
drut  4 mm

oczko 50x200 mm

PANEL OGRODZENIOWY 
wymiary 123x250 cm, kolor antracyt; 
oczko 50x200 mm; grubość drutu 4 mm

5599
zł/szt.

8899 -38%

Październik  
2021

Oferta ważna  
od 8.10 do 23.10

lub do wyczerpania zapasów.

TARNÓW – PODRZECZE – ZAKLICZYN



PIEc 
stALOWY 
ELIZA
wym. 40x46x90 cm, 
kolor beżowy

PIEc 
stALOWY 
EWA mAx
wym. 33x46x90 cm,  
górna płyta grzewcza z fajerką, 
przeszklenie w drzwiczkach PIEc stALOWY 

BEAtA
wym. 46,5x39x97 cm

PIEc stALOWY 
BARBARA
wym. 46,5x39x80 cm

płyta 
GRZEWcZA

PIEc stALOWY 
LUIZA
wym. 33x36x93 cm

PIEc 
stALOWY 
BERtA
wym. 46,5x39x97 cm

PIEcYk GAZOWY
4,2 kW

GRZEJNIk 
ALUmINIOWY POWER 70

wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, moc 769 W

GRZEJNIk  
ALUmINIOWY OPAL 80

wys. 580 mm, gr. 80 mm, szer. 80 mm, moc 1000 W

GRZEJNIk  
PsB stALOWY

- typ C22, 600x1200 mm

WĘGIEL ORZECH
27000 kJ/kg, frakcja 40-100 mm
25 kg (23,98 zł/opak.) EkO-GROsZEk

27000 kJ/kg, frakcja 5-25 mm,
25 kg (24,98 zł/opak.) PELLEt

opak. 15 kg (13,99 zł/opak.)

8,6 
kW

699 
zł/szt.

8,6 
kW

499 
zł/szt.

10,7 
kW

699 
zł/szt.

10,7 
kW

649 
zł/szt.

349 
zł/szt. 999 

zł/szt.

8,6 
kW 10 

kW

4,2 
kW

299 
zł/szt.

19999
zł/szt.

769 
W

1000 
W

23999
zł/szt. 349 

zł/szt.

600x1200 mm

937 
zł/tona

999 
zł/tona

959 
zł/tona
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2.

1.

3.

4.

kOmPAkt mItO
odpływ poziomy, możliwość 

regulacji spłukiwania eko 
2/4 litra lub 3/6 litra,  

deska polipropylenowa

tERmOWENtYLAtOR 
FH-04

GRZEJNIk kONWEktOROWY
2000 W, bez nawiewu

kURtYNA POWIEtRZNA
moc 1000/2000 W, wyświetlacz LCD z pilotem, 
trzy tryby do wyboru: zimny, ciepły, gorący 

GRZEJNIK łaZIENKOWy 
RARO cZARNY mAt

R

szer. x wys. moc cena
50x59,5 cm 263 W 169 zł
50x91 cm 363 W 239 zł

50x122,5 cm 475 W 269 zł

szer. x wys. moc cena
55x48 cm 315 W 119 zł
55x68 cm 460 W 189 zł
55x93 cm 610 W 239 zł
55x118 cm 760 W 279 zł
55x138 cm 920 W 299 zł

GRZEJNIk 
łaZIENKOWy 
PsB sUN
kolor biały

R

ZEstAW mEBLI mEA*
1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk, wym.: 50, 55, 60, 
75 cm - od 229 zł; 2. szafka stojąca, nóżki, biały połysk, 
wym.: 30, 50 cm - od 169 zł; 3. szafka wisząca, biały połysk, 
wym.: 30, 50 cm - od 119 zł; 4. słupek, wym. 170 cm - 279 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

sERIA BAtERII BAsIc
wannowa - 119,99 zł
umywalkowa stojąca - 64,99 zł
natrysk - 87,99 zł
umywalkowa ścienna - 94,99 zł
zlew ścienna - 94,99 zł

kABINA LIZA
szyby przednie 
transparentne 5 mm, 
szyby tył w kolorze 
czarnym 4 mm, 
profile aluminiowe 
- chrom, słuchawka 
prysznicowa, bateria, 
półka szklana, 
kwadratowy brodzik, 
wysokość brodzika 
15 cm, głębokość 
brodzika 5 cm, kabi-
na bez syfonu, wym.: 
80x80 cm, 90x90 cm

ZLEWOZmYWAk  
GRaNItOWy Z BatERIĄ  
wym. 48x78 cm

kOmPAkt ARtEcO 
cLEAN ON
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca, z funkcją 
łatwego wypinania,
- odpływ poziomy - 399 zł,
- odpływ pionowy - 429 zł

kOLUmNA  
NAtRYskOWA  
AmIGO VERELINE

249 
zł/zest.

