
HIT CENOWY

999
zł/zest.

HIT CENOWY

1199
zł/zest.

Czerwiec  
2021

Oferta ważna  
od 4.06 do 13.06

lub do wyczerpania zapasów.



NOWY DESIGN W ŚWIECIE BHP

SKARPETA 
ROBOCZA
niska, rozm. 39-42
43-46

SANDAŁY ZAWODOWE
rozmiar: 42-45

OKULARY POLARYZACYJNE
soczewki TAC z polaryzacją oraz filtrem 
UV 400

KOSZULKA BEZ KOSZULKA BEZ 
RĘKAWÓWRĘKAWÓW
160 g/m2  rozmiar:  
S – 3XL

SPODNIE 
ROBOCZE PREMIUM, 
4 way stretch, rozmiar: M-XXXL

KOSZULKA Z DŁUGIM 
RĘKAWEM PREMIUM
rozmiar: M/XL/XXL

KOSZULA 
FLANELOWA 
CAMO
rozmiar: M-XXL

PASEK DO SPODNI 
ROBOCZYCH
dł. 130 cm

RĘKAWICE 
ROBOCZE
skóra synt. 
rozm: 8/9/10

KRÓTKIE SPODENKI
PREMIUM 
M-XXL

SPODENKI KRÓTKIE SPODENKI KRÓTKIE 
JEANSOWE ZE JEANSOWE ZE 
WZMOCNIENIAMIWZMOCNIENIAMI
rozmiar: S- 3XL 

SANDAŁY TREKKINGOWE
szar.-czar.-pom.  rozmiar: 39-46

137 
zł/szt.

97 
zł/szt.

42 
zł/szt.

37 
zł/szt.

16 
zł/para

86 
zł/szt.

97 
zł/para

113 
zł/para

8 
zł/szt.

38 
zł/szt.

88 
zł/szt.

29 
zł/szt.

88 
zł/szt.

88 
zł/szt.

1279
zł/szt.

999
zł/szt.zł/szt.

599
zł/parazł/para

Czerwiec 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ



SKARPETA 
ROBOCZA
niska, rozm. 39-42
43-46

HIT CENOWY

68 
zł/zest.

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA
moc 150 W; rotacja/oscylacja
2 mm; rozmiar papieru:
na zacisk 230x93 mm,
na rzep 187x93 mm; łatwa
wymiana akcesoriów (rzep
albo zacisk)

PIŁA UKOŚNA
moc maks. 1800 W; śr. tarczy 210x30 mm, 48 zębów; 
szer. cięcia 90°x90° 310x62 mm, 90°x45° 210x62 mm, 
45°x90° 310x36 mm, 45°x45° 210x36 mm; laser; 
podstawa aluminiowa z regulacją kąta; zacisk do 
przytrzymywania przedmiotu obrabianego; prowadnica 
z możliwością blokady

WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA
wiertarko-wkrętarka, adapter USB-latarka LED, ładowarka, 
akumulator Li-Ion ENERGY+ 18 V, 2 Ah; 
dodatkowy przełącznik wkręcania, wiercenia i wiercenia 
z udarem), moment obr. (miękki/twardy) 35/55 Nm, kompa-
tybilna z akumulatorami ENERGY+; adapter USB/latarka LED 
o mocy 1 W, wyjścia zewnętrzne USB 5 V DC 1,5 A

ZESTAW KOŃCÓWEK UDAROWYCH 
1/4 WKRĘTAKOWYCH IMPACT GOLD
26 szt., końcówki wkrętarskie i adapter z serii 
Impact GOLD MAKITA mają wzmocniony rdzeń za-
pewniający większą wytrzymałość, oraz elastyczną 
strefę skrętną. 

MYJKA MPX22EH

FUNKCJE
• wbudowane uchwyty na akcesoria
• szybkozłączne elementy
• kabel zasilający 5 m
• zabezpieczenie termiczne silnika
• konstrukcja dwukołowa  

z teleskopowa rączką
• 3 - osiowa aluminiowa pompa tłokowa z hartowanymi 

tłokami ze stali nierdzewnej
• sprawdzalny filtr wody
PARAMETRY
maks. ciśnienie bar 160 
maks. przepływ wody (l/h) 460
typ silnika T˜uniwesalny
maks. temperatura wody 50OC
  

LASER KRZYŻOWY SMART 1.1
generuje jedną wiązkę pionową oraz jedną 
wiązkę poziomą, samopoziomuje się, dzięki 
automatycznej amortyzacji kompensatora, 
mechaniczna blokada wahadła, umożliwia-
jąca wyznaczenie linii skośnych odporny na 
wodę oraz kurz, klasa szczelności IP54

