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Skrzydło bezprzylgowe Verte E
pokojowe, 80 cm, lewe, lakier premium biały,  
w komplecie zamek magnetyczny
nr ref. 20380451

699,00*

29,97/m2

Panel  
podłogowy,  
dąb polarny
AC4, 8 mm, op. 2,402 m2 – 71,99 zł
nr ref. 20390503

4-stronna 
V-fuga

29,97/m2

184,97

Panel  
podłogowy,  
dąb thomas
AC4, 8 mm, op. 2,153 m2 – 64,53 zł
nr ref. 20399855

4-stronna 
V-fuga

31,98/m2

Panel  
podłogowy,  
dąb costa
AC5, 8 mm, op. 2,397 m2 – 76,66 zł
nr ref. 20128864

4-stronna 
V-fuga

31,98/m2

Panel  
podłogowy,  
dąb henry
AC5, 8 mm, op. 2,153 m2 – 68,85 zł
nr ref. 20399883

4-stronna 
V-fuga

49,97/m2

Panel  
podłogowy,  
dąb ibiza
AC6, 10 mm, op. 2,02 m2 – 100,94 zł
nr ref. 20369440

4-stronna 
V-fuga

59,97/m2

Panel  
podłogowy,  
dąb rivera
AC6, 12 mm, op. 1,651 m2 – 99,01 zł
nr ref. 986293

4-stronna 
V-fuga

sprawdź całą serię

Skrzydło Etna
pokojowe, wym. 80 cm, lewe, dąb olejowany
nr ref. 859383

349,00*

649,00*

Skrzydło bezprzylgowe Vector W
pokojowe, 80 cm, lewe, lakier biały
nr ref. 20187650

zamek magnetyczny 
w cenie

sprawdź całą serię

289,00*

Skrzydło ramowe  
Fresno
pokojowe, wym. 80 cm,  
lewe, dąb wiosenny
nr ref. 20245645

99,90

Klamka Pem
krótki szyld, czarny mat
nr ref. 20390272

sprawdź całą serięDostępne  
kolory

34,90

Klamka Eureka
krótki szyld, biała
nr ref. 20390041

sprawdź całą serię

Drzwi ciepłe Kraków
wym. 90 cm, lewe, antracyt
nr ref. 20427386

U=1,3
W/m2∙K

Dostępne  
kolory

1999,00

Drzwi ciepłe Tuluza
wym. 90 cm, lewe, antracyt
nr ref. 20254612

zamek listwowy 
winkhaus

U=1,3
W/m2∙K

Dostępne  
kolory

72,00/m2

Panel  
podłogowy SPC,  
dąb girona
klasa 33, 4 mm, opak. 2,196 m2 – 158,11 zł
nr ref. 20399953

wodoodporny

4-stronna 
V-fuga

65,00/m2

Panel  
podłogowy SPC,  
dąb haystack
klasa 32, 4 mm, op. 1,97 m2 – 128,05 zł
nr ref. 20307875

wodoodporny

4-stronna 
V-fuga

Okno fasadowe  
2-szybowe  
O14 PCV
wym. 865x1135 mm,  
6-komorowe,  
rozwierno-uchylne,  
prawe, białe
nr ref. 253043

334,00

sprawdź inne wymiary

solidna konstrukcja 
ramowa

sprawdź całą serię

798,00

Okno dachowe,  
3-szybowe,  
Optilight D-PRO
wym. 78x118 cm
nr ref. 20383482

Uw=1,1
W/m2∙K

Ug=0,7
W/m2∙K

przy zakupie skrzydła  
z ościeżnicą klamka  

za 1 zł**

*Cena nie obejmuje klamki

**Szczegóły w sklepie

3780 m2

17,97/m2

Panel  
podłogowy,  
dąb maron
AC4, 8 mm, op. 1,9948 m2 – 35,85 zł
nr ref. 20406904