HIt CENOWy

3499
zł/szt.

OCHRONa pRZEd 

PRZEGRZANIEm 7999
zł/szt.

139 
zł/kpl.

od 169 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 6499
zł/szt.

1249 
zł/szt.

46999
zł/kpl.

od 399 
zł/zest.

DEskA 
WoLnoopaDaJąCa

289 
zł/szt.
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duLux SupER BIały Mat
farba emulsyjna, wysokiej jakości, do dekora-
cyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 9 l (6,67 zł/l)

fARBA AkRYLOWA PsB mRÓWkA
wewnętrzna, biała,10 l (3,20 zł/l)

BECKERS dESIGNER WHItE
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała  
farba lateksowa do malowania ścian 
i sufitów, pomalowana powierzchnia zyskuje 
matowe wykończenie, 10 l (11,90 zł/l)

śNIEżKa BaRWy NatuRy
matowa farba lateksowa, 2,5 l (14 zł/l)

AcRYL PUtZ fINIsZ
gładź szpachlowa wykończe-
niowa, 17 kg (2 zł/kg)

JEDYNkA GRUNt
farba podkładowa 
do wnętrz, 10 l (4,50 zł/l)

śNIEżKa EKO
biała emulsja akrylowa 
do ścian i sufitów, 10 l (5 zł/l)

mAGNAt cREAtIVE
farba lateksowa, o głębokim stopniu 
matowości i antyrefleksyjna, szczegól-
nie polecana do malowania dużych 
powierzchni, 2,5 l (22 zł/l) duLux KOLORy śWIata

lateksowa farba do ściani sufitów;  
2,5 l - 49,99 zł (20 zł/l), 5 l - 94,99 zł (19 zł/l)

GRUNt  
GłĘBOKOpENEtRuJĄCy pRIMER pLuS 
5 l (4 zł/l)

Gładź 
SZpaCHLOWa 
AcRYL PUtZ 
stARt
20 kg (1,40 zł/kg)

mAstER  
DRABINA 
DOmOWA 
ALUmINIOWA
maks. obciążenie 125 kg;
 - 4-stopniowa - 69,99 zł
 - 5-stopniowa - 89,99 zł

5999
zł/szt.

3199
zł/szt.

1999
zł/szt.

9
litrów

10
litrów

10
litrów

5
litrów

119 
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

3499
zł/szt.

10
litrów

17
kg

4999
zł/szt.

3399
zł/szt.

4499
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

10
litrów

5499
zł/szt.

529 
zł/szt.

2799
zł/opak.

od 6999
zł/szt.
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daSZEK MOdułOWy aRCO pRO 
wym. 108x80 cm, konstrukcja - profile aluminiowe malowa-
ne proszkowo, kolory: antracytowy, brązowy

DAsZEk NAD DRZWI ARcO
wym. 150x90x25 cm, konstrukcja - profile aluminiowe 
malowane proszkowo, wypełnienie - płyta z poliwę-
glanu, kolory: antracytowy, brązowy, biały

DRZWI  
ZEWNĘtRZNE 
DAVOs* 
rozmiar 80, 90 cm, kolory: 
antracyt, orzech; w komplecie: 
klamka, szyld, wkładki
*do wyczerpania  
stanów magazynowych

paNEL pOdłOGOWy dĄB aSpEN
klasa ścieralności grubość [mm] v-fuga

aC3 7 tak

paNEL pOdłOGOWy MaLay / HOLENdERSKI
klasa ścieralności grubość [mm] v-fuga

aC3 7 tak

DRZWI  
ZEWNĘtRZNE 
HaNOvER*
szyba refleks, otwieranie na 
zewnątrz, kolor antracyt, 
rozmiar 90 cm, w komplecie: 
klamka, szyld, wkładki
*do wyczerpania  
stanów magazynowych