SZLIFIERKA STOŁOWA  
TARCZOWO TAŚMOWA
średnica tarczy ściernej: 150 mm
szerokość tarczy ściernej: 20 mm
szerokość taśmy ściernej: 50 mm
długość taśmy ściernej: 686 mm

KOMPRESOR BM15-24 230V
moc silnika: 1,5 KM, napięcie znamionowe: 230 V ~ 
50 Hz, pojemność zbiornika: 24 l
wydajność : 138/200 l/min
maks. ciśnienie robocze: maks. 8 bar
liczba cylindrów: 1

9999 
zł/szt.zł/szt.

190190 
zł/szt.zł/szt.

499 
zł/szt.

299 
zł/zest.

214 
zł/szt.

366 
zł/szt.

HIT CENOWY

599 
zł/zest.

1800 
W

2000 
W

150 
W

18 
V

W DOMOWYMwarsztacie

Czerwiec 2021 3  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+200

NOWOŚĆ



w ogrodzieLato HIT CENOWY

177 
zł/szt.

HIT CENOWY

1490 
zł/szt.

HIT CENOWY

222 
zł/zest.

OPRYSKIWACZ  
MASTER 3000 z LANCĄ 30 cm
ręczny ciśnieniowy opryskiwacz wyposażony  
w lancę 30 cm oraz dodatkową dyszę MR 1.0-90º, 
dysza okrągła

KOSIARKA SPALINOWA 
FAWORYT SHC51N196LE-4W1
- waga: 36,5 kg
- typ silnika: spalinowy, czterosuwowy,  
 górnozaworowy
- producent silnika: LONCIN
- model silnika: LC1P70FC
- pojemność silnika: 196 cm3

- znamionowa moc silnika: 3,5 kW
- rozrusznik: ręczny i elektryczny
- szerokość koszenia: 51 cm
- sposób napędu: napęd własny    
  na tylne koła

ZESTAW STARTOWY
podkaszarka 18 V 
akumulator Li-On 18V 2.0 Ah 
ładowarka 60 W do akumulatora

AKUMULATOR
one +all 2.0 Ah 18 V li-ion 

ŁADOWARKA 
one+all do ded7032 i ded7034 

NOŻYCE DO TRAWY 
I ŻYWOPŁOTU 18V
maks. śr. cięcia : 8mm, ogumowany 
uchwyt, beznarzędziowa wymiana 
ostrzy- ułatwiająca pracę, szerokość 
ostrza do trawy 100 mm, długość 
ostrza do krzewów 200 mm

KORA KAMIENNA 11/32 
25 kg 

NOŻYCE DO KRZEWÓW I TRAWY  
GE-CG 18 LI-SOLO 
gumowana rękojeść,  głowica do cięcia trawy 
i żywopłotów (dł. miecza 20 cm) w zestawie, metalowa 
przekładnia, wyłącznik bezpieczeństwa, beznarzędziowa 
wymiana osprzętu  

ZESTAW STARTOWY 18V 2,5 Ah  
(ładowarka + akumulator 2,5 Ah), szybkie 
ładowanie: 50 min, kompatybilność: 200+ urządzeń

KORA SORTOWANA PRIMO
20 l  

KOSIARKA ELEKTRYCZNA  
1700 W HANDY YK

- silnik: 1700 W
- napięcie: 230 V~50 Hz
- szerokość robocza: 38 cm
- regulacja wysokości koszenia:

centralna 20-70 mm
- kosz: 50 l

- koła: 15,5/19,5 cm
- ergonomiczny uchwyt 
- termiczne zabezpieczenie 
przeciążeniowe

HIT CENOWY

1188
zł/25 kg

366 
zł/zest.

116 
zł/szt.

329 
zł/szt.

99 
zł/szt.

75 
zł/szt.

5 
zł/20 l

55 
zł/szt.

Czerwiec 20214  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

+100

NOWOŚĆ



HIT CENOWY

109 
zł/szt.

HIT CENOWY

397 
zł/szt.

HIT CENOWY

149 
zł/szt.

