluczyk. Wolnostojąca. Dostępna w dwóch kolorach:
ciemnym i jasnym oraz napisem „Bóg zapłać” lub bez
napisu.
wys.: 85 cm, skrzynka: 36x18 cm

nr kat.: JAK00X

Prosta obsługa, czytelny
wyświetlacz, podajnik na 400
monet, sortowanie 220 monet
na minutę. Po sortowaniu
na wyświetlaczu ukazuje się
wartość i ilość poszczególnych
monet każdego nominału. Dodatkowo możliwość zaprogramowania
liczenia na wiele praktycznych sposobów.
waga: 3,5 kg

Skarbonka
metalowa

Wykonana ze stali nierdzewnej.
nr kat.:

MX1006

nr kat.: MX1763

wys. 15 cm, śr.: 10 cm
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Miks delectio
Kadzidła wysokogatunkowe

3900

Watykan

3900

12 411 14 57
Cena za 1 szt.

250

3900

NOWOŚĆ!

Wysokogatunkowe kadzidło
o delikatnym zapachu kwiatowo-cytrynowym z dodatkiem
lawendy. Bardzo popularne
w polskich kościołach.

nr kat.: WAT001

1 opakowanie: 280 g

45

00

Rafael

Kadzidło wysokogatunkowe
„Rafael” charakteryzuje się
grubym ziarnem. Długo uwalnia kwiatowy zapach.
nr kat.:

MX8019

1 opakowanie: 280 g

Nazaret to kadzidło żywiczne
o łagodnym zapachu. Ma lekko
słodki aromat z domieszką
drzewną.

NAZ001

nr kat.:

1 opakowanie: 280 g

30

38

00

NOWOŚĆ!

Pakowane po 50 szt.

NOWOŚĆ!

Nazaret

00

NOWOŚĆ!

Zestaw na święto Trzech Króli

Skład zestawu:
– kadzidło żywiczno-ziołowe
– kreda, węgielek, instrukcja. Całość starannie zapakowana.

MX1931

nr kat.:

Węgielki trybularzowe

Łatwopalne i niebrudzące. Palą się równomiernie przez minimum 75 minut.

Mirra

Mirra to naturalna żywica. Ma
lekki balsamiczny zapach. Stosowana od wieków do kadzenia
podczas ceremonii religijnych.
nr kat.: MIR001

1 opakowanie: 280 g

6000

5500

duże nr kat.: MX8023

Ziołowe

Olibanum

1 op.: 100 szt., śr. 4 cm

Kadzidło mielone, naturalne.
Ma delikatny drzewno-cytrynowy zapach.

Zawiera najlepsze, starannie wyselekcjonowane składniki. Długo
uwalnia klasyczny, przyjemny
zapach.

1 opakowanie: 280 g

1 opakowanie: 400 g

nr kat.: MX1765

Kadzielniczka

nr kat.: MX8062

195

NOWOŚĆ!

4500

małe nr kat.: MX8024

1 op.: 100 szt., śr. 3,3 cm

Kadzielniczka

00

45

Mosiężna.

00

Kadzielniczka

Kadzielnik z regulacją.
Mosiężny z grawerowną podstawką.

9250

Mosiężna.

NOWOŚĆ!

Wysokiej klasy
olej liturgiczny

Niezwykle wydajny, odporny na zamarzanie, o jasnym
niedymiącym
płomieniu,
bezwonny.

nr kat.: MX6002

wys.: 14 cm, śr.: 14 cm

poj.: 5 litrów

nr kat.: JSP53X

nr kat.: JMCH3X

wys.: 8 cm

Wieszaki na szaty liturgiczne

Specjalnie zaprojektowane, drewniane (tradycyjny buk). Trzykrotnie malowane ekologicznym lakierem.

3200

promocja
od 10 szt.:

28

00

Wieszak na komżę
nr kat.: MX3002

uchwyt: biały nikiel, rozstaw: 57 cm

52

nr kat.: PCH100

wys.: 20 cm

38
Wieszak

00

promocja
od 10 szt.:

3400

na kapę

nr kat.:

uchwyt: biały nikiel, rozstaw: 55 cm

MX3001

38

00

promocja
od 10 szt.:

3400

Wieszak na ornat

nr kat.: MX1008

uchwyt: biały nikiel, rozstaw: 58 cm

katalog@delectio.pl

Miks delectio
Pojemniki na wodę
święconą – 20 litrów

Automatyczne bezdotykowe
dozowniki wody święcnej

145000
165000

Wersja stojąca

czujka ruchu IR

NOWOŚĆ!

Wysokość: 120 cm

zbiornik 1 litr
wody święconej
(= 10 tys. podań)
solidna,
metalowa,
zamykana
obudowa
zasilanie sieciowe
i bateryjne
w standardzie

Złocony

butelka do
ociekacza na
wyposażeniu

Wersja wisząca
Wysokość: 50 cm

119000

990

Wykonane z mosiądzu.
Zdobione grawerami.

00

nr kat.: KROP02

nr kat.: KROP04

Stare złoto

Stare złoto

Stojak – ambonka Stojak na naczynie
pod lekcjonarz na wodę święconą

nr kat.: JS1004

wys.: 72 cm, szer.: 37 cm

NiklowanyJS1004N
nr kat.:

wys.: 72 cm, szer.: 37 cm

Naczynia na wodę święconą
00 – 26 litrów

350

35000

299000
Brązowe
wys. 37 cm

Wykonany
z polerowanego
mosiądzu,
z regulacją
wysokości od
105 do 140 cm.

Beżowe
wys. 37 cm

nr kat.: MX2112

Naczynia wykonane z porcelitu. Posiadają otwory umożliwiające przykręcenie do
stojaka. Kranik mosiężny samoczynnie zamykający się.

28000
Stojak wykonany ze stali
nierdzewnej. Lakierowany proszkowo.
nr kat.: MX8012

nr kat.: MX2114

nr kat.: 12MX03

wys.: 92 cm, śr.: 38 cm

120
20
Buteleczka 1
na wodę

święconą Słoiczek
Na buteleczce na wodę święconą

umieszczono napis
„Woda Święcona”.
Wykonana z plastiku.
nr kat.: MX9006

poj.: 100 ml, wys.: 10 cm, śr.: 3,5 cm

Słoiczek zakręcany z plastiku. Bardzo
ułatwia wiernym stały dostęp do wody
święconej.

nr kat.: MX9005

poj.: 125 ml, wys.: 7 cm, śr.: 6 cm

53
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Paschały
spalające

Roratki
spalające

wys.: 100 cm
śr.: 8 cm

wys.: 70 cm
śr.: 9 cm

roratki

Paschały

Świece

590

00

Paschały
z wkładem
olejowym

50900
Roratki
z wkładem
olejowym
wys.: 70 cm
śr.: 9 cm

wys.: 100 cm
śr.: 8 cm
nr kat.:

nr kat.:

nr kat.:

PS4XXX

PS8XX

PS2XX

nr kat.:

18500 18500

18500

18500

nr kat.:

nr kat.:

18500

18500

18500

Ku czci Maryi

Ku czci jezusa

18500

nr kat.:

Rr1XXX rr2XXX RR3XXX RSAXXX

nr kat.:

OAR24X

nr kat.:

nr kat.:

JUT5XX

OR10XX

nr kat.:

nr kat.:

nr kat.:

nr kat.:

nr kat.:

OAWFT1

OAR23X

OR18X

OAW3XX

ON2XXX

wys.: 30 cm; śr.: 8 cm, świece olejowe.

wys.: 30 cm; śr.: 8 cm, świece olejowe.

Pogrzebowa

18500

Bierzmowanie

Świece Świąteczne

18500

5000

5500

239

00

199

Ręcznie malowane.

00

23900

Osłonka do świec
Klosz bezbarwny.

nr kat.:

MXLXKX

wys.: 17 cm, śred.: 5,5 cm

nr kat.:

nr kat.:

PG5XXX

OR9XXX

wys.: 30 cm, śr.: 8 cm, olejowa

54

Nożyczki
do knotów
w świecach
dł.: 18 cm

nr kat.:

MXP346

nr kat.:

nr kat.:

nr kat.:

TBN1XX

OLBETX

TBW1XX

olejowe, wys.: 30 cm, śr.: 8 cm

katalog@delectio.pl

nr kat.:

Świece

OR6XXX

nr kat.:

nr kat.:

nr kat.:

OAW8FX

OAW15Z

OAW15F

nr kat.:

nr kat.:

OR16XX

OAW15C

Świece ołtarzowe z regulowanym wkładem olejowym
średnica: 8 cm, wysokość: 30 cm

nr kat.:

OAR20X

nr kat.:

nr kat.:

OAW8CX

OAR21X

cena za 1 szt.

18500

nr kat.:

nr kat.:

nr kat.:

nr kat.:

OAR19X

OAW7CX

OR25XX

OR15FX

nr kat.:

OAW7NX

nr kat.:

OAW10X

nr kat.:

OR15CX
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Dekoracje do kościoła

18000

Hasło roku liturgicznego 2021/2022

10000

15000

nr kat.: DE2718

nr kat.: DE2713

50x80 cm, rękawy

80x150 cm, rękawy

180

nr kat.: DE2714

18000

00

70x300 cm, rękawy

300x100 cm, rękawy

Boże Narodzenie
300x100 cm, rękawy

25000
360

00

Gloria,
gloria...

nr kat.: DE2505

70x300 cm, rękawy

nr kat.: DE2712

nr kat.: DE2710

12000
Boże Narodzenie

nr kat.: D17004

nr kat.: DE2711

50x120 cm, rękawy

190x300 cm, rękawy

Boże NArodzenie

25000

18000

Boże
Narodzenie

nr kat.: DE2507

70x300 cm, rękawy

56

Szopka
300x100 cm, rękawy

nr kat.: DE2718

katalog@delectio.pl

Dekoracje do kościoła

18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
Roraty
Roraty
Roraty
Różaniec
Bierzmowanie Bierzmowanie Bierzmowanie
nr kat.: DE2511

70x300 cm, rękawy

nr kat.: DE2705

70x300 cm, rękawy

Roraty
300x100 cm, rękawy

nr kat.: DE2720

70x300 cm, rękawy

25000

nr kat.: DE2510

70x300 cm, rękawy

nr kat.: DE2706

nr kat.: DE2719

70x300 cm, rękawy

Roraty
300x100 cm, rękawy

18000
Wielki Post
300x100 cm, rękawy

25000
00
150
Święta

nr kat.: DE1909

70x300 cm, rękawy

25000

nr kat.: DE2707

70x300 cm, rękawy

nr kat.: DE2708

18000
nr kat.: DE2309

Rodzina

nr kat.: DE2716

90x150 cm, rękawy

15000

18000

Wielki Post

Ecce Homo

Św. Józef

Bł. Wyszyński

70x300 cm, rękawy

90x150 cm, rękawy

70x300 cm, rękawy

70x300 cm, rękawy

nr kat.: DE2709

nr kat.: DE2007

nr kat.: DEJ004

nr kat.: DE2705
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Albumy
NOWOŚĆ!