Kołnierz falisty
do okna o wym. 78x118 cm
nr ref. 20383510

sprawdź inne wymiary

Spełniają  
wymagania programu  
Czyste Powietrze

1799,00

solidna 
konstrukcja 
ramowa

współczynnik przenikania 
ciepła dla całego okna

współczynnik przenikania 
ciepła dla pakietu szybowego

sprawdź inne wymiary
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Płytka ścienna Blanka,  
biała błyszcząca
wym. 29,7x60 cm,  
gat. II, op. 1,25 m2 – 30,00 zł
nr ref. 20443003

1500 m2

32,50/m2

Płytka ścienna Lozzi, szara
wym. 32,8x89,8 cm, gat. II, op. 1,77 m2 – 57,52 zł
nr ref. 20404202

1000 m2

32,50/m2

Płytka ścienna Integrally, biała
wym. 32,8x89,8 cm, gat. II, op. 1,77 m2 – 57,52 zł
nr ref. 20468476

49,96/m2

Dekor ścienny Abeto, 
beżowy
wym. 30x60 cm, gat. I, 
op. 1,8 m2 – 89,92 zł
nr ref. 20448064

39,90/m2

Płytka ścienna Abeto, kremowa
wym. 30x60 cm, gat. I, op. 1,8 m2 – 71,82 zł
nr ref. 20448015 – kremowa
nr ref. 20448022 – beżowa

99,00/m2 Gres polerowany Imperial, czarny
wym. 60x60 cm, gat. I,  
op. 1,44 m2 – 142,56 zł
nr ref. 20098162

79,00/m2
Gres polerowany Cluster, 
multikolor
wym. 60x120 cm, gat. I,  
op. 1,44 m2 – 113,76 zł
nr ref. 20375376

34,90

Zaprawa klejowa  
Bioflex
25 kg, elastyczna, szara, mineralna,  
cena za 1 kg – 1,40 zł
nr ref. 669305

C2TE

62,00

Zaprawa Klejowa  
H40 Bez Limitów
25 kg, wysokoelastyczna, biała  
cena za 1 kg – 2,64 zł
nr ref. 909692

do małych i dużych 
formatów

C2TES1

32,00

Elastyczny klej żelowy
20 kg, szary, cena za 1 kg – 1,60 zł
nr ref. 20166923 
nr ref. 20188952 –  Grunt Unifix, 5 l, cena regularna – 17,50 zł

C2TE
przy zakupie  
2 szt. Grunt 
Unifix  

za 1 zł

116,00

Zaprawa  
uszczelniająca  
FDF525
5 kg, wysokoelastyczna,  
cena za 1 kg – 23,20 zł
nr ref. 427511

Taśma uszczelniająca  
DBF 638
120 mm/10 m,  
cena regularna  – 95,00 zł
nr ref. 691670

SERIA ABETO

39,90/m2

Gres szkliwiony Legnum 
wym. 20x60 cm, gat. I, op. 1,44 m2 – 57,46 zł
nr ref. 20376881 – ciemnobrązowy
nr ref. 20376895 – jasnobrązowy
nr ref. 20376874 – jasnobeżowy

38,00

Silikon sanitarny  
Sopro
310 ml, biały,  
cena za 1 l – 122,58 zł
nr ref. 176904
nr ref. 812931 – bezbarwny

trwale elastyczny, 
ogranicza rozwój 
grzybów

2500 m2

24,00/m2

przy zakupie  
2 szt. 5 kg  

RABAT 10%
na taśmę

do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń
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Stelaż podtynkowy Gavo
wym. 41x113x15 cm, czarny przycisk
nr ref. 20446111

389,00
947,00

Zestaw podtynkowy Serel
pneumatyczny stelaż Grohe, miska 
bezkołnierzowa, deska duroplastowa, 
wolnoopadająca, przycisk chrom
nr ref. 20450955

miska 
bezkołnierzowa

899,00

Zestaw podtynkowy  
WC City Oval
stelaż Cersanit, miska bezkołnierzowa,  
deska duroplastowa, wolnoopadająca,  
przycisk chrom
nr ref. 841750

