
hit cenowy

3499
zł/szt.

hit cenowy

99 
zł/szt.

teRMowentyLAtoR Fh-04
odkuRzAcz koMinkowy
do popiołu, z silnikiem, 1000 W

SuSzARkA do gRzybów
średnica sita 28 cm, 5 sit z możliwością 
regulacji wysokości, moc 250 W

LuizA
wym. 33x36x93 cm

płyta 
gRzewczA

ewA MAx
wym. 33x46x90 cm, 
górna płyta grzewcza 
z fajerką, przeszklenie 
w drzwiczkach

bARbARA
wym. 46,5x39x80 cm

beAtA
wym. 46,5x39x97 cm eLizA

wym. 40x46x90 cm, kolor beżowy

PoMPA obiegowA  
ibo betA ii
+200 pkt. PAybAck
 - 25-40/180 h=4,5 m - 239 zł/szt.
 - 25-60/180 h=6 m - 249 zł/szt.

PoMPA 
cyRkuLAcyJnA 
cPi 15-15
+100 pkt. PAybAck
- 159,99 zł/szt.

PoMPA obiegowA ibo
+200 pkt. PAybAck
 - 25-40-180 - 89,99 zł/szt.
 - 25-60-180 - 99,99 zł/szt.

gRzeJnik ALuMiniowy  
PoweR 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, moc 769 W

349 
zł/szt.

1999
zł/żeberko

129 
zł/szt.

8,6 
kW

8,6 
kW

8,6 
kW

poj.

18 l

10,7 
kW

10,7 
kW

499 
zł/szt.

649 
zł/szt.

699 
zł/szt.

699 
zł/szt.

ochRonA PRzed 

PRzegRzAnieM

769 
W

Wrzesień  
2021

Oferta ważna  
od 10.09 do 25.09

lub do wyczerpania zapasów.

stalowe
Piece

M JAk 
MRówkA
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.

+100



1.

2.

1.

2.

Piec StALowy MASteR 
MAgdA 10,5 kw
wym. 47,5x41x90 cm, brąz,  
górna żeliwna płyta

zeStAw RondA*
kolor: biały/buk truflowy; słupek 40 cm, podwieszany 
- 249 zł, szafka z umywalką 60 cm, podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

koLuMnA 
nAtRySkowA 
A-18
chromowany drążek 
wys. 96 cm 
i śr. 22 mm, 
deszczownica, słu-
chawka prysznicowa, 
mydelniczka, przewód 
natryskowy

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

kAbinA PRySznicowA ALbA PLuS
wym.: 80 i 90 cm, szkło mleczne motyw grecki 4 mm, 
profile aluminiowe - chrom, brodzik abs, syfon w kom-
plecie, rolki górne podwójne, rolki dolne pojedyncze, 
wysokość brodzika 32 cm, głębokość brodzika 18 cm

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

Piecyk gAzowy
4,2 kW

deSkA SedeSowA  
FoRMic SuPeR 
SLiM
duroplastowa, 
wolnoopadająca

Deska z zawiasem wolnoopaDającym
MDF, kolor: dąb bielony, bambus, orzech, venge

kuchenkA gAzowA
 - 2-palnikowa - 89,99 zł 
+100 pkt. PAybAck
 - 4-palnikowa - 149,99 zł

gRzeJnik 
kwARcowy
dwie opcje grzania

gRzeJnik ceRAMiczny
1. PTC - 1508A - 94,99 zł/szt.
2. PTC - A11 - 94,99 zł/szt.

gRzeJnik 
hALogenowy
trzy opcje grzania

gRzeJnik konwektoRowy
2000 W, bez nawiewu

Piec StALowy  
beRtA 10 kw
wym. 46,5x39x97 cm

Dzbanek filtrujący  
dAFi LunA cLASSic 3,3 l
w zestawie: dzbanek, 1 filtr 
Standard Classic, bidon 0,6 l, 
manualny wskaźnik wymiany filtra

zeStAw FiLtRów 
do wody
1. 2+1 Standard Classic 

- 24,99 zł/zest.
2. 2+1 Standard Uni-

max - 29,99 zł/zest.

999 
zł/szt.

999 
zł/szt.