SKRZydłO 
RAmOWE PAULA* 
szerokość 70 i 80 cm, 
szyba hartowana, ko-
lory: biały, jesion szary, 
pokojowe - 299 zł 
łazienkowe (zamek WC 
+ podcięcie) - 329 zł
*do wyczerpania zapa-
sów magazynowych

dRZWI tECHNICZNE uRaN* 
grubość 40 mm, kolory: brąz, antracyt; rozmiary:  
80, 90 cm, wypełnienie: styropian, 3 zawiasy, ościeżnica 
*ceny bez klamki i wkładki  

SKRZydłO  
WEWNĘtRZNE 
RAmOWE BELLA*
szerokość od 70 do 
80 cm, szyba hartowa-
na, kolor jesion szary, 
pokojowe - 299 zł,  
łazienkowe (zamek WC 
+ podcięcie) - 329 zł
*do wyczerpania zapa-
sów magazynowych

paNEL pOdłOGOWy dĄB aLdaBRa
klasa ścieralności grubość [mm] v-fuga

aC4 8 nie

paNEL pOdłOGOWy  
dĄB paRKIEtOWy/ZORBa

klasa ścieralności grubość [mm] v-fuga
aC4 7 nie

pOdKład pOd paNELE 
I pOdłOGI płyWaJĄCE GR 4 mm 
wym. 59x79 cm, opak. 10,254 m2 (4,48 zł/m2)

169 
zł/szt.

319 
zł/szt.

dostępne kolory:

dostępne kolory:

3 LAtA
GWARANcJI

1359 
zł/kpl.

2199
zł/m2

1399 
zł/kpl.

3 LAtA
GWARANcJI

299 
zł/szt.

529 
zł/szt.

299 
zł/szt.

2899
zł/m2

2699
zł/m2

3299
zł/m2

4590
zł/opak.
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HIt CENOWy

99 
zł/szt.

GARNkI, PAtELNIE ROYAL
 - garnek z pokrywką, poj. 1,7-5,5 l - od 64,90 zł
 - patelnia, śr. 16-30 cm - od 34,90 zł

POJEmNIkI tRANsPORtOWE BRUNO
dostępne różne wielkości POJEmNIkI, skRZYNkA 

Z pOKRyWĄ EMIL & EMILIa 
dostępne różne wielkości

VILEDA DEskA  
VIVA ExPREss smARt PLUs 

DO PRAsOWANIA 
Z GNIAZDEm

VILEDA sUsZARkA 
INfINItY fLEx DO BIELIZNY
powierzchnia suszenia 30 m

sUsZARkA DO GRZYBÓW
średnica sita 28 cm, 5 sit z możliwością 
regulacji wysokości, moc 250 W

DZBANEk  
żaROOdpORNy LIMpO
2,1 l

kUBkI PORcELANOWE
BLaCk avenue  400 ml - 14,99 zł, Roses 340 ml - 10,99 zł

POJEmNIk cLIPBOx  
LaRa/LaRS
różne pojemności

VILEDA mOP  
OBROtOWY tURBO 3w1
 - wkład do mopa obrotowego - 34,90 zł/szt.

CZaJNIK ELEKtRyCZNy HENRy
moc 1800 W, pojemność 1,8 l,  
obrotowa podstawa 360 stopni

od 3490
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

147 
zł/szt.

199 
zł/szt.

1799
zł/szt.

od 1099
zł/szt.

od 399
zł/szt.

129 
zł/szt.

3999
zł/szt.
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2.

1.

BAtERYJNY 
cZUJNIk DYmU*
9 v, DC, BsI

cZUJNIk DYmU 
PROfEssIONAL*
zintegrowana bateria, 
żywotność 10 lat

BAtERYJNY cZUJNIk 
tLENKu WĘGLa (CZadu)*
prostokątny, 3x1,5 v

cZUJNIk GAZU 
ZIEmNEGO*

cZUJNIk  
GAZU sIEcIOWY*
1. LpG
2. ziemny

BAtERYJNY cZUJNIk 
ZALANIA, OR-Dc-629*
3xaaa

BAtERYJNY cZUJNIk 
tLENKu WĘGLa 
(CZadu)*
3xaa, TesT/DC-1-TesT

BAtERYJNY 
cZUJNIk tLENkU 
WĘGLa (CZadu)*
z przyciskiem TesT, 
żywotność 10 lat

OPRAWY 
OśWIEtLENIOWE EvELI 
- kinkiet - 44,99 zł
- listwa 2 pł. - 94,99 zł 
- listwa 4 pł. - 174,99 zł