34

90

promocja

NOWOŚĆ!

od 5 egz.:

20

00

Monumentalne i bogato ilustrowane wydanie albumowe
o św. Ojcu Pio.

Monumentalna bogato ilustrowana biografia Maryi.

nr kat.: 560963

23x29,5 cm, s. 392, twarda

5000

6900

Tajemnice
Ewangelii

Katolicki dom

Monumentalny, pięknie ilustrowany wolumen, który jest
doskonałym uzupełnieniem Pisma Świętego oraz Katechizmu
Kościoła Katolickiego.

58

8900

Ojciec Pio.
Życie pełne
modlitwy,
cierpienia
i miłości.

Królowa Polski
Biografia.
Życie. Historia.
Kult.

19,5x26 cm, s. 320, twarda

nr kat.: 043144

Rafael, 13,5x20, s. 240, zintegrowana

NOWOŚĆ!

nr kat.: 560710

2500

Łaski przyrzeczone Światu

6900

21x27,5 cm, s. 344, twarda

od 5 egz.:

Oto zebrane w jednym wydaniu
obietnice, które Jezus i Maryja
złożyli w objawieniach prywatnych mistykom i ludziom całym
sercem oddanym Bogu i Kościołowi. Książka wspomina również
o konkretnych „narzędziach”
w postaci sakramentaliów lub
nabożeństw, których noszenie
z wiarą lub praktykowanie może
wypełnić obietnice i przyczynić
się do wyproszenia wielu łask, na
co w swoich orędziach wskazywali Jezus i Maryja.

Wyjątkowy album propagujący kult Dzieciątka Jezus. Obok
pięknych ilustracji zawiera
bogatą treść. Można w nim
znaleźć informacje o narodzinach i dzieciństwie Syna
Bożego, kulcie małego Jezusa
w historii, cudownych figurkach i wizerunkach – między
innymi w Pradze i Krakowie
– sanktuariach Dzieciątka Jezus. Album posiada również
część modlitewną.
nr kat.: TSW001

promocja

Obietnice Jezusa
i Maryi.

Narodził nam
się Zbawiciel

20,5x29 cm, s. 128, twarda

39

90

nr kat.: 560468

Monumentalne
albumowe
wydanie znakomitych komentarzy do Ewangelii autorstwa
ks. prof. Edwarda Stańka.
21x27,5 cm, s. 496, twarda

nr kat.: 06615C

katalog@delectio.pl

Kardynał Stefan Wyszyński

1800

1000
Modlitewnik
za wstawiennictwem
bł. kard. Stefana
Wyszyńskiego

Kronika
beatyfikacji
Prymasa
Wyszyńskiego

Modlitwy zebrane w modlitewniku zostały tak dobrane,
by najpełniej oddać duchowe
przesłanie Prymasa Tysiąclecia, a także by w najpiękniejszy
sposób wyrazić swoją ufność
w jego niezwykłe orędownictwo
u Boga.

Album prezentuje postać kard.
Stefana Wyszyńskiego. Całość
uzupełnia relacja z uroczystości
beatyfikacyjnej,
kalendarium
jego życia i działalności.
nr kat.: 560925

20,5x29 cm, s. 128, twarda

nr kat.: 560987

11x16 cm, s. 128, zintegrowana

3900

700
Bł. kardynał
Stefan
Wyszyński.
Wydanie w roku
beatyfikacji
(komiks)

Ojciec wolnych
ludzi

Oto historia życia kard. Stefana
Wyszyńskiego, którego Polacy
nazwali Prymasem Tysiąclecia,
przedstawiona w formie komiksu, dla najmłodszych.

„Ojciec wolnych ludzi” to
wciągająca opowieść oparta
na faktach z życia Prymasa
Tysiąclecia.
nr kat.: 539053

14x20,5 cm, s. 592, miękka

nr kat.: 560840

19,5x26 cm, s. 32, miękka

1990

590

Różaniec z okazji
beatyfikacji
Kard. Stefana
Wyszyńskiego

Beatyfikacyjny
różaniec
pamiątkowy. W łączniku różańca na awersie widnieje wizerunek Prymasa Tysiąclecia,
a na odwrocie okolicznościowe
inskrypcje. Do różańca
dołączono
specjalnie
etui, zaprojektowane na
tę okoliczność.

nr kat.: S0152G

Pamiątkowy
brelok samochodowy
z kardynałem
Stefanem Wyszyńskim
i św. Krzysztofem

Brelok do kluczy dla podróżujących drogą
lądową, morską i powietrzną; dla pielgrzymów,
wędrowców, emigrantów.
nr kat.: BREL01
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Nowości książkowe
NOWOŚĆ!

16

90

2500

promocja
od 10 egz.:

1000

Św. Rita. Moja
ukochana
święta.
Życie, cuda,
świadectwa,
modlitwy

Książka opisująca historię skromnej mniszki z Cascii. Ujęte zostało
w niej życie, cuda św. Rity, a także świadectwa ludzi, którzy za jej
pośrednictwem osiągnęli to, co
po ludzku niemożliwe.
nr kat.: 560772

13x20 cm, s. 144, zintegrowana

3500
Bł. Matka
Speranza.
Nieznane cuda
bliźniaczej
duszy ojca Pio

Książka opisująca historię błogosławionej Matki Speranzy,
mistyczki i stygmatyczki, bliźniaczej duszy Ojca Pio. Posiadała
nadzwyczajne zdolności, jak: dar
bilokacji, wgląd w ludzkie serca,
kontakt z duszami czyścowymi.
Jej życie przepełnione było miłością i ufnością w niezmierzoną
Bożą potęgę, poprzez którą
dokonywała niemożliwego.

Świętujemy Wigilię i Boże Narodzenie

Przedstawiamy poradnik, który krok po kroku prowadzi czytelnika przez okres
Bożego Narodzenia i tłumaczy, jak po katolicku przeżyć najbardziej rodzinne święta.
Książka zawiera: przygotowania adwentowe z omówieniem tradycji i posług religijnych, szczegółowy opis przebiegu wieczerzy wigilijnej, teksty modlitw i fragment
Ewangelii do odczytania przy wigilijnym stole, teksty najpiękniejszych tradycyjnych
polskich kolęd, omówienie zwyczajów bożonarodzeniowych, omówienie wizyty
duszpasterskiej
nr kat.: 043335

15,5x23 cm, s. 48, miękka

nr kat.: 560253

14x20 cm, s. 464, zintegrowana

1200

2500

NOWOŚĆ!

Paradoksy
Ewangelii

Modlitewnik za
zmarłych

Jeden z najlepszych badaczy
i znawców Biblii odkrywa dla nas
ewangeliczne sceny, które mają
swe odzwierciedlenie w tajemnicach różańcowych.
14,5x20,5 cm, s. 120, twarda

60

nr kat.: 560789

Modlitewnik zawiera modlitwy, litanie, rozważania, koronki i Drogę
Krzyżową.
11x16 cm, s. 128, zintegrowana

nr kat.: 043205
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Nowości książkowe

2500

Światowy bestseller,
który porusza sumienia
NIEWINNY!

5500

NOWOŚĆ!

Oko w oko
ze złem

Ksiądz profesor Edward Staniek
ukazuje Jezusa, który przechodzi
przez labirynt zła i znaczy dla nas
drogę. Wszystkim tym, którzy cenią sobie obcowanie z Ewangelią,
rozważania te pozwolą jeszcze
lepiej uzmysłowić sobie, jak wiele
zawdzięczamy odwadze i poświęceniu Jezusa.
nr kat.: 560901

13,5x20 cm, s. 144, twarda

3000
Nie umrzeć
za życia.
Wiara Krzyż
Nawrócenie

Autor z ogromnym wyczuciem, ale
też wnikliwością oraz znajomością
ludzkich tęsknot, obaw, starań
wskazuje na najważniejsze czynniki kształtujące naszą wiarę i prowadzące do zbawienia. Prawdziwą
siłą książki jest przełożenie języka
religijnego i przykładów biblijnych
na naszą codzienność.
nr kat.: 560765

14x20 cm, s. 248, zintegrowana

Dziennik więzienny. Apelacja

Ten ostateczny werdykt został wydany po czterech latach udręki – publicznych oskarżeń, śledztwa, procesu i medialnego linczu – oraz ponad roku
więzienia za przestępstwo, którego kard. George Pell nie popełnił!
14,5x20 cm, s. 492, zintegrowana

2500

2900

Palec Boży.
Cuda, które
zmieniły bieg
historii

Dekalog. Orędzie
św. Jana Pawła II
do Polaków.
Ocalić sumienie

Książka napisana z detektywistyczną pasją, odsłania kulisy
cudownych wydarzeń z wielką
historią w tle. Czytelnikowi
bezbłędnie zaprezentowane są
fakty, które udowadniają, że tylko nadprzyrodzona Moc mogła
zapobiec katastrofie.

Do rozważań nad papieskimi
katechezami dla Polaków o Dekalogu wracamy dziś wraz z ks. prof.
Edwardem Stańkiem, który prostym
językiem próbuje z nich wydobyć
i ukazać nam ich sedno..
14,5x20,5 cm, s. 180, miękka

nr kat.: 043137

nr kat.: 043007

14x20 cm, s. 256, miękka

nr kat.: 560871
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Książki w dobrych cenach

KSIĄŻKI W DOBRYCH CENACH, DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

1500

1200

Otwórz przede
mną te karty.
Rozważania
Ewangelii ze
św. Augustynem.
Rok ABC

Ojciec Pio.
Niezwykłe
Historie
W 50-lecie
narodzin dla
Nieba – ALBUM

W specjalnie przygotowanych rozważaniach na wszystkie niedziele
każdego cyklu roku liturgicznego
przewodnikiem po wersach Ewangelii staje się św. Augustyn.
nr kat.: 889966

16x23 cm, s. 464, twarda

Bogato ilustrowane wydanie albumu o św. Ojcu Pio ukazuje się
w wyjątkowych okolicznościach.