KRZESŁO  
PLAŻOWE LIDO

wym. 50x58x93 cm 

MUSZLA 
PLAŻOWA POP UP
150x83x98 cm

TRAMPOLINA 8,3FT
2,53 m, bez drabinki 

HUŚTAWKA 
OGRODOWY BRASIL
różowa, szara, beżowa

HUSTAWKA 
BOCIANIE 
GNIAZDO
kolory: antracytowy, 
niebieski, zielony, 
pomarańczowy

LEŻAK 
GRAWITACYJNY 
COMFORT

FOTEL 
GALAXY 
PLUS

STOŁEK RYBACKI
4 nogi, pomarańczowy

KRZESEŁKO 
TURYSTYCZNE
wysokie

PIASKOWNICA PIASKOWNICA 
SŁOŃ
z pokrywą wymiary:
116,5x78,5x25 cm

HUŚTAWKA KUBEŁKOWA
miks kolorów, maks. obciążenie 20 kg

HUŚTAWKA 
DREWNIANA

POJEMNIK NA 
KÓŁKACH TOYS
39 l, różne kolory

2490
zł/szt.

3990
zł/szt.

11119999
zł/szt.zł/szt.

3535 
zł/szt.zł/szt.

99 99 
zł/szt.zł/szt.

159 159 
zł/szt.zł/szt.

139139 
zł/szt.zł/szt.

3939 
zł/szt.zł/szt.

4949 
zł/szt.zł/szt.

34349999
zł/szt.
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Strefa 

dobrej zabawy

i relaksu w ogrodzie

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



HIT CENOWY

849 
zł/szt.

HIT CENOWY

3499 
zł/zest.

ZESTAW MEBLI GIGI 
COMFORT
7-częściowy zestaw mebli 
rattanowych  konstrukcja metalowa, 
plecionka- polirattan, blat stolika szkło 
hartowane, poduszki-poliester,  
fotel narożny (lewy/prawy) 
72x72x63 cm - 2 szt.,  
fotel bez podłokietników:  
62x72x63 cm - 4 szt.,  
stolik 62x62x32 cm 

ZESTAW LIVORNO II
konstrukcja metalowa, stół ze szklanym blatem 
160x90cm; wys. 72cm, + 6 krzeseł metalowych 
pokrytych tkaniną w kolorze beżowym 54x55x86 cm

HUŚTAWKA OGRODOWA
wymiary: 200x120 cm, wysokość 164 cm, poduszka o gru-

bości 8 cm, polyester 160g, stelaż stalowy,  
rama 48x32x28x25x16mm, daszek poliester180 g

KRATKA 
KINGA 
TRAPEZ 
60x150 cm

KRATKA 
KINGA 
PROSTA 
38x180 cm

PŁOTEK 
TRAWNIKOWY 
FIOŁEK 
90x17/30 cm

PŁOT SZTACHETOWY 
PROSTY 
180x60 cm

STÓŁ OGRODOWY JUPITER
90 cm – kwadratowy

KRZESŁO 
ARKADIA 
szerokość: 56 cm
- głębokość: 68 cm
- wysokość: 93 cm
- konstrukcja krzesła 
  wykonana ze stali
- siedzisko wykonane 
  z tkaniny textiliene 
  z dodatkiem siatki

100% black

pantone 485C (CMYK: 100% red, 100% yellow) 100% black

pantone 485C (CMYK: 100% red, 100% yellow)

149149 
zł/szt.zł/szt.

9999 
zł/szt.zł/szt.

10881088  
zł/zest.zł/zest.

133133 
zł/szt.zł/szt.

25 
zł/szt.

11 
zł/szt.

1818 
zł/szt.zł/szt.

12 
zł/szt.

PARASOL OGRODOWY MARKET 3 m
- materiał czaszy poliester 180g/m2

- rozkładanie korbką 
- bez podstawy i obciążenia

Czerwiec 20216  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ



HIT CENOWY

649 
zł/szt.

KUCHENKA 
GAZOWA
- 2-palnikowa - 89,99 zł
+100 pkt. PAYBACK

- 4-palnikowa - 149,99 zł

LAMPA SOLARNA 
-  POLUX PIN 

LAMPA SOLARNA  
POLUX KULA 

GRILL KOCIOŁEKGRILL WĘGLOWY
VIM - 3402

kinkiet:
- prosty - 49 zł

kinkiet:
- skośny - 55 zł

KOLEKCJA LAMP  
OGRODOWYCH NEW YORK
alum., prostokątne:
lampa:
- średnia 44 cm - 74 zł
- średnia 44 cm + gniazdo - 78 zł
- średnia 44 cm + sensor - 99 zł
- wysoka 74 cm - 99 zł

HIT CENOWY

250
zł/szt.

GRILL 
WISZĄCY

GRILL GAZOWY MIR G3 
wymiary: 107x51x101 cm, ruszt: 49x38 cm
powierzchnia grillowania: 1862 cm²
materiał rusztu: stal emaliowana
palniki: 3, moc pojedynczego panika: 
2,63 kW, elektryczny zapłon, termometr  
dwuzakresowy w pokrywie, półki boczne koła 
transportowe,zasilanie: mieszanka propan-
-butan (LPG), 37 mbar, w zestawie zawarty jest 
reduktor oraz wąż do podłączenia butli.

