
Re
vi

st
a 

24
-2

7 l
  P

er
io

ad
a:
 V

i. 
10

.0
6.

 -
 Jo

. 0
7.

07
.2

02
2 

Pr
eţ

ur
i v

ala
bi

le 
în

 to
at

e m
ag

az
in

ele
 SE

LG
RO

S c
u e

xc
ep

ţia
 m

ag
az

in
elo

r A
lb

a I
ul

ia,
 B

aia
 M

ar
e, 

Bi
st

riţ
a ș

i T
âr

gu
 M

ur
eş

 - 
Gh

eo
rg

he
 D

oj
a n

r. 6
2/

62
 A  - Diametru: 3,66 m

 -Greutate maximă  
utilizator: 150 kg 

29550522

Trambulină elastică
 - Plasă de siguranță  
inclusă
 - per buc.

 - Diametru: 3,05 m
 -Greutate maximă 
utilizator: 120 kg 

77964591

699

949

999

Bazin cu cadru metalic
 -Dimensiuni (D x h): 366 x 91 cm
 -Pompă electrică de filtrare a apei
 -Capacitate filtrare: 2271 l/oră
 -Capacitate umplere (90%): 8366 l
 - Design perete exterior:  
imitaţie de ratan
 - per buc.

38528527

Articol indisponibil în magazinele:
Brașov, Băneasa, Bacău, Galați, Brăila, 

Drumul Taberei, Constanța Nord



2

Garanție 

2 ani

Garanție 

2 ani

20”

Bicicletă copii Master - 16”
 - Cadru și furcă fixă din oțel
 -Roți cu jante aluminiu 16”
 - 1 viteză
 - Frâne V-Brake
 - Accesorii incluse: 
 roți ajutătoare,  
aripi roți, catadioptri
 - Diverse modele/culori
 - per buc.

49376130 599

649

Bicicletă copii Master - 20”
 - Cadru și furcă fixă din oțel
 -Roți cu jante aluminiu 20”
 - 1 viteză
 - Frâne V-Brake
 - Accesorii incluse:  
roți ajutătoare,  
aripi roți, catadioptri
 - Diverse culori
 - per buc.

36085850

16”

Pompă universală  
cu manometru
 - Diverse culori
 - per buc.

25538919

Set 21 decorațiuni  
pentru bicicletă
 -Diverse modele / culori
 - per set

29330420

49 99 11 98

Set 2 lămpi bicicletă
 - Diverse figurine / culori
 - Funcționare:  
2 baterii CR2032 (incluse)
 - per set

58161316

Set 4 coarde elastice ancorare
 - Diverse culori
 - per set

45969730

Articol indisponibil în  
magazinul: Ploiești

29 99 19 99

Articol indisponibil  
în magazinele: 

Ploiești, Drumul Taberei



3

49 99

Bicicletă de munte Donald - 29”
 - Cadru din aluminiu;  furcă cu suspensie
 - Roți cu jante aluminiu 29”
 - Schimbatoare pinioane/foi: Shimano/Microshift, 21 viteze
 - Frâne disc (mecanice)
 - Accesorii incluse: cric, catadioptri
 - per buc.

42949180, 36033066

29”

Bicicletă de munte  
Donald - 27,5”
 - Cadru aluminiu
 - Furcă cu suspensie
 -Roți cu jante aluminiu 27,5”
 -Schimbătoare pinioane/foi:  
Shimano/Microshift,  
21 viteze
 - Frâne disc (mecanice)
 -Accesorii incluse:  
cric, catadioptri
 - per buc.

42815449

27,5”

Set 2 lămpi 
bicicletă
 - 5 LED
 - Funcționare: 5 baterii 
AAA (neincluse)
 - per set

58190109

Anti-furt cu cifru
 - Lungime: 65 cm
 - per buc.

76444611

Soluție gresare / 
degresare
 - 150 ml
 - per buc.

57349714, 57380008

Articol indisponibil în magazinele: 
Ploiești, Drumul Taberei

29 99

16 99

1299

1349

Garanție 

2 ani

Garanție 

2 ani

Husă protecţie bicicletă
 - per buc.