1000

1200

Lourdes. Historia
i kult. 160.
rocznica objawień
+ film DVD
BERNADETTA

Matka Boża
Łaskawa. Historia,
cuda, łaski,
świadectwa

Bogato ilustrowany przewodnik
po naszej maryjności. Odkrywając
historię, miejsca, cuda i łaski związane z kultem Matki Bożej Łaskawej,
a także obcując ze świadectwami
maryjnej interwencji w nasze ludzkie
sprawy, tym mocniej przekonamy
się, że ufność Maryi i otwarcie się na
Jej łaski poprowadzi ku Jezusowi.

Album stanowi przepięknie ilustrowane świadectwo prawdziwości
nadprzyrodzonego oddziaływania
Maryi w Lourdes. Opatrzony wieloma fotografiami przypomina biografię Bernadetty – córki ubogiego
młynarza, którą Maryja wybrała na
swoją powiernicę.
20,5x29 cm, s. 80, twarda

nr kat.: 889362

10,5x29 cm, s. 112, twarda

nr kat.: 121130H

700

20,5x29 cm, s. 128, twarda

nr kat.: 560284

900
Koronka do
krwawych łez

W 1930 roku w Campinas
w Brazylii Matka Boża zeszła
na ziemię i podarowała nam
niezwykły prezent – koronkę ze
swoich łez. „Różaniec ten ma
służyć nawróceniu grzeszników,
a zwłaszcza opętanych przez
diabła. Przez niego szatan będzie
pokonany i zniszczone panowanie
piekła” – powiedziała. Pan Jezus
zaś dodał: „O cokolwiek ludzie
będą Mnie prosić ze względu
na łzy mojej Matki, tego udzielę
im z życzliwością”. Dołączamy
również koronkę, na której można
się modlić.

Nowenna
Pompejańska

Nowenna pompejańska - zwana
też „nowenną nie do odparcia” - to
modlitwa dla każdego, kto ukochał
różaniec. Dzięki niej wyproszono
już wiele cudów i łask.
13x19 cm, s. 136, miękka
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nr kat.: 06615C

11x14 cm, s. 8, miękka

nr kat.: 250826
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Książki w dobrych cenach

KSIĄŻKI W DOBRYCH CENACH, DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

600

400

Dekalog
czyli dziesięć
propozycji Pana
Boga

Kocham Polskę.
Wielcy Polacy
– kolorowanka

Prosto, obrazowo przybliżone są
najmłodszym przykazania, o co tak
naprawdę w nich chodzi.
nr kat.: 902258

17x24 cm, s. 56, miękka

KOLOROWANKI prezentujące sylwetki wielkich Polaków, patriotów
i bohaterów.

400

500

Praktycznie
o katolickich
praktykach
nabożeństwa

Wybieramy
imię i patrona.
Inspiracje dla
wybierających
imię na chrzest
i bierzmowanie

Dzięki tej książce wreszcie z pełnym
zrozumieniem będziesz mógł uczestniczyć w Kościelnych obrzędach
czerpiąc z tego ogromną radość. Ta
pozycja pomoże również zauważyć,
że każdy znak, gest czy rytuał nie
jest w Kościele przypadkowy.
15,5x23 cm, s. 72, miękka

nr kat.: 889959

1190

Inspiracje dla wybierających imię
na chrzest i bierzmowanie.
11x16 cm, s. 264, miękka

300

Modlitewnik
kościelny
został
opracowany jako praktyczna pomoc
dla wiernych, którzy modlą się w kościele, adorują Pana Jezusa oraz
uczestniczą we Mszach Świętych
i nabożeństwach. Wierni na jego
kartach znajdą wiele nabożeństw,
rozważań, modlitw okazjonalnych
i kanonicznych, litanii oraz adoracji,
a także mszalik, dzięki któremu
bardziej świadomie będą mogli
uczestniczyć w Mszy Świętej.

W 1830 r. s. Katarzynie Labouré
ukazała się Maryja. Polecając rozpowszechnianie tego medalika, obiecała: „Wszystkie osoby, które nosić go
będą na szyi, otrzymają wielkie łaski.
Łaski będą obfite dla tych, którzy
nosić go będą z ufnością”.

01476C

nr kat.: 889010

Modlitewnik
kościelny. Być
bliżej Ciebie

Cudowny Medalik.
Niezwykły dar
z nieba

11x18,5 ,s. 104, miękka, z dołączonym medalikiem

nr kat.: 250321

20,5x29 cm, s. 32, miękka

11x16 cm, s. 112, miękka

nr kat.: 250353
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Pomoce katechetyczne

9000

100 POMYSŁÓW NA KATECHEZĘ

promocja

25

00

Tom 1

29

90

nr kat.:

21x30cm, s.176, miękka

JED001

Tom 2

29

90

nr kat.:

21x30cm, s.176, miękka

JED002

100 pomysłów na katechezę - to książka, którą kierujemy do wszystkich dzieci,
katechetów i rodziców. Jest to zbiór ciekawych zabaw, quizów biblijnych i zajęć
plastycznych, dzięki którym dzieci lepiej zrozumieją sens i wartość Biblii, świąt
i uroczystości chrześcijańskich.

Plakaty zostały przygotowane tak, by
odpowiedzieć na potrzeby wiernych i poinformować ich o najważniejszych wydarzeniach związanych z życiem parafii
funkcjonowaniem kościoła oraz powinnościach religijnych. Plakaty informują
zarówno o wydarzeniach związanych
z aktualnym czasem roku liturgicznego
zachęcając do uczestnictwa w życiu religijnym parafii, np.: poprzez uczestnictwo
w Drogach Krzyżowych czy Majówkach.
Są też plakaty informujące o bardziej
ogólnych aspektach życia religijnego jak
np. ślub czy chrzest święty.
Część plakatów posiada zakomponowane wydzielone miejsce, w które można
wpisać informacje dotyczą konkretnych
wydarzeń, jak choćby godzin odprawiania nabożeństw.
nr kat.: PK2021

64

NOWOŚĆ!

Katecheza z filmem

Scenariusze zajęć zaproponowane w tej
książce wykorzystują film jako atrakcyjny
dla młodzieży środek dydaktyczny oraz
ważny tekst kultury.
nr kat.:

15,5x23,5cm, s. 168, miękka

NOWOŚĆ!

ESP001

od 3 egz.:

7500

Filmowy pakiet
na lekcje religii

Zestaw 12 filmów edukacyjnych. Spełniają
one zadanie dydaktyczne, pobudzają
młodzież do twórczego myślenia i podjęcia dyskusji o postępowaniu zgodnym
z nauczaniem Kościoła.
12 filmów + konspekty

Plakaty religijne

nr kat.: 071095H

Komplet 26 szt.

8500

Niezwykle przydatne i praktyczne plakaty do zawieszenia
w gablocie, na ogłoszeniach parafialnych, przed kancelarią,
przy wejściu do kościoła, zakrystii czy plebanii.

katalog@delectio.pl
NOWOŚĆ!

1200

Św. Rita.
Moja ukochana święta

Książka będąca kompletnym opracowaniem dotyczącym skromnej mniszki z Cascii.
Czas trwania: 2 h, 32 min.

nr kat.:

560949

Audiobooki
NOWOŚĆ!

00
12
Zniszczę Twój Kościół.
Ostatnie 100 lat walki dobra ze
złem. Historia jakiej nie znacie

Historia walki dobra ze złem, jakiej nie znacie.
Czas trwania: 7 h, 29 min.

nr kat.:

560826

NOWOŚĆ!

00
12
Wielkie Proroctwo Fatimy.
Moje Serce zatriumfuje

Książka o objawieniach w Fatimie i ich konsekwencjach.
Czas trwania: 3 h, 11 min.

nr kat.:

560734

NOWOŚĆ!

Święty Józef

1200

Bogata w treść, różnorodna, a przy tym wydana
w formule audiobooka książka dla czcicieli św. Józefa.
Czas trwania: 2 h, 3 min.

nr kat.:

697940

1200
Sekret ocalenia

Nieznany epizod w 40 lat po zamachu na Jana Pawła II.
Czas trwania: 5 h, 57 min.

nr kat.:

560802

Najświętsze Serce

1200

Książka, w której przedstawiono, jak ważne jest
osobiste oddanie się Sercu Jezusowemu.
Czas trwania: 5 h, 17 min.

nr kat.:

695915

2500

12

00

Kardynał Stefan Wyszyński
– PRYMAS TYSIĄCLECIA

Biografia kardynała Wyszyńskiego w postaci audio-booka do słuchania.
Czas trwania: 3 h, 42 min.

nr kat.:

695809

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Jezus Chrystus Biografia
(wydanie dwupłytowe)

Oryginalna, zaskakująca, odważna, a jednocześnie
autentyczna i rzetelna biografia Jezusa Chrystusa
autorstwa Petera Seewalda.
nr kat.:

Czas trwania: 21 h, 37 min. (2x płyta CD)

560666

Tajemnice
Ewangelii

2500

Monumentalne wydanie znakomitych komentarzy do
Ewangelii autorstwa ks. prof. Edwarda Stańka.
nr kat.:

Czas trwania: 34 h, 49 min. (2x płyta CD)

560833
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Na trudny czas pandemii

14500

pokojowe nawilżacze
powietrza
NAWILŻACZ POWIETRZA  z funkcją aromaterapii. Nawilżacz jest
ładowany poprzez łącze USB (ładowarka sieciowa, samochód, laptop, powerbank), co znacząca ułatwia użytkowanie. Automatycznie
wyłącza się przy niskim poziomie wody. Posiada dodatkową funkcję
zapobiegającą wyciekowi wody, w przypadku nieplanowanej zmiany
położenia. Konstrukcja nawilżacza pozwala na stosowanie olejków
aromatycznych. Czas pracy od 6 do 12 godzin

16500
Świetnie się
sprawdza na
biurku czy szafce,
dbając o nawilżenie naszej skóry
i naszych dróg
oddechowych.
Pojemność:
100 ml
Zasilanie/Moc:
5V/5W

Czarny

Przenośny, kompaktowy i nowoczesny mini OCZYSZCZACZ POWIETRZA - JONIZATOR.
Doskonały do samochodu i małych pomieszczeń. Łatwe włączenie przy pomocy jednego
przycisku, bardzo niski poziom hałasu. Oczyszczacz posiada przegrodę na wodę z olejkiem
zapachowym. Jony unoszące się w powietrzu, po napotkaniu szkodliwej substancji otaczają ją
i kolejno prowadzą do jej neutralizacji. Dodatkową zaletą jest powstanie cząsteczek wody, które
nawilżają powietrze. Jonizatory są niezwykle skuteczne przy dolegliwościach: alergicznych,
astmatycznych, zapaleniu zatok, zapaleniu krtani, zapaleniu oskrzeli, nadciśnieniu czy migrenie.
nr kat.: NJHQ02

wymiary: 17x9cm, zasilanie/Moc: 5V/4W, czas pracy od 6 do 12 godzin.