żaRóWKa LEd 
10 W, e27, 840 lm, barwa neutralna

żaRóWKI LEd
Gu10, barwa: ciepła, zimna, neutralna;  
moc: 3 W - 3,99 zł, 5 W - 4,49 złsERIA sEmPRA*

biała i czarna – kinkiet - 34,99 zł, listwa 2 - 69,99 zł, 
listwa 3 - 99,99 zł, listwa 4 - 144,99 zł
*dostępne w wybranych sklepach

pRZEdłużaCZE WaRSZtatOWE  
sERIA PROfEssIONAL IP44*
7 m - 35,90 zł, 15 m - 65,90 zł, 20 m - 75,90 zł
*dostępne w wybranych sklepach

*d
os

tę
pn

e 
w

 w
yb

ra
ny

ch
 s

kl
ep

ac
h

2590
zł/szt.

5490
zł/szt.

8590
zł/szt.

7690
zł/szt.

7390
zł/szt.

3590
zł/szt.

6990
zł/szt.

6190
zł/szt.

od 489 
zł/szt.

OpRaWa OśWIEtLENIOWa
e27 
3-pł., 22 x LeD 489 zł
5-pł., 27 x LeD 759 zł 

od 4499
zł/szt.

349
zł/szt.

od 399
zł/szt.od 3499

zł/szt.

od 3590
zł/szt.
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płytKa vENEZIa  
LIGHt GREy 
dostępne: błyszcząca i matowa, 30x60 cm GRES MaRBLE WHItE

60x60 cm, polerowany, gat.1

KaMIEń aStI
kolory: biały i grafit, do wnętrz,  
opak. 0,5 m2 (41,98 zł/m2)

KaMIEń  
NAtURAL stONE
kolory krem, do wnętrz  
opak. 0,51 m2 (43,12 zł/m2)

sPOINA  
CEMENtOWO-żyWICZNa KERaKOLL 
do płytek, mozaik i marmurów,  
opak. 3 kg (11 zł/kg)

płytKI  
PARmA 1
biała cegła, idealnie 
sprawdza się zarów-
no w tradycyjnych, 
jak i nowoczesnych 
aranżacjach; płytka 
z gotową fugą gwa-
rantuje szybki i łatwy 
montaż, opak.  
0,5 m2 (57,98 zł/m2)

ZAPRAWA 
WyRóWNuJĄCa 
ZW-04 
grubość warstwy 3 do 
50 mm, na powierzchnie 
typowe i podgrzewane, 
duża wytrzymałość, 
mrozo- i wodoodporna 
22 kg (0,86 zł/kg)

AtLAs AtUt 
uniwersalny klej do 
płytek ceramicz-
nych, cementowych, 
kamiennych, do 
wewnątrz  
i na zewnątrz,  
25 kg (0,56 zł/kg)

sG GREs*
wym. 30,5x61 cm, kolory: silver, grey
*do wyczerpania zapasów

płytKa  
GIPsOWA sYDNEY

BEtON B25
25 kg (0,48 zł/kg)

4299
zł/m2 od 5899

zł/m2

2099
zł/opak. 2299

zł/opak. 3299
zł/opak.

3299
zł/opak.

1899
zł/opak.

HIt CENOWy

1410
zł/opak.

2799
zł/m2

2399
zł/opak.

1199
zł/opak.
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1.

2.

dyWaN LIGHt NaNO
wym.: 67x120 cm - 54,90 zł, 120x160 cm - 125 zł, 160x235 cm - 237 zł;  
dostępny w różnych wzorach

KRZESłO I Stół OttO dREWNIaNy
 - krzesło, kolory: biały, szary - 179 zł + 100 pkt. PAYBAck
 - stół oTTo drewniany, kolory: biały, szary - 379 zł + 200 pkt. PAYBAck