46689295 19 99



4

Masă de tenis outdoor
 - Rabatabilă
 - Roți pentru transport
 - Suport palete/mingi
 - Fileu inclus
 - Paletele/mingile nu sunt incluse în preţ 
 - per buc.

36044014 1399



5

Set tenis de masă
 - Conține: 6 mingi 
 - per set

27891498

Set tenis de masă
 - Conține: 2 palete, 
3 mingi
 - Nivel: începători
 - per set

28652493

Rachetă de tenis 
pentru copii
 - Material: aluminiu
 - Husă inclusă
 - Nivel: începători
 - per buc.

11490950

Rachetă de tenis 
pentru adulți
 - Material: aluminiu
 - Husă inclusă
 - Nivel: începători
 - per buc.

11530847

Minge de fotbal #5
 - Material: PVC
 - per buc.

3596805619 99 24 99

54 99

9 98

Set tenis de masă 
Appelgren 300
 - Conține: 2 palete,  
3 mingi
 - Nivel: intermediar
 - per set

20542155

Set 3 mingi tenis Match
 - per set

53390845

89 99

64 99

99



6

Masă fotbal „Evolution-xm”
 - Dimensiuni (L x l x h): 122 x 61 x 83 cm
 - Conectabilă prin bluetooth  
la smartphone/tabletă
 - Compatibilă cu aplicația „Evolution-XT” 
disponibilă în App Store și Google Play
 - Înregistrare scor: pe smartphone/tabletă  
 - per buc.

91446765

Darts clasic
 - Diametru: 43 cm
 - 6 săgeţi incluse
 - per buc.

47813837

Articol indisponibil  
în magazinele: 

Băneasa, Arad, Ploiești

39 98

599



7

Darts electronic
 - Diametru: 37 cm
 - 6 săgeţi incluse
 - Display LCD
 - Alimentare:  3 baterii R6 (neincluse)
 - per buc.

46126033

139

Masă de biliard
 - Dimensiuni (L x l x h):  
213 x 122 x 81 cm
 - Accesorii incluse: 
2 tacuri 57” (145 cm); 
set bile, triunghi, perie, cretă     
 - per buc.

35292275

1699



Set 2 gantere vinyl
 - Greutate: 2 x 1 kg
 - per set

72047566

Set 2 gantere vinyl
 - Greutate: 2 x 2 kg
 - per set

62636352

Ganteră tip clopot
 - Greutăți: 2, 4, 6, 8 Kg
 - Diverse culori
 - per buc.

25021858, 36238921,  
30427942, 34320994

Set bară cu discuri 10 kg
 - 2 x 2,5 kg/ 2 x 1,5 kg/2 x 0,5 kg
 - 1 bară / 2 șuruburi fixare: 1 kg
 - per set

51179570

Set gantere / halteră 30 kg
 - 2 bare: 400 gr 
 - Discuri: 12 x 2,5 kg
 - per set

35065028

Set gantere / halteră 20 kg
 - 2 bare: 400 gr 
 - Discuri: 8 x 1,25 kg; 4 x 2,5 kg
 - per set

50095793

Bară pentru tracțiuni
 - Material: oțel cromat + capete PVC
 - Sistem prindere de tocul ușii
 - Lungime reglabilă: 63-96 cm
 - per buc.

19580216

8

Articol indisponibil  
în magazinul:  

Drumul Taberei

Articol indisponibil  
în magazinul:  

Drumul Taberei

Articol indisponibil în magazinele:  
Băneasa, Târgu Mureș, Constanța, Oradea, 
Arad, Ploiești, Bacău, Brăila, Drumul Taberei

Articol indisponibil în magazinele:  
Băneasa, Târgu Mureș, Constanța, Oradea, 
Arad, Ploiești, Bacău, Brăila, Drumul Taberei

34 99

24 99 39 99 99

299

22919 99
De la:



Extensor 5 tuburi
 - Corzi detașabile
 - Diverse culori 
 - per buc.

25137878

Set 3 benzi fitness
 - Material: latex
 - Diverse mărimi
 - per set

25171281

Bandă elastică fitness
 - Grosimi: 13 mm, 19 mm, 29 mm
 - Diverse culori
 - per buc.