00
49
wirusobójczy i antybakteryjny
Płyn dezynfekcyjny

PronTech, z certyfikatem

Biały

nr kat.: MF0001

Oczyszczacz
powietrza
– jonizator

Bezwonny
i niepalny!

promocja
od 3 szt.:

3900

Charakterystyka: płyn bezwonny i bezbarwny, postać produktu: roztwór
wodny 2g/1l, substancje czynne: Alkil (C12-18), numer pozwolenia na
obrót artykułem biobójczym: 3944/10 z dnia 19.01.2010, pojemność:
5 litrów, stosowany do dezynfekcji także dużych powierzchni.

nr kat.: MF0002

nr kat.:

16500

39000

26500

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Waga
analityczna

Waga TECH-MED TM-WA002 została opracowana
w sposób pozwalający sprawdzać zawartość tkanki:
tłuszczowej, mięśniowej, kostnej i wody w organizmie człowieka umożliwiając dokładne śledzenie
codziennych zmian zawartości tych składników ciała.
Na podstawie analizy wzrostu, wagi, wieku, urządzenie podaje dzienne zapotrzebowanie energetyczne
i pomaga kontrolować masę ciała. Waga posiada:
– Pamięć dla 10 użytkowników
– Podświetlany wyświetlacz
– Funkcja automatycznego włączania i wyłączania
nr kat.: TMWA02

Masażer stóp

Ultradźwiękowy
nawilżacz
powietrza

Urządzenie do skutecznego i bardzo przyjemnego
zdrowotnego masażu stóp, z podgrzewaniem. Masażer
stóp poprawia krążenie krwi. Ogromna ilość punktów
(refleksorów) na podeszwie stopy jest stymulowana
podczas masażu, co ma korzystny wpływ na ciało.
Masaż urządzeniem wspomaga również relaks, który
przyczynia się do poprawy stanu naszego zdrowia
i stanu ogólnego. Łatwa obsługa panelu sterującego
palcami stóp. Moc: 25 W. Zasilanie 230 V. Instrukcja
w języku polskim. producenta na 24 miesiące.

Celem nawilżacza jest zwiększenie wilgotności
powietrza w danym pomieszczeniu. Nawilżone powietrze poprawi jakość snu i samopoczucie w ogóle.
Bardzo suche powietrze może generować problemy
z oddychaniem, wpływa również niekorzystnie na
kondycję skóry. Nawilżacz będzie też przydatnym
urządzeniem dla osób, które borykają się z alergiami,
bólami głowy, spierzchniętymi ustami, katarem czy
suchością dróg oddechowych, a także dla osób którzy cierpią na: przewlekły nieżyt nosa i gardła, astmę
oskrzelową czy rozedmę płuc.

Moc: 25 W. Zasilanie 230 V, Wym.: - 36,5 x 33 cm

poj.: 4l

nr kat.: MTS9EU

14500
Termometr bezdotykowy

Bezdotykowy termometr umożliwia dokonywanie regularnych
pomiarów temperatury. Wynik pomiaru zostanie wyświetlony
już po ok. 1 sekundzie. Duży, czytelny wyświetlacz podświetla się
na zielono w przypadku normalnej temperatury albo na żółto lub
czerwono w zależności czy temperatura jest podwyższona bądź za
wysoka. Termometr dokonuje dokładnego pomiaru bez konieczności kontaktu ze skórą dzięki czemu możliwe jest dokonywanie
higienicznych pomiarów.
Termometr na podczerwień, zasilanie: 2 baterie AAA
nr kat.:

MXF103

nr kat.: NP2020

17900

NOWOŚĆ!

Koc elektryczny
– mata ogrzewająca
Koc przeciwreumatyczny TM-P200 jest niezastąpiony w przypadkach
występowania bólów korzonkowych czy reumatycznych Poprzez delikatne
i równomierne ogrzewanie całego ciała poprawia krążenie krwi, co w konsekwencji polepsza samopoczucie i ogólną sprawność ruchową. Ciepło
pobudza organizm, przyśpiesza krążenie i poprawia samopoczucie. Matę
rozgrzewającą podłącza się do zasilania za pomocą przewodu o długości
około 2 metrów. Koc elektryczny TM-P200 wyposażony jest w 5-stoponiowy regulator temperatury. Posiada również możliwość ustawienia aż
do 12 godzin grzania. Materiał polarowy.
nr kat.:

Moc: 2x 50W, wym.: 120x150 cm. Gwarancja 12 miesięcy
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Zdrowie

3900

00
29
Miód z propolisem

Miód z propolisem to naturalny antybiotyk doskonały
do walki z bakteriami i drobnoustrojami w naszym organiźmie. Stosowany regularnie wspomaga stabilizowanie
ciśnienia krwi. Skutecznie wspomaga działanie wątroby,
oraz górnych i dolnych dróg oddechowych. Pozytywnie
wpływa na układ krwionośny. Minimalizuje zakażenia
i infekcje.
nr kat.: LYS000

250 g

2490

Zestaw 4 miodów

W zestawie 4 naturalne miody. Spadziowy, rzepakowy, wielokwiatowy i lipowy.

nr kat.: M270XX

4x50 g

Miód wielokwiatowy

MAzidła klasztorne
00
Mazidło na skórę w

Posiada delikatnie złocistą barwę oraz słodki klasyczny
smak i aromat. Produkt z polskiej pasieki. Skład miodu
wielokwiatowego to doskonała kompozycja witamin
i minerałów. Miód ma zbawienny wpływ na naszą psychikę
– pomaga ukoić skołatane nerwy. Ze względu na zawartość
cukrów prostych polecany jest w stanach przemęczenia,
a także wyczerpania psychicznego i fizycznego.

35

okolicy stawów i kręgosłupa

Wspomaga i relaksuje skórę na plecach,
kręgosłupie, kolanach, łokciach oraz niweluje
zmęczenie mięśni i stawów, także te pochodzenia
reumatycznego.
pojemność: 150 ml

2900

400 g

nr kat.: CZ1301

na skórę
3500 w Mazidło
okolicach mięśni

Pyłek kwiatowy

Właściwości odżywcze i terapeutyczne pyłku wynikają
z bardzo bogatego składu chemicznego, zidentyfikowano w nim ponad 250 różnych związków chemicznych. Są to: białka, składniki mineralne, witaminy,
rutyna, olejki eteryczne, hormony, enzymy, kwasy
organiczne, stymulatory wzrostu. W pyłku pszczelim
zidentyfikowano następujące witaminy: A, B1, B2, B3,
E, C, B6, PP, P, d, H, B12, kwas foliowy, biotynę, kwas
pantotenowy.

Oparte na wysokiej jakości ekstraktach ziołowych. Chłodzi i odpręża. Doskonały preparat
na bóle, obrzęki mięśni i ścięgien.
pojemność: 150 ml

Mazidło na suchą
i spierzchniętą skórę

nr kat.: CZ1310

3500

Kombinacja 5 ziół: nagietka, lawendy, rumianku,
rozmarynu i żywokostu lekarskiego. Przywraca
skórze naturalny blask i sprężystość. Skład mazidła wyważony według starej klasztornej receptury.
pojemność: 150 ml

nr kat.: P001XX

180 g

Pierzga pszczela

NOWOŚĆ!

nr kat.: CZ1309

3500

Mazidło na skórę
w okolicy żylaków

Przynosi ulgę zmęczonym nogom – działa
kojąco i relaksująco. Wzmocnieniu ulegają
ścianki naczyń krwionośnych, co podnosi ich
elastyczność.
pojemność: 150 ml

100 g

„Pij
i chudnij”

Forma gotowego napoju.
Mieszanina naturalnych
ziół i owoców. Zioła
suszone, rozdrobnione,
przygotowane jako
gotowe do wypicia
w formie napoju.
Składniki: melisa, szyszki
chmielu, kwiat lawendy,
głóg, siemię lniane.
Preparat działa
uspokajająco, koi nerwy.
Polecany dla osób mających
trudności z zasypianiem.

Gotowa do spożycia,
w praktycznych
buteleczkach
mieszanka ziołowa
posiadająca działanie
odchudzające.
Ma właściwości
żółciopędne,
przyśpieszające
spalanie tłuszczu.
Oczyszcza organizm
z ubocznych
produktów przemiany
materii i toksyn.
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nr kat.: CZ1801

Pierzga jest to pyłek kwiatowy zebrany przez pszczołę
miodną, zmieszany z miodem i złożony w komórkach
plastra pszczelego, poddany fermentacji mlekowej
w warunkach beztlenowych w środowisku
gniazda pszczelego. Wskazania do podawania
pierzgi: niedokrwistość, choroby jelit, choroba
nadciśnieniowa, choroby układu nerwowego,
cukrzyca, brak łaknienia, stany wyczerpania
psychofizycznego oraz okresy rekonwalescencji po przebytych chorobach i zabiegach
racyjnych.