279 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

85 
zł/szt.

7499
zł/szt.3299

zł/szt.

97  
zł/szt.

139 
zł/szt. 799 

zł/kpl.

10 
kW

10,5 
kW

od 249 
zł/szt.

7999
zł/szt.

22 
zł/zest.

Wrzesień 20212

z nami cieplej

Zestaw filtrów do wody
2+1 Standard Classic

Zestaw filtrów do wody
2+1 Standard Unimax

Dzbanek filtrujący 
Dafi Luna Classic 3,3 l

 
w zestawie dzbanek,
1 filtr Standard Classic,
bidon 0,6 l 

manualny 
wskaźnik
wymiany filtra 

XXXX

XXXX

XXXX

inspiracjeŁazienkowe

 AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

+100

+100

+500

+100

+100



kuP 5 l FARby 

i odbierz 

bon 20 zł 

na kolejne 
zakupy

wycieRAczkA FoRMicA
kokos, wym. 60x40 cm

nobiLeS SuPeR AkRyL 
biała, nowoczesna akrylowa farba 
do malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 10 l (8 zł/l)

Śnieżka eko plus
lateksowa farba do wnętrz, odporna na 
szorowanie zapewnia oddychanie ścian, 
polecana do dużych powierzchni, doskonałe 
krycie 1-2 warstwy, optymalna wydajność  
do 14 m2/l, 10 l (6,70 zł/l)

VidARon 
iMPRegnAt
różne kolory, 5 l (16 zł/l)

dekoRAL gRunt LAtekS
10 l (5,60 zł/l)

dekoRAL eMAkoL StRong
emalia ftalowa do drewna i metalu, 
różne kolory, 0,9 l (19,99 zł/l)

nobiLeS PoRy Roku
farba lateksowa,  
2,5 l (12 zł/l)

SuPeR white
wysokiej jakości wodorozcieńczalna 
farba lateksowa, pozwala uzyskać 
efekt eleganckiej, świeżej bieli o głęboko 
matowym wykończeniu, 11 l (9,09 zł/l)

JedynkA PeRFekcyJnA PLuS
antyrefleksyjna, lateksowa, matowa farba 
biała, przeznaczona do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 10 l (6 zł/l)

duLux eASy cARe*
farba plamoodporna, różne kolory, 
- 2,5 l - 59,99 zł (24 zł/l) 
- 5 l - 116 zł (23,20 zł/l)

beckeRS deSigneR uniVeRSAL
wodorozcieńczalna emalia przeznaczona do 
dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni 
drewnianych i drewnopochodnych, najlepszy wybór 
dla alergików oraz do malowania elementów w po-
kojach dziecięcych, posiada rekomendacje PTA;
0,5 l - 19,99 zł (39,98 zł/l), 1 l - 38,99 zł,
2,5 l - 89,99 zł (36 zł/l)

FoLiA PSb budowLAnA 
czARnA StAndARd
gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m

tektuRA FALiStA 
2-warstwowa, 200-210 g/m2, 
1x15 m2

FoLiA PSb StAndARd 
PARoizoLAcyJnA
gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m
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PiAnA  
montażowa  
whiteteq
wężyk, 750 ml  
- 24,99 zł (33,32 zł/l),
pistolet, 750 ml  
- 25,99 zł (34,65 zł/l)

MARkiniA 
goLd high gLoSSy 
wym. 60x60 cm

StARduSt  
ceMento AnkARA 

płytka podłogowa, wym. 60x60 cm, gat. I

FARbA RenowAcyJnA do MebLi 
i płytek Ściennych V33 
różne kolory, do kuchni, 750 ml - 59,99 zł 
(79,99 zł/l), 2 l - 129,99 zł (65 zł/l) 
do łazienki, 750 ml - 76,99 zł (102,65 zł/l),  
2 l - 139 zł (69,50 zł/l)

1990
zł/szt.

1899
zł/szt.

7999
zł/szt.

5599
zł/szt.

od 1799
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

5
litrów

7999
zł/szt.

6699
zł/szt.

2999
zł/szt.

2,5
litra

10
litrów

10
litrów

0,9
litra

11
litrów

5999
zł/szt.