41180936, 65938631, 60749884

Saltea fitness
 - Dimensiuni (L x l x h):  
170 x 70 x 1,3 cm
 - per buc.

43930775, 43966712

Coardă sărituri
 - Lungime: 210 cm
 - Diverse culori
 - per buc.

50590264

Bandă elastică yoga
 - Dimensiuni: 110 x 4,5 cm
 - Rezistență: mică
 - per buc.

40885691

Bandă elastică yoga
 - Dimensiuni: 110 x 4,5 cm
 - Rezistență: medie
 - per buc.

12874723

9

Articol indisponibil  
în magazinul:  

Drumul Taberei Articol indisponibil  
în magazinul:  

Drumul Taberei

Articol indisponibil  
în magazinul:  

Drumul Taberei

7 98

49 99

Minge yoga
 - Diametru: 65 cm
 - Pompă inclusă
 - per buc.

42561936

29 99

Set 2 greutăți 
pentru gleznă
 - Greutate 2 x 500 g
 - per set

51261758

29 99

Mănuși fitness
 -Mărimi disponibile:  
S / M / L / XL
 - Diverse culori
 - per pereche

42676254

14 99

19 99 19 99

19 99

2499

1999
De la:



Cort dublu 3 persoane 
 -Dimensiuni (L x l x h): 270 x 140 x 100 cm 
 -Structură: bețe fibră sticlă
 -Material exterior: poliester acoperit cu PU, 3000 mm
 - Material interior: poliester respirabil
 -Plasă anti-insecte
 -Protecție la sol: polietilenă 120 g/m2

 -Husă de transport inclusă
 - per buc.

76458694

Saltea izopren  
cu folie aluminiu
 - Dimensiuni (L x l x h):  
180 x 50 x 0,7 cm
 - Diverse culori
 - per buc.

54910682

Saltea gonflabilă pluşată
 - Dimensiuni (L x l x H):  
203 x 152 x 22 cm
 - per buc.

15701261

10

Articol indisponibil  
în magazinul: 

Drumul Taberei

34 99

Briceag multifuncțional
 - 10 funcții
 - Diverse fețe 
 - per buc.

20585485

14 99 Unealtă multifuncţională 
camping
 - 13 funcții
 - Diverse culori
 - per buc.

42538587 24 99

89 99

399



Cort dublu „Family”
 - Dimensiuni (L x l x h): (90 + 120 + 210) x 240 x 130 cm 
 - Două camere + hol 
 - Structură: bețe fibră sticlă
 - Material exterior: poliester acoperit cu PU, 3000 mm
 - Material interior: poliester respirabil
 - Plasa anti-insecte
 - Protecție la sol: polietilena 120 g/m2

 - Husă transport
 - per buc.

76450469

Scaun pliant camping
 - Dimensiuni (L x l x h):  
47,5 x 48,5 x 90 cm
 - Structură: țeavă oțel
 - Material: poliester
 - Husă transport
 -Greutate maximă utilizator: 120 kg
 - Culoare: real tree print
 - per buc.

76131630

Lanternă frontală
 - 12 LED-uri:  
80 - 100 lumeni
 - 3 funcții
 - Alimentare:  
3 baterii AAA (neincluse)
 - per buc.

66078072

Mini-aragaz  
camping
 - Dimensiuni (D x h):  
11,5 x 20,5 cm
 - Funcţionare: butelie gaz 190 g
 - Putere maximă: 970 W
 - per buc.

41671835

11

Articol indisponibil  
în magazinul: 

Drumul Taberei

Articol 
indisponibil  

în magazinul: 
Constanța 

Sud

499

Rucsac de munte
 - Capacitate: 45 l
 - Spate căptușit cu bureți,  
ranforsat cu un cadru usor
 - Protecție lombară cu burete
 - Centuri de asigurare  
frontale și laterale
 -Suporturi frontale pentru izopren
 - Benzi reflectorizante
 - Husă de ploaie integrată
 - per buc.

11583945

149

19914 99

59 99



Fileu volei 
 - Pentru bazinele cu cadru metalic, 
 - Dimensiuni 305-610 cm 
 - per buc.

38769311

Panou baschet 
 - Pentru bazinele  
cu cadru metalic 
 - per buc. 