REGał SpOt  
DREWNIANY

3 półki - 139 zł, 4 półki - 189 zł; 
+ 200 pkt. PAYBAck

KRZESłO tapICEROWaNE KaRO
tapicerowane tkaniną aksamit; kolory: ciemnoszary, 
jasnoszary, beż; kolory nóg: czarny, biały, naturalny

kARNIsZ fIONA 
pojedynczy i podwójny, satyna, różne rozmiary

kOmPLEt  
KOłdRa pLuS pOduSZKa* 
kołdra, wym. 155x200 cm,  
poduszka, wym. 70x80 cm, miks. wzorów
*dostępne w wybranych sklepach

KOpMpLEt pOśCIELI NOCHE
wym.: 160x20 / 2x70x80 cm

pRZEśCIERadła  
JERSEy Z GuMKĄ, 
różne kolory oraz rozmiary

PANEL  
tAPIcEROWANY*
dostępne kolory: szary, grafit, granat, morski
60x15 cm - 24,99 zł 
60x30 cm - 28,99 zł
*towar dostępny w wybranych sklepach

SłupEK
1. 4 komorowy, wym. 161x41x38 cm,  

kolor dąb złoty - 219,90 zł/szt., biały - 211,90 zł/szt.
2. 3 komorowy, wym. 121x41x38 cm,  

kolor dąb złoty - 154,90 zł/szt., biały - 144,90 zł/szt.

od 179 
zł/szt.

od 5490
zł/szt.

199 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

od 7999
zł/szt.

5599
zł/kpl.

4899
zł/kpl.

od 2899
zł/szt.

od 2499
zł/szt.

od 14490
zł/szt.
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HIt CENOWy

399 
zł/kpl.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

SZLIFIERKa KĄtOWa*
moc nominalna 900 W, śr. tarczy 125 mm, regulacja 
obrotów, prędkość obr. bez obciążenia 2800-11000 min-1

*cena nie obejmuje tarczy

LaSER KRZyżOWy
dystans wyświetlania do 15 m, zielona wiązka światła, mecha-
nizm samopoziomujący, gwint do statywu 1/4", sygnalizacja 
błędnego nastawienia, w komplecie uchwyt mocujący i etui

DALmIERZ LAsEROWY
do pomiaru: odległości, pola powierzchni, objętości; 
maks. zasięg 20 m, dokładność pomiaru ± 2 mm

pIła uKOśNa*
moc 1600 W, wylot na pył, śr. tarczy 210 mm, maks. kąt 
cięcia 45°, maks. przekrój cięcia: dla 90x90° 120x55 mm, 
90x45° 80x55 mm, 45x90° 120x32 mm, 45x45° 80x32 mm
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta 
w ciągu 30 dni od zakupu

WIERtARkO- 
-WKRĘtaRKa udaROWa 18 v, RyOBI 
2-biegowa 0-500/0-1800 obr./min, moment obr. 
50 nm, wiercenie w drewnie 38 mm, w metalu 13 mm, 
w betonie 13 mm, dioda LeD, 2 x akumulator 2, 5 ah 
Lithium, ładowarka, miękka torba

skRZYNkA  
NaRZĘdZIOWa CaLIBER
wym. 550x267x270 mm

REGał MEtaLOWy
wym. 180x90x45 cm; 5 półek, udźwig do 
175 kg na każdą półkę; ocynkowany; półki 
z płyty MDF gr. 5 mm; montaż wciskany

WÓZEk  
WIELO-

ZADANIOWY
stalowy, ładowność 
200 kg, duże koła 

pneumatyczne, anty-
poślizgowy uchwyt

SZLIFIERKa KĄtOWa 720 W
tarcza 125 mm, prędkość obrotowa 11000 obr./min

kOmPREsOR OLEJOWY stANLEY 24 l 
moc 2 kM/1500 W, ciśnienie maksymalne 8 bar,  
wydajność 222 l/min

ODkURZAcZ WARsZtAtOWY 1250 W
moc 1250 W, pojemność zbiornika 20 l, zbiornik ze stali 
szlachetnej, wyposażenie: wąż ssący, duża dysza ssąca, 
filtr piankowy, dysza szczelinowa, rury przedłużające 
(3 szt.), 1 przejściówka, worek na kurz, napięcie zna-
mionowe 230 v, 50 Hz

279 
zł/szt.

199 
zł/kpl.

2999
zł/szt.

349 
zł/szt.

119 
zł/szt.

125 
mm

900 
W210 

mm

1600 
W

107 
zł/szt.

16999
zł/szt.

249 
zł/szt.