999,00

WC kompakt  
Gap Round
odpływ poziomy, deska  
duroplastowa, wolnoopadająca,  
z łatwym wypinaniem
nr ref. 20421702

przylegający  
do ściany

397,00

WC kompakt  
Arteco
odpływ poziomy,  
deska duroplastowa,  
wolnoopadająca,  
z łatwym wypinaniem
nr ref. 20010431

bezkołnierzowy

999,00

Kabina prysznicowa Liza White
wym. 80x80x195 cm, kwadratowa, drzwi 
transparentne, ścianki boczne białe, zestaw 
natryskowy wraz z półką w komplecie
nr ref. 20244560

brodzik  
w komplecie

849,00

Kabina prysznicowa Veno
wym. 80x80x185 cm, 1/4 koła, szkło transparentne, 
profile chrom, brodzik w komplecie
nr ref. 20457143

399,00

Kolumna  
prysznicowa Platto
w komplecie deszczownica,  
wąż, rączka natryskowa, 
bateria mieszaczowa
nr ref. 20406946

179,00

Bateria  
umywalkowa Neri
nr ref. 20361852

64,00

Bateria  
umywalkowa Petite
nr ref. 996506

korek click-clack 
w zestawie

449,00

Kolumna  
prysznicowa  
Svart
w komplecie: 
deszczownica, wąż,  
rączka natryskowa,  
bateria termostatyczna
nr ref. 20347152

Dostępne  
kolory

349,00

Zlew granitowy Hunter
wym. 44x67x16 cm, beżowy, bateria elastyczna,  
syfon oszczędzający miejsce
nr ref. 20450374

syfon  
w komplecie

sprawdź całą serię

sprawdź wym. 90 cmsprawdź wym. 90 cm

Odpływ liniowy Ordos
wym. 640x67 mm, wys. 110 mm, przepływ 0,6 l/s, 
syfon ze stali nierdzewnej, czyszczony od góry, chrom
nr ref. 20389390

syfon Geberit 

GRATIS

przy zakupie stelaża 

RABAT 10% 
na miski

 Kolekcja Armando – sprawdź całą serię

nr ref. 20238106 –  Szafka wisząca, wym. 32x75x22 cm,  
biały, lakierowany

nr ref. 20238232 –  Szafka lustrzana Uni, wym. 50x60x15 cm,  
biała, zestaw nie obejmuje oświetlenia

nr ref. 20238183 –  Słupek, wym. 35x172x30 cm,  
biały, lakierowany

nr ref. 20238141 –  Półsłupek, wym. 33x84x33 cm,  
biały, lakierowany

nr ref. 20238190 –  Szafka z umywalką, wym. 45x80x37 cm,  
biała, lakierowana

249,00189,00

249,00 249,00

349,00

5.

5.

4.

4.

3.

3.
2.

2.1. 1.

199,00

dostępne inne wymiary

ruszt pełny
i pod płytkę
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Grzejnik Oval, podwójny
wym. 170x41x10 cm, moc 1607 W  
przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, biały
nr ref. 20273470 
nr ref. 20003326 - zintegrowane  
przyłącze duo-plex,  
cena regularna - 282,00 zł 

269,00

Grzejnik stalowy C22
wym. 60x100 cm, moc 1718 W  

przy temp. 75/65/20°C, podłączenie boczne
nr ref. 771050

2,69

Rura Pert/Al/Pert
Ø 16 mm, grub. ścianki 2 mm
nr ref. 800492

2159,00

Kocioł gazowy  
Clas X 24CF EU
2-funkcyjny, otwarta komora  
spalania, moc 25,8 kW
nr ref. 20104441

39,80

Plafon LED URAN C
moc 18 W, strumień świetlny 1350 lm, 
barwa światła neutralna, 4000 K,  
Ø 33 cm, IP44
nr ref. 20335931

10400,00

Pompa ciepła Haier AU082FYCRA (HW)
typ monoblok, do c.o., c.w.u. i chłodzenia, moc 7,8 kW
nr ref. 20408115

Profil aluminiowy  
do taśm LED Micro K Alu 
podtynkowy, klosz mleczny, dł. 2 m
nr ref. 763721

39,00
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59,00

Panel  
LED Camaro
moc 40 W, strumień świetlny 4000 lm,  
barwa światła neutralna, 4000 K,  
wym. 595x595 mm
nr ref. 20354824