5250
ope-

nr kat.: CZ1311

00
„Pij i śpij zdrowo” 109

15 buteleczek o pojemności 100 ml, kuracja miesięczna

nr kat.: LYS004

nr kat.: P002XX

10900

15 buteleczek o pojemności 100 ml, kuracja miesięczna

nr kat.: CZ7009

katalog@delectio.pl

Zdrowie

polecamy PREPARATY ZIOŁOWE OJCA KLIMUSZKI! MIESZANKI ZIOŁOWE NAJWYŻSZEJ FARMACEUTYCZNEJ JAKOŚCI
Przygotowane zostały na podstawie receptur genialnego zakonnika, światowej sławy polskiego zielarza. Wszystkie produkty to naturalne
mieszanki ziołowe, całkowicie przyjazne dla osób z cukrzycą typu I i II.

8900

8900

Eliksir
nasercowy

8900

 egeneruje wątrobę, usuwa toksyczne
R
substancje z organizmu, poprawia trawienie, przeciwdziała zaparciom, działa
antybakteryjnie.

poj.: 750 ml

poj.: 750 ml

3900

nr kat.: CZ1002

kuracja na 30 dni, saszetki

nr kat.: CZ7013

3900
Nalewka
długowieczności,
na odporność

kuracja na 30 dni, saszetki

nr kat.: CZ2602

Mieszanka ziołowa obniżająca poziom
cholesterolu we krwi. Można ją stosować profilaktycznie również przeciwko
miażdżycy i chorobom układu krążenia.
nr kat.: CZ7015

kuracja na 30 dni, saszetki

poj.: 750 ml

poj.: 750 ml

nr kat.: CZ7014

3900

nr kat.: CZ1302

3900

Wspaniała kuracja spowalniająca
proces starzenia. Stosowana przed
okresem wzmożonych zachorowań.
Pomaga chronić przed grypą.

Tajemnica zdrowego snu zawarta jest
w recepturze tej unikatowej bezalkoholowej nalewki. Skład i proporcje są
tak dobrane, aby ułatwiać zasypianie,
działając uspokajająco i rozluźniająco.

Nalewka oparta na rdeście i pokrzywie,
które doskonale filtrują nerki. Dodatek
perzu i nawłoci reguluje wydalanie
moczu i usuwanie piasku nerkowego.
Całkowicie ziołowa, bezalkoholowa.

kuracja miesięczna, 200 ml

kuracja miesięczna, 200 ml

kuracja miesięczna, 200 ml

3900
Nalewka
na serce

nr kat.: CZ8001

nr kat.: CZ1902

3900

3900
Nalewka
na trawienie

Nalewka
na wątrobę

Działa wzmacniająco na serce oraz
poprawia elastyczność tętnic i żył.
Szczególnie polecana dla cierpiących
na choroby układu krążenia.

Posiada działanie poprawiające pracę
układu pokarmowego. Szczególnie
przydatna, gdy problemy pokarmowe
występują z przemęczenia fizycznego
lub stresu.

Głównym składnikiem tej nalewki jest
naturalny ekstrakt z karczocha, pokrzywy,
melisy, mięty, kopru i jałowca. Nalewka
wykazuje działanie żółciopędne i żółciotwórcze. Usuwa z organizmu toksyczne
substancje i poprawia procesy trawienne.

kuracja miesięczna, 200 ml

kuracja miesięczna, 200 ml

kuracja miesięczna, 200 ml

nr kat.: CZ8003

5500

3900
Zioła na cholesterol

Spowalnia proces starzenia się organizmu,
wzmacnia
odporność,
dostarcza naturalną witaminę C (dobowa dawka), wspomaga produkcję
kolagenu i elastyny.

Nalewka
na nerki

Zioła
na zaparcia
Do stosowania w przypadkach trudności z wypróżnianiem, w zaparciach
wywołanych zaburzeniami trawienia.
Związki śluzowe ślazu i siemienia
lnianego, działają osłaniająco na ścianki
żołądka a chłonąc wodę wspomagają
pasaż jelitowy.

 łatwia zasypianie, łagodzi stres i naU
pięcia nerwowe, dostarcza niezbędnych
substancji zdrowotnych (witaminy
i bioflawonoidy), poprawia trawienie.

Nalewka
na bezsenność

nr kat.: CZ6006

3900

Eliksir
długowieczności

Klasztorne nalewki

Zioła na
odchudzanie
FORTE
Mieszanka ziołowa w saszetkach do
zaparzania. Potwierdzona wysoka
skuteczność.

Eliksir
nasenny

Eliksir
wątrobowy

Wzmacnia serce, wspomaga krążenie,
poprawia elastyczność tętnic i żył,
wspomaga ukrwienie naczyń krwionośnych.

nr kat.: CZ7010

8900

klasztorne eliksiry

Tabletki
na odporność
Ekstrakt ziołowy szybko ulega
rozpuszczeniu i działaniu. Tabletki
zwiększają wydalanie wody przez
nerki. Preparat wzbogacony wit.
C i cynkiem. Owoc czarnego bzu
zawarty w tabletkach wspomaga
leczenie kaszlu i przeziębień.
120 tabletek

nr kat.: CZ2601

nr kat.: CZ8002

nr kat.: CZ1106

Preparaty na odporność
Mikstura z ekstraktem CBD z naturalnymi
100% witaminami C i D.

Nowy hitowy produkt zielarni O.Klimuszko.
Bardzo wzmacnia organizm, usuwa wolne rodniki, poprawia
ukrwienie naczyń krwionośnych. Dodatkowo wzmacnia serce.
Skład: Głóg, aronia, żurawina, czarna porzeczka, ziele melisy,
ekstrakt CBD, witamina 100% C i D.

24900 10500 5250
nr kat.: CZ2400

poj.: 750 ml

nr kat.: CZ2401

poj.: 250 ml

nr kat.: CZ2402

poj.: 100 ml
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Kapłan na co dzień
Zestaw
6 smaków

Zestaw
12 smaków

(180 herbat)
Sir William’s Tea
w tekturowej skrzynce

(90 herbat) Sir William’s Tea
w tekturowej skrzynce

6900
12900
Zestaw zawiera herbaty: Ceylon Gold, Earl Grey, Green
Sencha, Peppermint, Williams White oraz Forest Fruits.

nr kat.: SWTEK2

Zestaw zawiera herbaty: Ceylon Gold,
English Breakfast, Earl Grey, Green Sencha, Green Maracuya, Peppermint, Williams
White, Yerba Mate, Raspberry, Forest Fruits, Rooibos, Chamomile.

nr kat.: SWTEK1

10900
16900
Zestaw
Zestaw 6 smaków 12 smaków
(90 herbat) Sir William’s Tea w eleganckiej drewnianej skrzynce
Perfekcyjne połączenie wysokogatunkowych mieszanek, wygody zaparzania
i przystępnej ceny zadowala najbardziej wymagających klientów. Esencjonalne
napary, paleta smaków i aromatów zapraszają w daleką podróż do pięknych
i egzotycznych miejsc na całym świecie.

(180 herbat) Sir William’s Tea w eleganckiej drewnianej skrzynce
Zestaw zawiera herbaty: Ceylon Gold, English Breakfast, Earl Grey, Green Sencha,
Green Maracuya, Peppermint, Williams White, Yerba Mate, Raspberry, Forest Fruits,
Rooibos, Chamomile.

nr kat.: SSW001

19900

nr kat.: SW0001

25900

Skrzynia
pełna herbat Skrzynia
„Pełnia Smaków”
Sir Williams Royal Taste Richmont
6 rodzajów herbat po 12 saszetek

Zestaw 8 smaków z gamy Sir Williams Royal taste po 10 saszetek: czarna
cejlońska, earl grey, biała, zielona, zielona z miętą, malinowa, zielona z wiśnią,
kompozycja korzenna.

Mix Smaków: Ceylon Gold, Earl Grey Blue, Gunpowder Green, White Pearl Of Fujian,
Forest Fruits, Mexican Dream

nr kat.: SWRT01

nr kat.: RICH04
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9500

Kapłan na co dzień

8900

NOWOŚĆ!

Kawa
Columbia

Wysokogatunkowa, wyselekcjonowana, jednorodna
Arabica Sidamo z Etiopii
(100%).

Wysokogatunkowa,
wyselekcjonowana, jednorodna Arabica Supremo z
Kolumbii (100%)

5900

1 kg, kawa ziarnista

NOWOŚĆ!

Wysokogatunkowa kompozycja kaw Arabica (30%)
z Ameryki Południowej i kaw
naturalnych (70%) z Azji.
nr kat.: KZVNR1

nr kat.: KZVNC1

7700

Kawa
Brazil
Kawa arabica santos
z Brazylii o intensywnym
smaku, z nutą miodową
i delikatnym aromatem
orzechowo-czekoladowym.
1 kg, kawa ziarnista

nr kat.: KZVNB1

7900

NOWOŚĆ!

Kawa
Ruby

1 kg, kawa ziarnista

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Kawa
Etiopia

nr kat.: KZVNE1

1 kg, kawa ziarnista

8900

1 kg, kawa ziarnista

Kawa
Silver

Kawa
Gold

Wysokogatunkowa kompozycja kaw Arabica (70%)
z Ameryki Południowej
i kaw naturalnych (30%)
z Azji.

Wysokogatunkowa kompozycja kaw Arabica (80%)
z Ameryki Południowej
i kaw naturalnych (20%)
z Azji.

nr kat.: KZVNS1

1 kg, kawa ziarnista

3900

690

nr kat.: MX2431

2290

NOWOŚĆ!

Herbata
Czarna herbata liściasta pochodząca ze Sri
Lanki (100%).
Opakowanie 30 torebek

nr kat.: CHSWC1

4700

Herbata

Herbata

Czarna herbata liściasta pochodząca ze Sri Lanki (99%),
naturalny olejek bergamotki (1%). Earl Grey.

Czarna herbata liściasta pochodząca ze Sri Lanki
(100%).

Opakowanie 50 torebek

Opakowanie 100 szt

nr kat.: SWW010

7900

nr kat.: CHSWCB

5500
NOWOŚĆ!

Kubek + herbata

NOWOŚĆ!