100% black

pantone 485C (CMYK: 100% red, 100% yellow)

od 8999
zł/szt.

od od 49 49 
zł/szt.zł/szt.

1313 
zł/szt.zł/szt.

8888 
zł/szt.zł/szt.

3232 
zł/szt.zł/szt.

144 
zł/szt.
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HIT CENOWY

149 
zł/szt.

VIDARON LAKIEROBEJCA
DEKORACYJNO-OCHRONNA
6 – letnia skuteczna ochrona, odporna na trudne warunki atmosferyczne, 
chroni przed wodą, UV, wilgocią, zawiera unikalny układ wysokogatunkowych 
żywic, zapewnia trwałą i elastyczna powłokę (33,12 zł/l)

SADOLIN EXTRA
lakierobejca dekoracyjno-
-ochronna, różne kolory, 
2,5 l (47,60 zł/l)

BECKERS DESIGNER COLOUR
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa farba do ścian i sufitów, 
tworzy piękne matowe, zmywalne wykończenie, wydajność do 16 m2/l; 
2,5 l - 59,99 zł (24 zł/l); 5 l - 109 zł (21,80 zł/l)

ŚNIEŻKA 
BARWY NATURY
matowa farba lateksowa, 
2,5 l (14 zł/l)

VIDARON IMPREGNAT 
OGRODOWY
chroni i dekoruje drewno, zapewnia trwały 
kolor i efekt dekoracyjny, 4,5 l (12,22 zł/l)

GRES 
DREWNOPODOBNY 
wym. 20x60 cm

MCKINLEY CREMA
wym. 60x120 cm, gat. 1, opak. =1,44 m2

PŁYTKI BETON  
- GRENADA 1
opak. 0,32 m2

HIT CENOWY

8999
zł/m2

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

4,5
litra4,5

litra

119 
zł/szt.

38 
zł/m2

29 
zł/opak.

3499
zł/szt.

5499
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

Czerwiec 20218  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

w domu
Remont



CCZZAASS  NNAA  
ZZMMIIAANNĘĘ

ceramiczna
plamoodporna
farba do ścian i sufitów 

KARTA TECHNICZNA

właściwości farby
SMART HOME, to najwyższej
jakości matowa, plamoodporna
farba ceramiczna do wnętrz z
GWARANCJĄ 100% JAKOŚCI.
Dzięki ceramicznym wypełniaczom
o bardzo małej wielkości, po
wyschnięciu farby tworzy się
matowa, niezwykle twarda powłoka,
odporna na szorowanie także przy
użyciu detergentów.

Zawarte w farbie cząsteczki
hydrofobowe minimalizują
głębokie wnikanie płynnych
zanieczyszczeń nawet z wina,
tłuszczu, czy kawy.

eleganckie, matowe 
wykończenie

trwały kolor, nawet 
przy wielokrotnym 

zmywaniu

łatwe usuwanie 
plam i zabrudzeń

hydrofobowa 
powierzchnia – odpycha 

płynne zabrudzenia

nie wybłyszcza się 
po przetarciu

zastosowanie
Farba SMART HOME jest przeznaczona do malowania ścian i
sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków
cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni
betonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych,
powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi oraz tapet (w
tym tapet z włókna szklanego i na podkładzie flizelinowym).
Szczególnie polecana jest do malowania pomieszczeń
narażonych na zabrudzenia.

www.bondex.pl
www.bondexfarby.pl

1

farba przyjazna   
dla zdrowia i 
środowiska

Farba została wyprodukowana ze szczególna dbałością o
bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Maksymalnie obniżony
zapach oraz zawartość lotnych związków organicznych (LZO)
zmniejsza emisję szkodliwych substancji we wnętrzu oraz
ogranicza negatywny wpływ na środowisko.

ostatnia aktualizacja 29/01/2021 
ceramiczna
plamoodporna
farba do ścian i sufitów 

KARTA TECHNICZNA

właściwości farby
SMART HOME, to najwyższej
jakości matowa, plamoodporna
farba ceramiczna do wnętrz z
GWARANCJĄ 100% JAKOŚCI.
Dzięki ceramicznym wypełniaczom
o bardzo małej wielkości, po
wyschnięciu farby tworzy się
matowa, niezwykle twarda powłoka,
odporna na szorowanie także przy
użyciu detergentów.