Zestaw 3 x oczko Sun
trzonek GU10, kolor czarny, żarówka LED, 3,5 W, 
strumień świetlny 250 lm, barwa światła ciepłobiała, 
3000 K, cena za 1 szt. – 16,60 zł
nr ref. 20132623

49,80

98,00

Taśma LED RGB
moc 24 W, pilot, zasilacz, dł. 5 m
nr ref. 855435

39,00

Taśma LED HQS
moc 6 W, strumień świetlny 510 lm/m, 
barwa światła neutralna, 4000 K, IP33, 
dł. 5 m
nr ref. 20207894

19,78*

Ekgroszek kamienny Lew
20 kg, kaloryczność 29-27 MJ/kg,  
cena bez akcyzy,  
cena za 1 tonę – 989,00 zł 
nr ref. 20337373

14,98

Pellet Premium  
Sek Pol
15 kg, kaloryczność 16,9 MJ/kg,  
popiół <0,7%, granulacja 6 mm,  
klasa ENplus A1,  
cena za 1 tonę – 999,00 zł
nr ref. 20337051

8,90

Łącznik  
pojedynczy  
Aria
biały
nr ref. 722694

8,90

Gniazdo  
pojedyncze  
Aria 
biały, z uziemieniem
nr ref. 722785

1,99

Ramka  
pojedyncza  
Aria
biały
nr ref. 722876

SERIA AS

Dostępne  
kolory

*Cena dotyczy produktu w warunkach zwolnienia  
od akcyzy zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia  
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  
(Dz.U. z 2019 roku, poz. 864) i wymaga pisemnego 
oświadczenia nabywcy o przeznaczeniu produktu  
do celów opałowych.

45 szt.

2599,00

Kocioł  
kondensacyjny,  
gazowy Sylber  
Basic 25S
2-funkcyjny, moc 5-25 kW
nr ref. 20447581

producent 
Beretta

regulator  
pokojowy  
w komplecie 

przy zakupie  
min. 200 m.b. rury 

RABAT 10% 
na złączki Kan-Therm

przy zakupie grzejnika 

RABAT 5%
na zestaw termostatyczny  
duo-plex firmy  
Schlösser

przy zakupie  
min. 40 szt.  

RABAT 5%*



1199,00
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63,50

Farba Dekoral Silver Super kryjąca
akrylowo-lateksowa, biała, poj. 10 l, wydajność do 14 m2/l, 
cena za 1 l  – 6,35 zł
nr ref. 20355405

63,95

Farba Dekoral Odporna na zmywanie
lateksowa, biała, poj. 11 l, wydajność 14 m2/l,  
cena za 1 l  – 5,82 zł
nr ref. 20446426

149,00

Farba Dulux Weathershield
lateksowa, do elewacji, biała, poj. 10 l, 
wydajność do 8 m2/l, cena za 1 l  – 14,90 zł
nr ref. 20481181

22,95

Grunt głęboko  
penetrujący Sentic
do stabilizacji nasiąkliwości podłoża,  
poj. 10 l, wydajność 12 m2/l,  
cena za 1 l  – 2,30 zł
nr ref. 20158173

54,95

Gotowa gładź  
finiszowa IN46
szpachlowa, op. 25 kg,  
wydajność do 1,6 kg/m2,  
cena za 1 kg  – 2,20 zł
nr ref. 801066

53,75

Gładź Guardi
szpachlowa, op. 20 kg,  
wydajność ok. 1 kg/m2,  
cena za 1 kg  – 2,68 zł
nr ref. 20417614

1749,00

Agregat malarski ControlPro 250R
moc 550 W, wydajność 1250 ml/min
nr ref. 960750

przedłużka 
GRATIS

319,00

Pistolet malarski W 510
moc 110 W, wydajność 230 ml/min
nr ref. 20431390

640,00

Odkurzacz warsztatowy VC2512L  
+ skrzynka MAKPAC typ 2
moc 1000 W, wydajność 3600 l/min, poj. zbiornika 25 l
nr ref. 20440910

akcesoria  
w zestawie

450 szt.