9999
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 0,5
litra

od 2,5
litra

4999
zł/rolka

6899
zł/rolka

od 2499
zł/szt.

5999
zł/m2

5999
zł/m2

od 5999
zł/szt.
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nieskazitelna biel

do twojego 

wnętrza

GRESY

Łazienkowe

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

13.

11.

12.

Dąb Teatralny, 
AC4, 7 mm 
- 23,99 zł

1.
Dąb Malay/ 
Holenderski, 
AC4, 8 mm, V-fuga 
- 32,99 zł

3.

PAneLe  
poDłoGowe

Dąb Calgary, 
AC4, 8 mm 
- 26,99 zł

2. Dąb Costa, 
AC5, 8 mm, V-fuga 
- 39,99 zł

4.

biurko olek białe
wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej, 
4 pojemne szuflady, nowoczesna stylistyka (szuflady 
bez uchwytów), wym. 94x75x43 cm

dRzwi 
zewnĘtrzne 
bRiStoL
szer. 90 cm, kolory: 
złoty dąb, orzech, 
antracyt; wykończenie 
Nano Advance, blacha 
ocynkowana, zalety: 
ciepłe, wygłuszające, 
bezpieczne, możliwość 
skracania, dwie uszczel-
ki, komplet akcesoriów 
w cenie

dRzwi 
zewnĘtrzne 
PASAdenA 
szer. 90 cm, L/P, kolor: 
orzech, złoty dąb, antra-
cyt, wypełnienie: spieniony 
polistyren; wykończenie: 
blacha ocynkowana, Nano 
Advance, komplet akceso-
riów w cenie

skrzyDło 
RAMowe 
wewnĘtrzne 
zitRon*
dostępne szer.: 60, 70, 
80, 90 cm (w wybranych 
przeszkleniach), szyba 
hartowana, dostępna 
kolorystyka: biały
*ceny bez klamki 
i ościeżnicy

toALetkA koSMetycznA kASiA
lustro z oświetleniem 12xLED, zestaw zawiera 
3 elementy, wym. 140x94x43 cm

reGał loft kraft*
stelaż metalowy, lakierowany na 

kolor czarny, półki z MDF o strukturze 
drewna; wym.: 34x32x148 cm - 159 zł, 

60x32x148 cm - 199 zł, 
60x32x110 cm - 179 zł

FoteL MiLoRd
fotel typu uszak w stylu skandynawskim, 
tapicerowany aksamitną tkaniną, nogi 
drewniane bukowe, pikowany, wym.: 
szer. 73 cm, wys. 99 cm, gł. 76 cm, wys. 
siedziska 47 cm; dostępne kolory: beż, 
butelkowa zieleń, czarny, granatowy, 
szary

tAboRet ALex
wys. 32 cm, składany;
kolory: white & black, 
dark grey

8. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny płyn do podłóg, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
9. REGINA ALOE VERA papier toaletowy, a'12 - 12,49 zł (1,04 zł/rolka)

10. SEPTI SOAP HYGIENIC higieniczny płyn do mycia powierzchni i rąk,  
5 l - 55 zł (11 zł/l)

11. HUMISTOP pochłaniacz wilgoci, urządzenie 280 g - 11,99 zł (42,82 zł/kg)
12. HUMISTOP MAXI pochłaniacz wilgoci, urządzenie 800 g - 22,99 zł (28,75 zł/kg)
13. HUMISTOP wkład zapasowy do pochłaniacza wilgoci  

- od 7,99 zł (od 18,73 zł/kg)

cheMiA goSPodARczA
1. PERSIL proszek do prania COLOR/REGULAR, 45 prań, 2,925 kg - 29,99 zł (10,25 zł/kg)
2. PERSIL DUOCAPS kapsułki do prania COLOR/REGULAR, 36 kaps. - 29,99 zł (0,83 zł/kaps.)
3. CLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,49 zł (10,98 zł/l)
4. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
5. FAIRY PROFESSIONAL płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 5 l - 32,99 zł (6,59 zł/l)
6. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny spray, różne rodzaje, 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
7. SIDOLUX ANTI-BAC żel do rąk wirusobójczy, 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)

od 2399
zł/m2

7 mm 8 mm8 mm 8 mm

259 
zł/szt.