499 
zł/kpl.

189 
zł/szt.

1250 
W
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i zbieraj punkty

SZYBCIEJNIE MASZ KARTY PAYBACK? Odbierz ją przy kasie

+100



ROZDRABNIAcZ 
ELEktRYcZNY LIDER
silnik 2500 W, napięcie 
230 v ~50 Hz, maks. 
śr. gałęzi 4,5 cm, tarcza 
tnąca, worek na ścinki, 
zabezpieczenie 
przeciążeniowe, 
koła transportowe

PILARkA sPALINOWA LIDER
silnik 2-suwowy o poj. 41 cm3, moc 1,9 kM, prowadnica 
35 cm, łańcuch 3/8 1,3 mm 53e, hamulec bezpieczeństwa, 
automatyczne smarowanie łańcucha, system antywibracyj-
ny, mechanizm szybkiego napinania łańcucha, metalowe 
osadzenie uchwytu rozrusznika

OdKuRZaCZ ELEKtRyCZNy dO LIśCI
moc 3200 W, regulowana prędkość powietrza 
160-250 km/h, maks. wydajność 10,7 m3/min, wbudo-
wany rozdrabniacz liści, mielenie 10:1, pojemność worka 
40 l, 3 funkcje (dmuchawa, odkurzacz, mielenie)

PILARkA ELEktRYcZNA NAc
moc 1800 W, prowadnica 35 cm, 
automatyczne smarowanie

PILARkA 
sPALINOWA NAc
silnik 2-suwowy o poj. 49 cm3, 
moc 3 kM, dł. prowadnicy 45 cm

OGROdZENIE ROMa HORIZON
dostępne kolory: onyx, piryt
 - pustaki: BH20 50,4x20x20 cm - 26,99 zł,  
BH28 50,4x28x20 cm - 33,99 zł,  
 - daszki: 50,4x20x5 cm - 28,99 zł, 50,4x28x5 - 33,99 zł

OGRODZENIE JONIEc GORc DE LUxE*
kolory: piryt, onyx, 
 - moduł GM - piryt, onyx - 18,90 zł
 - moduł Gu+Ga - piryt, onyx - 19,90 zł

*dostępne w wybranych sklepach

INGA
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, RaL 9005, dostępna 
brama i furtka, wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

LIWIA
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, stal ocynk + RaL 9005, 
dostępna brama i furtka, nie wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

kORA
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RaL 7016 
struktura, dostępna brama i furtka, nie wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

sONIA
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m; stal ocynk + RaL 7016,  
struktura, dostępna brama i furtka, nie wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

PODmURÓWkA
rozmiar 246/20/5 cm, łącznik prosty,  
łącznik narożny - 9,99 zł/szt.

369 
zł/szt.

329 
zł/szt.

149 
zł/szt.

229 
zł/szt.

399 
zł/szt.

159 
zł/przęsło

269 
zł/przęsło

699 
zł/przęsło

2500 
W

1,9 
kM

3 
kM

1800 
W

40 
litrów

zł/przęsło

od 2699
zł/szt.

od 1890
zł/szt.

4599
zł/szt.
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SYSTEM
ogrodzeniowy

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

Sprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50

+50



ZNIcZ ZP557U
czas palenia 20 h, 
wys. 25 cm

stROIkI
miks wzorów

WKład 
PARAfINOWY  
DO ZNIcZY  
WP3

fLAkON
śr. 32 cm

ZNIcZ 3028
czas palenia 2 dni, 
wys. 26,4 cm

ZNIcZ 4004
czas palenia 4 dni,  
wys. 28,5 cm

ZNIcZ 1001 
czas palenia 2 dni,  
wys. 23,5 cm

499
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

HIt CENOWy

299
zł/szt.

899
zł/szt.

699
zł/szt. 799

zł/szt.

449
zł/szt.

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

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. 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.sufigs.pl

MRÓWKA Adres Telefon
Godziny otwarcia:

pn.-pt. sobota

33-100 TARnÓW ul. Czysta 5 14 684 86 15 8:00-20:00 8:00-18:00

32-840 zAKliCzyn ul.Krakowska 2 14 666 40 50 8:00-19:00 8:00-17:00

33-386 PodeGRodzie Podrzecze 196 18 541 64 20 8:00-20:00 8:00-18:00

akceptujemy płatności:



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