Kubek Porcelanowy ze spodkiem i wieczkiem Sir
William’s Tea i 12 herbat.

nr kat.: ZPSWT1

Filiżanka Richmont + herbata
Zestaw porcelanowy Richmont Duo o pojemności 450
ml (komplet – dzbanek z filiżanką i spodkiem) oraz
opakowanie herbat Richmont Traditional 12 Mix.
nr kat.: ZPDHR1

Zestaw
Skład zestawu: DRIPPER- zaparzacz do kawy 1 szt.,
FILTRY PAPIEROWE jednorazowe, 25 szt., KAWA
MIELONA Vaspiatta Brazil Santos 250 g, 1 opakowanie.

nr kat.: VZDZKB
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9900

Sweter na zamek
Skład: 50% bawełna, 50% akryl.
nr kat.: ODG002

14000

Sweter na guziki
Skład: 50% wełna, 50% akryl.
nr kat.: ODG001

ROZMIAR
WZROST
OBW. KLATKI
PIERSIOWEJ

M
L
XL XXL 3XL 4XL
164 170 176 182 188 194
100 104 108 112 116 120

16000
Kamizelka Classic
100 Micro

Kamizelka ze stójką, zapinana
na zamek, z 2 bocznymi kieszeniami zamykanymi również na
zamek, uszyta z cienkiej dzianiny
polarowej. Znakomicie sprawdzi
się jesienią lub w chłodniejszy
wiosenny dzień.
nr kat.: OD3006

13000

Bezrękawnik
na guziki
Skład: 50% wełna, 50% akryl.

nr kat.: ODG003

72

katalog@delectio.pl

Kapłan na co dzień
M

rozmiar
obwód klatki
piersiowej

XL

19900

XXL

116 122 128 134
73

długość

L

76

79

82

Spodnie
polarowe
CLASSIC 200

14000

Wykonane z ciepłej
dzianiny polarowej
POLARTEC. Tkanina
jest termoizolacyjna,
odporna na wielokrotne
pranie mechaniczne, nie
pilinguje się. Spodnie
posiadają 2 boczne
kieszenie zasuwane na
zamek błyskawiczny,
w pasie guma płaska
+ guma ze stoperem.
Klasyczny krój. W kolorze
czarnym.

Bluza Proal

Klasyczna męska bluza polarowa
bez kaptura, z 2 bocznymi kieszeniami zamykanymi na zamek oraz
dodatkową kieszonką na piersi.

rozmiar

M

długość

102

104 108 111

obwód pasa bez rozciągania

76

80

nr kat.: OD1703

L

XL
86

XXL
90

nr kat.: Od1701

3900

18900
Kalesony
POWER STRETCH
Wykonane z ciepłej elastycznej dzianiny polarowej
POLARTEC® POWER STRETCH®. Zapewniają znakomitą
izolację termiczną. Idealne podczas zimowych chłodów.
Rozmiary: S/M (dł. 94), L/XL (dł. 97), XXL (dł. 100).
nr kat.: OD2013

Szalik
Ciepły, polarowy, skutecznie ochraniający szyję przed
wiatrem i chłodem. Trwały i praktyczny w utrzymaniu.
Zakończony frędzlami.
nr kat.: OD2012

4900
Rękawiczki
CLASSIC

Ciepłe i trwałe, polarowe, uszyte z dzianiny Polartec®
Thermal Pro®. Anatomiczny kształt zapewnia wygodę.
Skutecznie chronią dłonie przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Rozmiary: M, L, XL.
nr kat.: OD2010

3900
Polarowa
czapka
Klasyczna, z cienkiego polaru 100 MICRO.

nr kat.: OD1702

73
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9500 Koszula rzymska

KOSZULE SZYTE
NA INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA NIE
PODLEGAJĄ ZWROTOWI!

Do wyboru kolor: biały, niebieski, popielaty,
stalowy, czarny, granatowy.
nr kat.: ODKR27

Większe rozmiary
47-50.

nr kat.: ODKR27N

11000

11000
NOWOŚĆ!

Koszula na spinki,
100% bawełny

Do wyboru kolor: biały, niebieski, popielaty,
stalowy, czarny.
nr kat.: OD1004

Większe rozmiary
47-50.

11900
13900

nr kat.: OD1004N

Powyżej 50 na zamówienie

nr kat.:OD1004Z

NOWOŚĆ!

Koszula kapłańska 80% bawełny
na guzik (długi rękaw)

8500

Większe rozmiary

Koszula kapłańska pod koloratkę, przewiewna, miła w dotyku, łatwa do prasowania.
Skład: 80% bawełny. Do wyboru kolor:
biały, niebieski, stalowy, czarny, popielaty.

47-50.

Powyżej 50 na zamówienie

nr kat.: OD4094

obwód
kołnierza
obwód klatki
piersiowej
wzrost

37

38

39

110

40

41

42

124

43

10000
11000

44

45

130

46

134

170-176    176-182    182-188

Z długim rękawem, na guzik. Do wyboru kolor: biały, niebieski, popielaty, stalowy, czarny, granatowy.
nr kat.: OD2099

74

nr kat.: OD4094Z

120

Koszula kapłańska 65%
00 bawełny na guzik

75

nr kat.: OD4094N

Większe rozmiary
47-50.

nr kat.: OD6010

Powyżej 50 na zamówienie

nr kat.: O6010N

8500
9000

katalog@delectio.pl
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Rękawki ¾

75

00

Rękawki ¾ zakończone mankietami, zapinane na spinki, rozmiar uniwersalny.

Koszulka polo
pod koloratkę
(długi rękaw)
Wykonana z dzianiny
bawełnianej (100%) typu
Lacosta.
nr kat.: OD4097

Większe rozmiary
3XL-5XL.

nr kat.: OD4096

8500

czarny

białe

niebieski

Biały

nr kat.: OD3004

szary

3500

granatowy

grafitowy

czarne
nr kat.: OD3005

rozmiar

S

M

L

XL

XXL

obwód
kołnierza

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

obwód klatki
piersiowej

108

112

116

120

124

1000
Koloratka

Elastyczna i niełamliwa. Import z Włoch.

nr kat.: OD1007

4300
Koloratka podwójna do sutanny
Dostępna w rozmiarach od 39 do 45

nr kat.: OD3001

Spinki do mankietów

3200
nr kat.: OS2020

75
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5500
Teczka na albę

Teczka wykonana z podgumowanego poliestru. Odporna na
opady. Posiada gumową rączkę.
Wewnątrz usztywniona.
nr kat.: NJJTAR

szer.: 43 cm, wys.: 33 cm

4500

10000
Torba podróżna
na sutannę

Pokrowiec
na sutannę

Torba składana na 3 części, z uchwytem
i z paskiem. Posiada dużą zewnętrzną
kieszeń zasuwaną na zamek.

Czarny, ortalionowy, zasuwany na
zamek, z praktycznym uchwytem
do zaczepienia na fotelu samochodowym lub do noszenia na ramieniu.
nr kat.:

nr kat.:

MX1001

MX1002

Długość: 170 cm.

Skarpety
bambusowe

1300

Skarpety z przędzy bambusowej
z dodatkiem elastyny (lycra). Świetnie
pochłaniają wilgoć i mają właściwości
wentylacyjne.
• kolor: czarny, stalowy •   rozmiar
uniwersalny: 42-46
czarne
stalowe

1500

NOWOŚĆ!

Skarpety Frotte Stop Bacteria czarne

Gładkie skarpety z jonami srebra za kostkę z elastycznym ściągaczem. Wzmocniona
podeszwa typu frotte gwarantuje wytrzymałość oraz doskonałą ochronę dla stopy.

nr kat.: OD4002
nr kat.: OD4003

nr kat.: OD27SB

1190

1300

Podkolanówki męskie

Skarpety SOMEDIC
Skarpetki terapeutyczne. Stosowane w łagodzeniu
przebiegu chorób: cukrzyca, stopa cukrzycowa,
nadpotliwość.
rozmiar 41-43
rozmiar 44-46

76

nr kat.:
nr kat.:

OD1301
OD1302

Klasyczne, czarne, wykonane z najwyższej jakości
bawełny z domieszką włókien elastomerowych.
Nieuciskający ściągacz oraz płaski szew dają
dodatkowy komfort.
rozmiar 39-43

nr kat.: OD8006

rozmiar 44-46

nr kat.: OD8007

katalog@delectio.pl
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3700

3700

nr kat.: NLJED1

nr kat.: NLJED1C

2900

2900

nr kat.: NLJED2

nr kat.: NLJED2C

Etui na dokumenty

Etui na dokumenty

Z ekologicznej skóry. Kolor wiśniowy.

Z ekologicznej skóry. Kolor czarny.

A4 bordowy

A4 czarny

A5 bordowy

A5 czarny

dostępne
rozmiary w cm

79

00

(długość mierzona
do środkowej dziurki) :

79

95, 110

00

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Portfel czarny na klips

Portfel brązowy rozkładany

Klasyczny męski portfel skórzany. Wewnątrz portfela
dużo miejsca na karty oraz kieszonka na monety.
nr kat.: OS9007

Skórzany portfel męski. Wewnątrz portfela miejsca na
karty, przegródka na banknoty oraz kieszonka na monety.

Pasek skórzany

wys.: 12,8 cm, szer.: 10 cm, gł.: 2,5 cm

szer.: 3 cm

nr kat.: OS7005

wys.: 12,8 cm, szer.: 10 cm, gł.: 2,5 cm

NOWOŚĆ!

3500

Etui na
klucze
(czarne)

NOWOŚĆ!

nr kat.: OS4015

59

wym.: 9x12,8 cm

00

nr kat.: OS4009

3500

4500

Etui na
dokumenty

NOWOŚĆ!

(brązowe)

Etui na klucze wykonane ze skóry.
Posiada 6 metalowych, uchwytów
na klucze, kieszonka zapinana na
suwak oraz duża
przegroda.
wym.: 7,5 x 11,5 cm

2900

Rękawiczki
skórzane

Ciemno
brązowe
etui na dokumenty,
wykonane z wysokiej
jakości skóry. Zawiera 8 kieszeni na karty,
w tym 3 z szybką.
nr kat.: OS1906

49

Rękawiczki skórzane,
wykonane z z naturalnej skóry cielęcej.
Wewnątrz ocieplane.
rozmiar: M/L, XL/2XL

00

nr kat.: REK27X

6500

NOWOŚĆ!

Saszetka z paskiem

Saszetka do ręki

NOWOŚĆ!

Saszetka męska z paskiem na ramię. Posiada jedną
dużą komorę na zamek i 5 kieszeni również na zamek.

Fason przeznaczony do ręki, wykonany ze skóry
naturalnej. Posiada 2 komory i 3 kieszenie zamykane
klasycznym suwakiem, na jednaj stronie znajduje się
pasek skórzany na karabińczyku.