1299 
zł/kpl.

1699 
zł/kpl.

od 369 
zł/szt.

529 
zł/zest.

649 
zł/szt. od 159 

zł/szt.2990
zł/szt.

od 549
zł/szt.

Wrzesień 20214
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U nas narzędzia
dla każdego

1.

2.

wieRtARkA udARowA 720 w
moc 720 W, uchwyt kluczykowy 13 mm,  
pręd. 0-3000 obr./min, schowek na wiertła  
ulokowany w dodatkowej rękojeści, walizka

młot uDarowy 900 w
moc 900 W, obroty 850 obr./min; udar 4000 ud./min, 
energia udaru 3 J, maks. śr. wiercenia w betonie 26 mm; 
uchwyt SDS-Plus; funkcje: wiercenie, wiercenie z udarem, 
kucie; aluminiowy korpus i głowica, walizka

szlifierka kątowa 1200 w
moc 1200 W; śr. tarczy 125 mm;  
reg. obrotów w zakresie 4000-12 000 obr./min; 
bezkluczykowy montaż osłony

mieszaDło 1200 w
moc 1200 W, jeden bieg, 
0–680 obr./min; uchwyt mieszadła  
14 mm; łagodny start; elektroniczna  
kontrola obrotów; w komplecie 
mieszadło śr. 100 mm

zestaw tablic narzĘDziowych
ściankę można konfigurować na różne sposoby, każdy 

element jest mobilny i można go zamontować w dowolnym 
miejscu; wym. 400x165x400 mm - 34,90 zł/zest.

skrzynki narzĘDziowe
1. OPTIMA - organizery z wytrzymałymi 

pokrywami z poliwęglanu;  
wewnętrzne nosidło,  
wym. 470x256x238 mm - 35,90 zł

2. HEAVY - lita uszczelka odporna  
na oddziaływanie pyłu i wody;  
wzmocniona konstrukcja ścian;  
wewnętrzne nosidło; organizery  
z pokrywami z poliwęglanu; przegro-
dy oraz kubeczki w organizerze;  
wym. 450x360x640 mm - 89 zł

szlifierka kątowa 900 w  
+ zeStAw tARcz
moc 900 W, śr. tarczy 125 mm; regulacja obrotów 
w zakresie 3000-12000 obr./min, w komplecie 10 tarcz 
tnących do metalu 125x1x22,2 mm

rĘkawice czarne 
wARSztAtowe
wierzchnia część z elastycznego  
materiału, część wewnętrzna  
o chropowatej strukturze  
zapewnia pewny i doskonały  
chwyt; dostępne rozm.:  
8-11 - 24,99 zł/para

pÓłbuty skÓra/oXforD
wierzch ze skóry/tkaniny typu Oxford, 
podeszwa gumowana o właściwościach  
antypoślizgowych, półbuty z noskiem stalo-
wym, kategoria bezpieczeństwa: SB, SRA; 
dostępne rozmiary: 40-45 - 129 zł/para

SPodnie boJówki  
MoRo SzARe  
ze wzMocnieniAMi
wytrzymała tkanina typu rip-stop, podwój-
ne szwy, 12 kieszeni, elementy odblasko-
we, regulacja szerokości w pasie; dostępne 
rozmiary: M, L, XL, 2XL - 139 zł/szt.

bLuzA PoLARowA
gramatura 290 g/m2, polar 100%  
poliester krótko strzyżony, dwustronnie  
szczotkowany, niemechacący się,  
3 kieszenie, wiatroszczelne suwaki;  
dostępne rozm.: M, L, XL, 2XL - 59,90 zł/szt.

płaszcz  
PRzeciwdeSzczowy
materiał PCV/poliester;  
wentylacja na plecach  
i pod pachami, rękawy  
z regulowanym ściągaczem;  
dostępne rozmiary:  
M, L, XL, 2XL 

koMPLet MoRo 
PRzeciwdeSzczowy

materiał: PCV/poliester, wodoszczelne szwy, 
otwory wentylacyjne, regulowany kaptur  

chowany w kołnierzu, mankiety kurtki zakoń-
czone elastycznym ściągaczem, 
regulacja szerokości nogawek; 

dostępne rozm.: M, L, XL, 2XL - 44,90 zł/kpl.

bezrĘkawnik  
ociePLAny 

powłoka 100% poliester  
typu pongee 160 g/m2,  

ocieplina 106 g/m2,  
impregnowana tkanina,  
3 kieszenie, zamykana  

na suwak; dostępne rozm.: 
M, L, XL, 2XL

179 
zł/kpl.