38812517

Bazin cu cadru metalic
 - Dimensiuni (L x l x h): 610 x 366 x 122 cm
 - Accesorii incluse:  
pompă electrică de filtrare a apei; 
scară, lampă plutitoare cu lumini LED; 
dispozitiv pentru jet de apă
 - Capacitate umplere (90%): 20241 l
 - Design perete exterior: imitație piatră 
 - per buc.

39620547

Articol indisponibil  
în magazinele: 

Brașov, Târgu Mureș, Berceni, 
Bacău, Iași,  Galați, Brăila, 

Drumul Taberei

Articol indisponibil  
în magazinele: 

 Băneasa, Arad,  
Drumul Taberei, 
Constanța Nord

Articol indisponibil  
în magazinul: 

 Drumul Taberei

Bazin cu cadru metalic
 - Dimensiuni (D x h): 427 x 107 cm
 - Accesorii incluse:  
pompă electrică de filtrare a apei;  
scară, husă acoperire; 
kit întreţinere
 - Capacitate filtrare: 3785 l/oră
 - Capacitate umplere (90%): 13294 l
 - Design perete exterior:  HERINGBONE
 - per buc. 

38343158

1349

99 199

3999

12

 -covor protecţie la sol



Bazin cu cadru metalic
 - Dimensiuni (D x h): 457 x 84 cm
 - Pompă electrică de filtrare a apei
 - Capacitate filtrare: 2271 l/oră
 - Capacitate umplere (90%): 11951 l
 - per buc. 

38435277

Lampă plutitoare 
cu LED-uri color
 - Diametru: 14 cm
 - 7 moduri de iluminare
 -Funcționare: 3 baterii AA  
(nu sunt incluse) 
 - per buc.

39727094

Protecție 

IP67

Fântână plutitoare cu LED
 -LED cu 3 moduri de iluminare
 -2 moduri de pulverizare apă:  
puls și jet înalt (max. 1 m)
 -Funcționare: baterie  
reîncărcabilă Li-ion
 - per buc.

39759865

Protecție 

IP67
Oprire 

automată

Cascadă cu lumini LED
 -Pentru piscine cu cadru metalic
 -Compatibil cu sistemele de filtrare  
cu debit 2006 - 11355 l/h
 -Panou LED detașabil
 -8 moduri iluminare (7 culori fixe, 1 culoare rotativă)
 -Funcționare: 3 baterii AA (nu sunt incluse)
 - per buc.

39789250

Floculant 
lichid 1 l
 - per buc.

16757460

Soluție  
anti-alge 1 l
 - per buc.

16735425

Articol indisponibil  
în magazinele: 

Berceni, Iași, Constanța Sud, 
Drumul Taberei, Constanța Nord

Articol indisponibil  
în magazinele: 

Suceava, Brăila, Drumul Taberei

Articol indisponibil  
în magazinele: 

Berceni, Brăila, Constanța Sud

Articol indisponibil  
în magazinele: 

Târgu Mureș, Oradea, Brăila,  
Drumul Taberei, Constanța Nord

59 99

Clor rapid granulat 1 kg
 - per buc.

16641409 99

169

Clor multi-action 1 kg
 - per buc.

16693236 119

299

39 98 39 98

899

13



DOHANY
Prima mea căsuță
 - Dimensiuni: 106 x 98 x 90 cm
 - per buc.

80172760

Tricicletă  
fără pedale
 - per buc.

56555576

Tractor cu pedale
 - per buc.

57096422

14

5499
-21%

70 219

299



Tractor cu remorcă
 - per buc.

22888424

Găleată 
pliabilă plajă
 - per buc.

40944464

Stropitoare mică  
pentru plajă
 - per buc.

24530032

Scoică pentru nisip
 - Diametru: 102 cm
 - Diverse culori
 - per buc.

59502450

15

2499
-28%

3499

8999
-24%

119

1599
-30%

2299

898
-25%

12

Set joacă  
castel 
pentru nisip
 - per set

36302032 1799
-28%

2499



Speedball
 - Diverse culori
 - per buc.