Torba na laptopa

wym.: 23x21x6 cm

wym.: 16x23x6 cm

wym.: 44x32x11 cm

nr kat.: OS2308

nr kat.: OS3013

Dwie przegrody w tym jedna na laptopa.
Dwie kieszenie boczne.

nr kat.: OS3008

77
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NOWOŚĆ!

16500

17500

Lacoste
Pour Homme

NOWOŚĆ!

Lacoste Pour Homme - to nowoczesny, świeży męski zapach.
Stworzony z myślą o aktywnych
mężczyznach, którzy swobodnie łączą elegancję z luźnym stylem. Nuty
zapachowe: czerwony grejpfrut,
włoski bergamot, śliwka, jabłko,
jałowiec, kardamon, różowy pieprz,
cynamon, rum , drzewo sandałowe
i cedrowe, wanilia, piżmo.

Trussardi
My Land

nr kat.: OS2701

poj.: 100 ml

Kunszt włoskiej elegancji. Lekki,
świeży i trwały zapach. Nuty zapachowe: bergamotka, mandarynka,
lawenda, fiołek, molekuła, wetiwer,
fasola tonka.
poj.: 50 ml

14500

175

00

Bentley
Infinite Rush

Davidoff
Brilliant Game

Woda toaletowa o orientalnym aromacie.
Nuty zapachowe: vermouth, pomarańcza,
cytryna, szałwia, cedr, siano, karmel.
nr kat.: OS2603

poj.: 100 ml

NOWOŚĆ!

18500

poj.: 100 ml

poj.: 60 ml

NOWOŚĆ!

nr kat.: OS2703

18500

poj.: 100 ml

nr kat.: OS2602

nr kat.: OS2704

20500
Hugo Boss
Number One

Perfumy o orientalnym zapachu. Nuty zapachowe:
magnolia, bergamotka,
pieprz, ambra, jaśmin,
frezja, olibanum.

78

24500

Salvatore Ferragamo Uomo
to rozgrzewająca, korzenna
kompozycja. doskonały
zapach na jesień i zimę
- sprawdzi się zarówno
w dzień, jak i na wieczorne
wyjścia. Nuty zapachowe:
kardamon, bergamotka,
czarny pieprz, ambroksan,
kwiat pomarańczy, drzewo
sandałowe i kaszmirowe.

Baldessarini
Ultimate

poj.: 90 ml

Woda toaletowa o drzewno – aromatycznym zapachu. Nuty zapachowe:
rozmaryn, mandarynka,
cedr, ambra, białe piżmo
z nutą drzewną.
nr kat.: OS2601

Salvatore

Versace
L’Homme

Versace L’Homme marki Versace to
skórzane perfumy dla mężczyzn.
Nuty zapachowe: bazylia, bergamotka, cytryna, goździk (roślina),
drzewo sandałowe, paczula, cynamon, jaśmin, cedr, róża, skóra,
bursztyn, piżmo, mech dębowy
i wanilia

nr kat.: OS2702

Perfumy o aromatycznym
zapachu. Nuty zapachowe:
zielone jabłko, jałowiec,
grejpfrut, lawenda, konwalia,
drzewo sandałowe.
poj.: 125 ml

nr kat.: OS2504

katalog@delectio.pl
wysokiej klasy

winA mszalne

Wina mszalne
– Klasyczne tokaje spełniające
wymogi prawa kanonicznego

14990

NOWOŚĆ!

Przy zamówieniu
od dwóch kartonów

CENA za karton:

CENA za karton:

Tokaj
HÁRSZLEVELÚ
2017

14990

CENA za karton:

14990

TOKAJ
Muscat
2014

TOKAJ
FURMINT
2014

białe półsłodkie

dostawa
gratis!

Kraj: Węgry, Poj.: 0,75 l, Alkohol: 11,5%
Delikatny i łagodny Tokaj ze szczepu Harslevelu. Wino
o przyjemnym aromacie i dominujących na podniebieniu słodkich nutach.

białe półsłodkie

białe półsłodkie

Kraj: Węgry, Poj.: 0,75 l, Alkohol: 13%
Lekki, półsłodki tokaj z winnicy Megyer. Wyjątkowo
udane połączenie słodyczy i kwasowości.

Kraj: Węgry, Poj.: 0,75l, Alkohol: 12%
Lekki tokaj ze starożytnego szczepu Muscat. Aromaty
czarnego bzu i miodu połączone z przyjemną słodyczą.

karton – 6 butelek

karton – 6 butelek

karton – 6 butelek

nr kat.: WM7007

CENA za karton:

299

90

nr kat.: WM6001

NOWOŚĆ!

białe słodkie

karton – 6 butelek

nr kat.:

WM2501

359

90

Riesling
Fruchtig
2018

Tokaj
Szamorodni
2015
Kraj: Węgry, Poj.: 0,5l, Alkohol: 12%
Słodka odmiana Szamorodniego do której my, Polacy,
odczuwamy duży sentyment. Wyczuwalny aromat
miodu, korzeni i dojrzałych owoców.

CENA za
karton:

białe wytrawne

nr kat.: WM6004

NOWOŚĆ!

CENA za
butelkę:

15990

Tokaj Aszú
5 puttonów
2016

białe słodkie

Kraj: Niemcy, Poj.: 0,75l, Alkohol: 11%
Klasyk niemieckich win; owocowy, mineralney
z idealną równowagą między kwasowością
a wyraźnymi słodkimi nutami.

Kraj: Węgry, Poj.: 0,5l, Alkohol: 11%
Słynny Tokaj z doskonałego rocznika 2016.
Bogate i aromatyczne aszú w kolorze złota.
Wino królów i król słodkich win.

karton – 6 butelek

1 butelka

nr kat.: WM7008

nr kat.: WM7009

WARUNKI ZAKUPU: Przy zamówieniu win na kwotę powyżej 290 zł dostawa jest bezpłatna, poniżej tej kwoty koszt dostawy wynosi 22 zł. Promocja na bezpłatną dostawę nie łączy się
z promocją na bezpłatną dostawę z innymi produktami Delectio.

Informacja handlowa: Zamówienia składane w Delectio na wina mszalne realizowane są przez WinaMszalne.pl, 30-114 Kraków, ul. Kościuszki 72
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Epicka opowieść o objawieniach

Jeden z najlepszych filmów religijnych wszechczasów
już w polskich kinach

Gorąco zachęcamy księży, katechetów, liderów wspólnot, by rozważyć możliwość zorganizowania w najbliższym kinie pokazu dla parafii. Taki seans może być formą dodatkowych rekolekcji
dla parafian, uczniów czy wspólnot. Wspólne wyjście lub wyjazd do kina to również znakomity
sposób przeprowadzenia integracyjnego spotkania dla wiernych.
Kontakt w sprawie zorganizowania seansu parafialnego w kinie:

tel. kom.: 798 622 461, 505 874 490
e-mail: malgorzata@rafael.pl

FilmY prosto z kina

Teraz dostępnE na pokazy w parafiach!

Roe

Sprawa
przeciw

Wa d e

WYROK NA
NIEWINNYCH
Premiera w KINIE INTERNETOWYM
na RafaelKino.pl

Tajemnica Ojca Pio

Nieplanowane

Wojtyła. Śledztwo

Ignacy LOYOLA

Kolekcja
Bóg
KinaZakazany
pod Aniołem
Jason Burkey

Tim Ross

Bonnie Johnson

MotylE
Przebaczenie

Wiara

Zbawienie

Patronat medialny:

Prawda wyjdzie na jaw 18 kwietnia

Carla Cloud

Czekając na

Teraz i w godzinę śmierci

Ślady stóp

Z miłości do Joey

Sprawa Chrystusa

Czekając na motyle

Czekajac na motyle OKLADKA KSIAZECZKA.indd 2-3

Szczegóły na: www.rafaelfilm.pl/pokazyfilmowe
Informacje i zamówienia: tel. 505 874 490, e-mail: malgorzata@rafael.pl
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gazeta ewangelizacyjna
DO BEZPŁATNEGO ROZDAWANIA
✓ Co miesiąc dociera do 400 000 rodzin
✓ Rozdawana w 1200 miejscach w Polsce

Gazety są bezpłatne. Zamawiający pokrywa tylko koszty wysyłki.
Zachęcamy do zamówienia Dobrych Nowin do parafii.

tel.: 12

314 27 73, 515 766 172
e-mail: jola@stowarzyszenierafael.pl
Zamówienia realizujemy do wyczerpania nakładu
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%[JǗLVKFNZ[BLBȈEFQPSVT[POFTFSDF 
PEOPXJPOFNBȈFǩTUXP VǴNJFDIOJǗUFE[JFDLP [BPQJFLPXBOFȈZDJF
%[JǗLVKFNZ[BOPXFNǗTLJFHSVQZXOBT[ZDIQBSBöBDI
/JFDILVMUVSBNǗTLJFKPEQPXJFE[JBMOPǴDJQS[FNJFOJB
OBT[FSPE[JOZ QBSBöF TQPFD[FǩTUXP
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WWW.OBLEZENIE.PL

W roku św. Józefa
powstaje w Polsce pełnometrażowy, kinowy, fabularny

film o św. Józefie!
Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu
oraz Rafael Film rozpoczęły prace nad niezwykłym
filmem popularyzującym Opiekuna Świętej Rodziny,
a szczególnie jego wiarę i odwagę.
Wszystkich czcicieli św. Józefa gorąco zachęcamy
do podjęcia działań wspierających produkcję.
Jak można pomóc?
◆zamawiając i rozdając ulotki zachęcające kolejne osoby
do zainteresowania się projektem i jego wsparcia
(zamówienia telefoniczne pod numerem 12 411 14 52)
◆zamieszczając na swojej stronie internetowej zachętę
do odwiedzenia strony filmu www.filmopiekun.pl
◆organizując modlitwę w intencji projektu i jego twórców
Film „Opiekun” będzie wotum, które zostanie na pokolenia i będzie szerzyć kult św. Józefa milionom ludzi na świecie.
Dystrybucja filmu planowana jest w Polsce i 40 innych krajach z kilku kontynentów. W produkcję zaangażowani są
znakomici polscy twórcy. Każdy z Państwa, kto wesprze produkcję, będzie miał w tym swój udział.
Film powstaje w całości z darowizn czcicieli św. Józefa. Liczy się każda złotówka!
Gorąco zapraszamy do dołączenia do grona darczyńców!