259 
zł/kpl.

249 
zł/kpl.

139 
zł/szt.

od 3590
zł/zest.

179 
zł/kpl.

wALizkA 
W kOMPLECIE

wALizkA 
W kOMPLECIE

720 
W

900 
W

900 
W

1200 
W

1200 
W

2299
zł/szt.

5990
zł/szt.
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1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

1.

3.

2.

2.

1.

hit cenowy

od 4290
zł/szt.

1.

2.

3.

żarÓwki leD 
różne rodzaje

oPRAwA 
PRzySuFitowA ReSto
gwint: GU10, okrągła, kwadrat, 
kolory: biały, czarny

oprawy zewnĘtrzne leD 
z czuJnikieM Ruchu
kolor: biała, czarna, szara, barwa światła neutralna
1. RIOLIT, 15 W, 1100 lm, IP65 - 55,90 zł 
2. HOWLIT, 20 W, 1800 lm, IP65 - 72,90 zł 
3. FRENIT, 20 W, 1800 lm, IP65,  

funkcja przyciemnienia - 74,90 zł

oprawa oŚwietleniowa Viletta
gwint: E27, kolor: satyna/biały, patyna/biały, chrom/biały
1. kinkiet - 42,90 zł
2. oprawa 3 pkt. - 129 zł
3. oprawa 5 pkt. - 179 zł

naŚwietlacze leD
1. 10 W - 11,90 zł, 20 W - 19,90 zł, 

30 W - 28,90 zł
2. z czujnikiem ruchu, 10 W - 29,90 zł,  

20 W - 38,90 zł, 30 W - 54,90 zł

PLAFon Led
CANDARA, kolor chrom, moc 15 W - 289 zł,
ETNA, 3xE14 + LED, 12 W z pilotem - 199 zł

oPRAwA 
wisząca 
LAgoS
aluminiowa, 
gwint: GU10, 
kolor: biały, czarny

oPRAwA SuFitowA tenSA
IP 20, gwint GU10 aluminiowa, kolory: biały, czarny,
1. okrągła, wym. 96x140 mm - 39,90 zł
2. kwadratowa, wym. 90x90 mm - 42,90 zł

ViLedA MoP  
obRotowy tuRbo 3w1
 - wkład do mopa obrotowego 
- 34,90 zł/szt.

LeiFheit 
SuSzARkA  
PegASuS 150 
SoLid SLiM

gARnek StRong
garnek nierdzewny z pokrywką;  
dostępne różne wielkości

PoJeMnik Vegbox
do przechowywania żywności, 
kolory: pudrowy róż, niebieski, 
limonkowy, popielaty

PoJeMnik cLiPbox  
lara/lars
różne pojemności

poŚciel farGrik maroco
poduszka: 50x60 cm - 22,90 zł, 70x80 cm - 34,90 zł
kołdra: 160x200 cm - 54,90 zł, 220x200 cm - 69,90 zł

oRgAnizeRy,  
PokRowce

1. organizer na ubrania  
i pościel - od 12,90 zł/szt.

2.  pokrowiec na ubrania  
- od 9,99 zł/szt.

3. woRek 
prÓżniowy

dostępne różne rozmiary 
- od 8,99 zł/szt.

od 299
zł/szt.

1490
zł/szt.

od 5590
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

5990
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

129 
zł/szt.

109 
zł/szt.

2790
zł/kg

2490
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

Wrzesień 20216

zajmiemy się

twojego domuoświetleniem

Organizacja garderoby 
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1.