68518307

Set tenis
 - Dimensiune: 54 cm
 - Conține: 2 rachete  
și o minge

 - Diverse culori
 - per set

99233413

14 99

Set jucării  
pentru plajă
 - Conține: 5 piese
 - per set

40976185

1198
-33%

1799

998
-33%

1499

Zmeu cu 2 mânere
 - Dimensiune: 180 x 70 cm
 - per buc.

50170513

2499
-28%

3499

Lansator de disc
 - Dimensiune: 15,5 cm
 - per buc.

98737927

599
-33%

898

Set 3 discuri 
outdoor
 - per set

37241676 13 99

16

Set tenis pentru copii
 - Dimensiune: 70 cm
 - Conține: 2 rachete și o minge
 - per set

48707970

49 99



NERF 
Super Soaker Torrent
 - per buc.

72073851

Pistol cu apă
 -Dimensiune: 66 cm
 - per buc.

39844808

Pistol cu apă
 -Dimensiune: 37 cm
 - per buc.

17290065

Pistol cu apă
 -Dimensiune: 14 cm
 - per buc.

64382377

Tun cu apă
 - Dimensiune: 31 cm
 - Diverse culori
 - per buc.

45626322

Pistol tun mic 
cu apă
 - Dimensiune: 5 x 26 cm
 - Diverse culori
 - per buc.

32493587

Tub baloane  
de săpun
 - per buc.

52364882

Aparat baloane  
de săpun
 - 110 ml
 - per set

40712226 2799
-20%

3499

1399
-22%

1799

3499
-22%

4499

2799
-30%

40

Aparat baloane  
de săpun
 - 56 ml
 - per buc.

38319190

2499
-28%

3499 998
-33%

1499

599
-24%

798798
-20%

998

898
-25%

12

NERF 
Blaster elite 2.0 Commad
 - per buc.

18360305 64 99

17



18

Vargă  
pentru pescuit
 - Lungime: 4 m
 - per buc.

34660092

Băț pentru crap
 - Lungime: 3,6 m
 - per buc.

22571616

Mulinetă
 - 3 rulmenți
 - per buc.

24425761

Mulinetă
 - Tambur încărcat  
cu fir nylon  
 - 1 rulment 
 - per buc.  

71824171

Set 2 role fir nylon
 - Lungime: 2 x 100 m  
 - per set

71559793

Set 10 cârlige
 - per set 

46538062

Set 4 blinkere
 - Diverse forme / mărimi
 - per set

16293599

Șir pentru păstrare răpitor
 - Conține: 5 agrafe
 - per buc.  

24508772

Set 10 plute 
1,5-3,0 g
 - per set

 24207953
Suport pentru băț  
de pescuit
 - Telescopic
 - per buc.

46538203

Vargă cu montură
 - Lungime: 3 m / 4 m
 - per buc.

19432368

69 98

34 99

44 99

21 99

7 98

12 99

19 99

34 99

49 99

54 99

139



19

Juvelnic metalic
 - Diametru: 33 cm 
 - per buc.

24489254

Avertizor luminos  
cu tijă
 - Recomandat  
pentru pescuit  
de noapte
 - per buc.

71670558

Montură 
multifuncțională
 - Conține: coșulețe, 
teu, stoppere, cârlige, 
plumb  
 - per buc.  

53970885

Minciog cu mâner telescopic
 - Lungime plasă: 40 cm
 - Lungime mâner: 1,5 m
 - per buc.

69538833

Ladă frigorifică 42 l
 - Păstrează gheața până la 3-4 zile  
(temperatură exterior max. 32⁰ C)
 - Dimensiuni (L x l x h): 51 x 36,5 x 40 cm
 - Mânere laterale
 - per buc.

23154594

Set 2 linii 
echilibrate 
cu plută
 - per set

20492914

Scaun pliabil camping „Moon”
 - Dimensiuni (L x l x h): 76 x 76 x 70 cm
 - Structură: țeavă oțel 
 - Material: poliester
 - Husă inclusă
 - Culoare: real tree print
 - Greutate maximă utilizator: 120 kg
 - per buc.

76145903

44 99

199

14 99

24 99

13 98

19 99

34 99

249

Momeală  
pentru mreană / 
scobar
 - 1 kg
 - per buc.

45114675

Professional Optimum 
Momeală  
 - 1 kg
 - per buc.