Film „Opiekun” można wesprzeć darowiznami na poniżej wskazane konto:
Stowarzyszenie „Rafael”, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków

86 1240 4719 1111 0010 6109 7224
tytułem: na cele statutowe – film „Opiekun”

W intencji darczyńców regularnie odprawiane są Msze Święte w Narodowym Sanktuarium
Świętego Józefa w Kaliszu. Każdego z darczyńców będziemy informować na bieżąco o postępach
prac nad filmem. Za każde wsparcie składamy z góry serdeczne „Bóg zapłać!”.
Osoby prawne, instytucje, firmy, które chciałyby – w zamian za pakiet świadczeń sponsorskich
– wesprzeć nasze dzieło, zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail: przemek@rafael.pl

Po więcej informacji zapraszamy na
www.filmopiekun.pl

Oferujemy:
◆ Fachowe doradztwo
◆ projekt, wykonanie, montaż witraży
◆ projekt, wykonanie, montaż stolarki
◆ specjalistyczne prace szklarskie

Wykonujemy:
◆ Witraże ołowiane metodą klasyczną
◆ Witraże panelowe-szkło
◆ laminowane żywicami
◆ Konserwacje i renowacje

Zatrudniamy i współpracujemy:
z doświadczonymi projektantami wykwalifikowanymi wykonawcami

Cena za sztukę

280000
◆ wyrób ręczny, zawsze
indywidualny
◆ naturalnie podświetlany
◆ mebel-lity dąb, lakierowany,
jeden wzór
◆ obraz w formie witraża,
wykonany na szkle, widoczny
z dwóch stron
◆ lekkie, całkowita waga 18 kg
◆ bezpieczny w użytkowaniu,
szkło hartowane
◆ trwały, odporny na warunki
atmosferyczne,promienie UV
◆ nie wymaga konserwacji
◆ gotowe wzory, projekty
indywidualne

www.feretrony.pl
info@feretrony.pl
t. 509 116 467, 81 511 83 47

Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina

Poloniae poleca:

NOWOŚĆ!

Książeczki dla dzieci
pierwszokomunijnych

Kazania Komunijne
– ta publikacja (Pierwsza Komunia Święta. Kazania
komunijne, Częstochowa 2021) zawiera aż 33
kazania (w dwóch wersjach każde) na uroczystość
pierwszej Komunii św. i jej rocznicę. Format książki
i czcionka sprawiają, że można z niej korzystać na ambonce (wariant tradycyjny).
Dla pragnących prowadzić z dziećmi
dialog i chcących ożywić przekaz
przygotowaliśmy na płycie CD
(dołączonej do książki) prezentacje multimedialne zawierające
wszelkie pomoce niezbędne do
aktywnego wygłoszenia kazania
(wersja aktywna).

Telefony do zamówień: 34

368-05-60 i 608-888-665
www.cwa.com.pl, e-mail: cwa@cwa.com.pl
Adres: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae
ul. Ogrodowa 24/44, 24-200 Częstochowa

Materiały katechetyczne
dla kapłanów

Zamień kartę plastikową
na eKartę BIZNESTANK
w aplikacji ORLEN VITAY.
• Korzystaj z rabatów na paliwa*
(- 5gr EFECTA, - 12gr VERVA)
• Zyskaj 1000 pkt VITAY
• Płać mobilnie przy kasie lub dystrybutorze
POBIERZ APLIKACJĘ

www.biznestank.orlen.pl
* Promocja obowiązuje od 1.09.2021 do 31.10.2021. Regulamin dostępny na stronie www.biznestank.orlen.pl

12 411 14 57

Miks delectio

Karta Rabatowa na paliwo! 10 groszy taniej na litrze

Tylko u nas!
Specjalna oferta
dla księży

Karta rabatowa umożliwia automatyczne naliczanie
rabatów gotówkowych przy zakupach paliw na około
1700 stacjach ORLEN w całej Polsce. Szczegółowy
wykaz stacji: www.biznestank.pl.
dodatkowe korzyści
◆ Karta nie ma terminu ważności, nie trzeba jej rejestrować.
◆ Umożliwia zbieranie punktów VITAY.
◆ Prosta forma rozliczania transakcji – gotówka, karta
(bez możliwości pobrania faktury VAT na parafię).

Cena za kartę (koszt aktywacji) to tylko:

1zł

Bez względu na ceny paliw na stacjach biorących udział
w programie, rabat: 10 gr/litr na stacjach ORLEN

Przy zamówieniu karty prosimy o podanie numeru rejestracyjnego samochodu

Zamówienia tylko przez stronę internetową po wypełnieniu formularza:

www.delectio.pl

Delectio

Opłaty za wysyłkę kurierską:
◆ za zamówienie do 299 zł – 15 zł
◆ za zamówienie od 300 zł do 399 zł – 10 zł
◆ za zamówienie od 400 zł – wysyłka gratis

Katalog wysyłkowy dla duszpasterzy

◆ za zamówienie powyżej 500 zł
Zamówienia można składać
dodatkowo gratis książka
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Czas na Boga
telefonicznie – 12 411 14 57
lub całodobowo poprzez stronę – www.delectio.pl
Warunki zakupów w Katalogu Delectio
Warunki zakupu:
Zamawianie produktów z katalogu i otrzymywanie katalogu nie zobowiązuje do
ponownych zakupów. Oferta przedstawiona w katalogu ważna jest do ukazania się
kolejnego katalogu. Wszyscy klienci, którzy złożą zamówienie, będą systematycznie
i bezpłatnie otrzymywać kolejne numery katalogu. Wszystkie ceny podane w katalogu
wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Właścicielem katalogu Delectio jest
Dom Wydawniczy „Rafael”, ul. Rękawka 51, 30-535 Kraków.

Warunki zwrotów i reklamacji:
W terminie do 10 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia towaru, klientowi przysługuje
możliwość odstąpienia od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i dokonania
zwrotu towaru w stanie nienoszącym śladów użytkowania.
W przypadku wystąpienia wady otrzymanego produktu lub niezgodności z zamówieniem,
prosimy o odesłanie go na nasz koszt (tylko pocztą zwykłą lub priorytetową) wraz z notatką
wyjaśniającą przyczynę zwrotu. Prosimy również o podanie pełnego adresu w celu wymiany
towaru na prawidłowy.

Warunki dostawy i płatności:

Adres, pod który należy kierować reklamacje: Dom Wydawniczy „Rafael”, ul. Rękawka 51,
30-535 Kraków.

Zamówienia w większości realizujemy w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Dłuższy okres realizacji dotyczy produktów na specjalne zamówienie.

Reklamacje i uwagi przyjmujemy telefonicznie pod numerem 12 411 14 57 w godz. od 8.00
do 16.00 od poniedziałku do piątku.

Płatność nastąpi za pobraniem przy odbiorze zamówionej przesyłki. Istnieje możliwość przedpłaty na konto (po uprzednim kontakcie telefonicznym).

Zdjęcia umieszczone w katalogu z przyczyn technicznych (druk, kolorystyka itp.) mogą
nieznacznie odbiegać od wyglądu produktu znajdującego się w sprzedaży.

Numer konta:

74 2490 0005 0000 4530 6893 1121
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A iluminacja zewnętrzna

RUTKA TARTAK

WARMIŃSKA

WAGLIKOWICE
OLSZTYN
PELPIŃSKA

KOSZALIŃSKOKOŁOBRZESKA

Piec akumulacyjny

RUTKA TARTAK

GDAŃSKA

WARMIŃSKA

WAGLIKOWICE
PELPIŃSKA

Wiele kościołów boryka się z problemem
braku lub nieprawidłowej wentylacji. Decentralne rekuperatory służą do wymiany
powietrza w pomieszczeniach utrzymując
przepływ powietrza bez przeciągów i strat
ciepła. Urządzenia są w pełni bezpieczne
oraz ciche. Zasada działania rekuperatora
polega na przemiennej pracy wentylatora.
Urządzenie wyciąga na zewnątrz zużyte
i wilgotne powietrze. Następnie wentylator
zmienia kierunek i zaczyna zaciągać zewnętrzne, świeże powietrze, które przechodzi przez rozgrzany aluminiowy wymiennik.
Odzysk ciepła w rekuperatorze LWE 40
wynosi 93%.

Wentylacja
z odzyskiem ciepła

Parafie, które nam zaufaly
GDAŃSKA

REKUPERACJA
DECENTRALNA

Oświetlenie obiektów
sakralnych

KASINKA MALA

PRZEMYSKA

TARNOWSKA

PRZEMYSKA

PIECE AKUMULACYJNE
Piece akumulacyjne utrzymują optymalną temperaturę
i wilgotność. Zachowany naturalny mikroklimat jest
neutralny dla zabytkowego wyposażenia oraz elementów
obiektu sakralnego.
Piece akumulacyjne dla kościołów są tak projektowane,
aby nie zakłócać estetyki wnętrza kościoła. Głównie
montowane są we wnękach, wykuszach lub za filarami.
Zużycie energii jest niskie, ponieważ pobór prądu następuje w taryfie nocnej, gdy prąd jest prawie 50% tańszy.
Montaż paneli fotowoltaicznych (słonecznych) dodatkowo
korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania.

Bezpłatne konsultacje na terenie całego kraju
ul. Legionów 16, 87-100 Toruń
email: biuro@elektrocieplo.pl
tel. 56 660 44 44 | 601 862 788

www.elektrocieplo.pl

Gwarantujemy
wysoką jakość w oparciu
o najnowocześniejsze
technologie LED.

Projektując, myślimy o komforcie pracy duszpasterskiej
kapłanów i służby liturgicznej oraz właściwych warunkach
do modlitwy dla wiernych.
Projektujemy z pełną świadomością sakralnego charakteru
miejsca, ewangelicznej symboliki światła, podkreślając nim
wagę liturgii i symboli wiary.

Menadżer projektów
Tomasz Hazik
tel.: 730-726-221
e-mail: oswietleniesakralne@interia.pl

PRZESYŁKA MARKETINGOWA D+4
Zwroty prosimy kierować na adres:
DW RAFAEL, ul. Rękawka 51
30-535 Kraków

Ważny do 1 marca 2022 r.
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