2.

kALoSze
 - dziecięce, damskie, miks kolorów;
 - męskie, kolor czarny 

nAwozy
 - organiczny nawóz granulowany naturalny 
trawnik - 49,90 zł
 - naturalny trawnik sprayer - 39,90 zł
 - kwiaty domowe i balkonowe - 15,90 zł
 - ampułka rośliny i kwiaty - 3,49 zł

kRzewy ozdobne i owocowe
borówka amerykańska - na cały sezon, odmiany owocują jedna  
po drugiej, agrest, jeżyna, malina, porzeczka (czerwona, biała, 
czarna), bez czarny, pigwowiec, rokitnik, morwa, winorośl; 
- mini kiwi ostrolistna ISSAI + 50 pkt. PAybAck

wRzoSy
miks kolorów

cebuLe kwiAtowe
do nasadzeń jesiennych: hiacynty, 
tulipany, narcyze, krokusy, szafirki

1. szpadel prosty Solid + grabie do 
liści (M) Solid - 99 zł

2. szczotka uniwersalna (M) Solid  
+ grabie (CL) - 85 zł

3. zestaw QF grabie do liści + szczotka 
szeroka  + trzonek - 129 zł

bALon  
do winA
poj. 25 l, w koszu  
plastikowym;  
dostępne również  
poj. od 5 do 54 l

PoJeMnik 
na Śmieci zielony
1. 240 l - 149 zł
2. 120 l - 99 zł

koSz  
do SegRegAcJi
poj. 24 l 

worki na Śmieci
poj. 35-300 l; różne rodzaje

wiAdRo
poj. 10 l, z uchwytem, 
 - kolory: szary, czerwony,  
niebieski - 5,49 zł
 - z nadrukiem grzybów - 12,90 zł

miotły, szczotki 
zewnĘtrzne

narzĘDzia  
ogRodowe
różne rodzaje

narzĘDzia oGroDowe
różne rodzaje

tRAwy oRAz nAwozy
 - PRIMA mieszanka traw odpowiednia na hale widowiskowe, sportowe i wystawowe; place 
gier i zabaw; tereny campingowe; 0,9 kg - 9,99 zł (11,10 zł/kg), 4,5 kg - 49,90 zł 
(11,09 zł/kg), 9,5 kg - 99 zł (10,42 zł/kg)
 - nawozy jesienne: uniwersalne, do trawników, iglaków, do drzew i krzewów liściastych 
- od 8,99 zł (od  5,49 zł/kg)
 - obornik bydlęcy lub koński, 5 l - 10,90 zł (2,18 zł/l), 10 l - 15,90 zł (1,59 zł/l)

od 3390
zł/para

od 349
zł/szt. 699

zł/opak.

8599
zł/szt.

859
zł/szt.

od 359
zł/szt.

od 85 
zł/zest. 

od 99 
zł/szt.

od 549
zł/szt.

4790
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 2290
zł/szt. 

od 449
zł/szt. 

od 899
zł/szt.
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narzędzia ogrodowe

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50
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przĘsło 
ogRodzeniowe bonA*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, 
stal ocynk + RAL 7016, struktura 
*nie wymaga malowania, dostępne 
również bramy i furtki

PRODUKT
POLSKI

kAMienie ozdobne i gRySy
różne rodzaje

przĘsło  
ogRodzeniowe kAJA*
szer. 2 m, wys. 0,90-1,20 m, ocynk + RAL 
9005, dostępna również brama i furtka 

PRODUKT
POLSKI

przĘsło oGroDzeniowe nikola 2*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, ocynk + RAL 7016; dostępna również brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

ostrzałka  
eLektRycznA hAndy Fe 220
silnik o mocy 220 W, tarcza o wym. 
145x3,2x22 mm, posiada regulację  
kąta ostrzenia w zakresie od - 35° do +35°

PiLARkA eLektRycznA 
LideR gtP 2040qt
moc 2000 W, napięcie 230 V~50 Hz, 
prowadnica dł. 40 cm, waga 5,5 kg