42072280 14 99

13 98

Professional Silver  
Momeală 
 - Pentru apă curgătoare / 
TTX, aromată   
 - 1 kg
 - per buc.    

41571266, 42508077, 24628703



Ofertele cuprinse în revistă sunt valabile în perioada indicată în toate magazinele Selgros cu excepţia magazinelor Alba Iulia, Baia Mare, Bistriţa și Târgu Mureş - Gheorghe Doja nr. 62/62 A, în limita stocului existent.  
Accesul şi vânzarea se fac pe baza cardului Selgros, conform condiţiilor de bază ale SELGROS Cash&Carry. ATENŢIE: La unele articole pot interveni modificări de preţ datorate unor aspecte neimputabile Selgros. 

Informaţiile despre articole şi preţuri sunt prezentate sub rezerva greşelilor de tipar.  În magazinele Selgros, plata se poate efectua numerar sau prin card bancar Maestro, Mastercard, Visa şi Visa Electron.
Preţurile sunt exprimate în lei şi includ TVA. SELGROS CASH&CARRY SRL, Calea Bucureşti 231, Braşov, CIF: RO11805367, Nr. R.C.: J08/464/2001, Capital social: 288272740 lei.

Transportul produselor marcate cu semnul TRANSPORT GRATUIT este gratuit în interiorul oraşelor cu magazin Selgros, până la adresa indicată de cumpărător şi include numai descărcarea produselor din autovehiculul de transport.  
Pentru transportul în afara localităţii, vă rugăm să solicitaţi detalii în magazin. Preţurile articolelor din această pagină includ timbrul verde.

„Și drumeția  
e un sport. / 

Nu uita să-ți pui  
în rucsac  

și un cort”.
  Harry Ross

Orizontal: 1. Grup de oameni sau de  

vehicule care-i însoțesc pe demnitari în 

semn de respect și pentru a le asigura paza 

- Coș gol! 2. Curățat de coajă 3. Aspre la  

suprafață, ca învelișul extern al trunchiului 

unui copac 4. Cămașă înflorată - A enerva 

5. Popor siberian - Excrescență pe piele  

6. Suită, cortegiu - Nu-i cerc 7. Rom sec! - 

Mișcat, cu greutate, din loc.

Vertical: 1. Prinse în cheder! - Vedetă de  

cinema 2. Câmpie - Arbore cu scoarța  

netedă și coroană stufoasă, cu lemnul 

tare, folosit în rotărie 3. Cade la teatru 

4. Alai, suită 5. Adăpost portativ și 

demontabil, constând dintr-o pânză 

rezistentă și impermeabilă, fixat 

pe o carcasă și folosit de turiști  

6. Hormon secretat de glanda suprarenală  

7. Laptele-cucului (Bot.) - Lovită în inimă!  

8. Compătimit, plâns de milă 9. Construcție 

medievală, prevăzută cu turnuri și creneluri 

10. Drapel.

TIMP LIBER

EXCURSIEÎNÎN

RUCSAC - Merge adus de spate; 
Echipament de campanie.

CORT - Refugiu estival de vacanță; Se desfășoară...  
într-o casă de odihnă; Asigură cazare cu confort redus.

   1a. Nu există 
Wi-Fi în pădure, 

dar îți promit că vei  
găsi o conexiune  

mai bună...  
Natura!

1b. Are har
Și e isteț,
Ăsta da...  
drumeț.

2a. Iubitule  
peisajul ăsta  

mă lasă  
mută.

2b. Perfect,  
punem  

cortul aici.

Sfaturi utile 
- Cortul trebuie să fie cel mai important lucru de care avem 

nevoie când mergem să campăm undeva în natură pentru 
câteva zile. Recomandat este să alegeți un cort potrivit pentru 
2-4 persoane, cu interior din poliester respirabil, baza din  
polietilenă, ochiuri de plasă pentru aerisire și stâlpi rezistenți 
din fibră de sticlă și oțel. Culoarea și forma cortului rămâne 
doar o chestiune de preferințe.

- Respectul pentru mediu este respectul pentru om și pentru 
o viață sănătoasă, așadar iubiți natura și campați respectând 
sfaturile de bun simț care ne ajută să ne bucurăm de natură.