54,95

Farba Dulux EasyCare
lateksowa, popisowy biszkopt, poj. 2,5 l,  
wydajność do 14 m2/l, cena za 1 l  – 21,95 zł
nr ref. 630476 
nr ref. 20486781 –  Grunt Dulux, 3 l, cena regularna – 38,80 zł

59,95

Farba Beckers Designer Colour
lateksowa, juicy orange, poj. 2,5 l,  
wydajność do 16 m2/l, cena za 1 l  – 23,98 zł
nr ref. 244734

59,95

Impregnat ogrodowy 
Vidaron
do drewna, palisander, poj. 4,5 l, 
wydajność do 10 m2/l,  
cena za 1 l  – 13,33 zł
nr ref. 20427225

320 szt.

74,95

Lakier lamperyjny 
Dekoral Silver
bezbarwny, poj. 5 l,  
wydajność 10 m2/l,  
cena za 1 l  – 14,99 zł
nr ref. 20183541

K O L O R Y
72

K O L O R Y
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O L O R Ó W

8

85,00*

Tynk mozaikowy Lakma
akrylowy, zewnętrzny i wewnętrzny, op. 15 kg,  
wydajność do 4,5 kg/m2, cena za 1 kg  – 5,67 zł
nr ref. 802522

K

O L O R Ó W

56mieszanie kolorów 

GRATIS
*Produkt dostępny tylko w sklepach stacjonarnych

12,95 

Silikon uniwersalny  
Ceresit CS8
biały, poj. 280 ml,  
cena za 1 l  – 46,25 zł
nr ref. 594230

przy zakupie 12 szt.  

RABAT 10%

7,95 

Akryl uniwersalny 
Ceresit CS7
biały, poj. 280 ml, 
cena za 1 l  – 28,40 zł
nr ref. 395696

przy zakupie 12 szt.  

RABAT 10%

Organizer
wym. 510x345x115 mm
nr ref. 20467265

Skrzynka  
narzędziowa
wym. 520x345x260 mm
nr ref. 20467272

Skrzynka na kółkach
wym. 525x410x568 mm
nr ref. 20467286

SERIA STACK’N’ROLL

89,00
99,00

199,00

przy zakupie 5 l grunt, 3 l  

za 1 zł*

NOWA
KOLEKCJA

NOWOŚĆ

*Dotyczy zakupu 2 opak. o poj. 2,5 l  
lub 1 opak. o poj. 5 l
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5000 szt. 

7,75

Wylewka  
betonowa  
441 M-15
25 kg,  
zalecana grub. 25-80 mm, 
cena za 1 kg – 0,31 zł
nr ref. 20203631

17,85

Zaprawa klejowa  
do styropianu Grawis S
25 kg, cena za 1 kg – 0,71 zł
nr ref. 471975 

22,85

Zaprawa klejąco-zbrojąca  
do styropianu Grawis U
25 kg, cena za 1 kg  – 0,91 zł
nr ref. 471961

Masa  
szpachlowa  
Knauf  
Rotband Finish
28 kg, cena za 1 kg – 1,78 zł
nr ref. 203280

49,85

13,78/m2

Płyta gipsowo-kartonowa Norgips,  
podłogowa, typ DFIR
wym. 600x2400x12,5 mm, cena za szt. (1,44 m2)  – 19,85 zł
nr ref. 362670

15,00/m2

Papa  
wierzchnia  
Top PYE PV250  
S 5,2s SBS,  
termozgrzewalna 
rolka 5 m2 – 75,00 zł
nr ref. 20168274

31,95/m2

Wełna  
mineralna  
Super-Mata,  
szklana, 15 cm
op. 3,72 m2 – 118,85 zł
nr ref. 552580

λ = 0,033 W/mK

20,00/m2

Gont bitumiczny karpiówka, 
grafitowy
wym. 80x32 cm, op. 3 m2 – 60,00 zł
nr ref. 20046026

Dostępne  
kolory

32,50/szt.

Płyta falista Base, brązowa
wym. 2x0,86 m, 
nr ref. 376026

Dostępne  
kolory

przy zakupie 5 szt.  

RABAT 7%
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