PiLARkA SPALinowA  
LideR hP 5245

silnik 2-suwowy o poj. 51,5 cm3  
i mocy 2,5 kM, prowadnica dł. 45 cm, 

łańcuch 0,325" 1,5 mm 72E,  
hamulec bezpieczeństwa,  

automatyczne smarowanie łańcucha, 
system antywibracyjny

odkuRzAcz eLektRyczny 
hAndy dwo 2600 A
silnik 2600 W; napięcie: 230 V~50 Hz; worek 
poj. 35 l; rozdrabnianie 10 do 1; prędkość 
powietrza 270 km/h; zasysanie lub dmuchanie 

wycieRAczkA VARio
polimerobeton z rusztem kratowym,  
wym. 40x60 cm

kanał polimerobeton  
Aco SeLF euRoLine
z kratą ocynkowaną A15, długości:  
1 m - 47,90 zł, z króćcem, 1 m - 89,90 zł

kRAtkA tRAwnikowA
- 40x40 cm - 6,99 zł
- 40x60 cm - 9,99 zł

MuFLe
odwodnienie liniowe garażowe  
Garage PACk 4All - komplet 3 m.b.

479 
zł/ przęsło

259 
zł/przęsło

219 
zł/przęsło

od 599
zł/opak.

109 
zł/szt.

249 
zł/szt.

339 
zł/szt.

2000 
W

51,5 
cm3

220 
W

129 
zł/szt.

2600 
W

229 
zł/ kpl.8990

zł/kpl.

od 4790
zł/szt.

od 699
zł/szt.

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

Wszystkie ceny są cenami brutto. Promocje nie sumują się. Ceny podane w gazetce są cenami wyjściowymi. Oznacza to, że ceny artykułów w markecie mogą się nieznacznie różnić nawet w okresie  
obowiązywania oferty. Ze względu na powierzchnię handlową 100% oferty dostępne w wybranych sklepach. Oferta ma charakter informacyjny i polega na wyróżnieniu  

artykułów asortymentu. Sklepy Mrówka zastrzegają sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy płatności:

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

Białogard | ul. Królowej Jadwigi 4 7.00-19.00 7.00-17.00
Błażowa | ul. Armii Krajowej 36 7.00-19.00 7.00-16.00
Gajków | ul. Wrocławska 3 7.00-20.00 8.00-18.00
Gidle | Plac Dominikański 7 7.00-18.00 7.00-14.00
Goleniów | ul. Zakładowa 2 6.30-20.00 6.30-20.00
Gołubie | ul. Sambora II 19 A 6.00-20.00 6.30-15.00
Gryfice | ul. Niekładzka 5 7.00-19.00 7.00-18.00
Hoczew | Hoczew 143 7.00-18.00 7.00-15.00
Hrubieszów | ul. Kolejowa 16 7.00-20.00 7.00-20.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

Łobez | ul. Niepodległości 23 C 8.00-20.00 8.00-20.00
Mława | ul. Płocka 94 7.30-19.00 8.00-17.00
Mońki | ul. Magazynowa 6 6.30-17.00 6.30-14.00
Mszana Dolna | ul. Zakopiańska 6 N 7.00-20.00 7.00-19.00
Nowogard | ul. 3 Maja 28 A 8.00 - 20.00 8.00 - 20.00
Poddębice | ul. Łęczycka 25 7.00-20.00 8.00-18.00
Pułtusk | ul. Jana Pawła II 10 8.00-20.00 8.00-17.00
Radzyń Podlaski | ul. Międzyrzecka 92 7.00-18.00 7.00-15.00
Sadowne | ul. Łochowska 1 A 7.00-18.00 7.00-15.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

Rawicz | ul. Poznańska 15 A 7.00-21.00 7.00-21.00
Sława | ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 9 8.00-20.00 8.00-20.00
Sokołów Podlaski | ul. Sokołowska 1 7.00-19.00 7.00-16.00
Staszów | ul. Krakowska 47 A 7.00-20.00 7.00-18.00
Szprotawa | ul. Kożuchowska 3 7.00-20.00 8.00-20.00
Tomaszów Lubelski | ul. Łaszczowiecka 14 7.00-20.00 7.00-20.00
Warszawa-Falenica | ul. Ochocza 2 7.00-20.00 7.00-20.00
Wągrowiec | ul. Księdza Wróblewskiego 2 8.00-20.00 8.00-19.00
Włoszczowa | ul. Jędrzejowska 79 D 7.00-18.00 8.00-16.00

+50

+50



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