Zawarte w farbie cząsteczki
hydrofobowe minimalizują
głębokie wnikanie płynnych
zanieczyszczeń nawet z wina,
tłuszczu, czy kawy.

eleganckie, matowe 
wykończenie

trwały kolor, nawet 
przy wielokrotnym 

zmywaniu

łatwe usuwanie 
plam i zabrudzeń

hydrofobowa 
powierzchnia – odpycha 

płynne zabrudzenia

nie wybłyszcza się 
po przetarciu

zastosowanie
Farba SMART HOME jest przeznaczona do malowania ścian i
sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków
cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni
betonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych,
powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi oraz tapet (w
tym tapet z włókna szklanego i na podkładzie flizelinowym).
Szczególnie polecana jest do malowania pomieszczeń
narażonych na zabrudzenia.

www.bondex.pl
www.bondexfarby.pl

1

farba przyjazna   
dla zdrowia i 
środowiska

Farba została wyprodukowana ze szczególna dbałością o
bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Maksymalnie obniżony
zapach oraz zawartość lotnych związków organicznych (LZO)
zmniejsza emisję szkodliwych substancji we wnętrzu oraz
ogranicza negatywny wpływ na środowisko.

ostatnia aktualizacja 29/01/2021 

Szanowni Państwo,

Rok 2021 przynosi wiele zmian w strategii działania naszej firmy. Zmieniamy nasze podejście i
priorytety oraz doskonalimy naszą ofertę, w odpowiedzi na rosnące wymagania całego rynku.
Duże znaczenie w naszej strategii odegra marka BONDEX i to jej poświęcimy w tym roku wiele uwagi. Stawiamy
na długofalowy rozwój tej marki, jako marki PREMIUM skierowanej do wymagających konsumentów, opartej na
innowacyjnych rozwiązaniach w różnych kategoriach produktowych.
Począwszy od tego roku będziemy sukcesywnie rozwijać ofertę marki Bondex i wspierać ją silną kampanią
komunikacyjną w telewizji i w internecie.

STYCZEŃ 2021

PLAMOODPORNA FARBA CERAMICZNA 
BONDEX SMART HOME

NOWOŚĆ 2021

CZAS NA ZMIANĘ

A już teraz mamy przyjemność przedstawić Państwu
naszą pierwszą nowość – najwyższej jakości farbę
ceramiczną BONDEX SMART HOME.

Jej oferta 45 kolorów gotowych została starannie
dobrana bazując na kolorach najczęściej wybieranych
przez Polaków, aby zapewnić jak największą ich
odsprzedaż z półki.

Farba BONDEX SMART HOME została opracowana w
oparciu o oczekiwania najbardziej wymagających
konsumentów, dla których kluczowe są
ponadprzeciętne walory użytkowe oraz aplikacyjne.

Świadomość tej farby oraz całej marki Bondex będzie
budowana u konsumentów poprzez silną, długofalową
kampanię telewizyjną i internetową.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naszej nowości. Jesteśmy przekonani, że
przygotowana przez nas oferta sprosta Państwa oczekiwaniom.

Z poważaniem,
Zespół PPG Deco Polska

BĄDŹ SMART!

ceramiczna
plamoodporna
farba do ścian i sufitów 

KARTA TECHNICZNA

właściwości farby
SMART HOME, to najwyższej
jakości matowa, plamoodporna
farba ceramiczna do wnętrz z
GWARANCJĄ 100% JAKOŚCI.
Dzięki ceramicznym wypełniaczom
o bardzo małej wielkości, po
wyschnięciu farby tworzy się
matowa, niezwykle twarda powłoka,
odporna na szorowanie także przy
użyciu detergentów.

Zawarte w farbie cząsteczki
hydrofobowe minimalizują
głębokie wnikanie płynnych
zanieczyszczeń nawet z wina,
tłuszczu, czy kawy.

eleganckie, matowe 
wykończenie

trwały kolor, nawet 
przy wielokrotnym 

zmywaniu

łatwe usuwanie 
plam i zabrudzeń

hydrofobowa 
powierzchnia – odpycha 

płynne zabrudzenia

nie wybłyszcza się 
po przetarciu

zastosowanie
Farba SMART HOME jest przeznaczona do malowania ścian i
sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków
cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni
betonowych, tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych,
powierzchni pomalowanych farbami emulsyjnymi oraz tapet (w
tym tapet z włókna szklanego i na podkładzie flizelinowym).
Szczególnie polecana jest do malowania pomieszczeń
narażonych na zabrudzenia.

www.bondex.pl
www.bondexfarby.pl

1

farba przyjazna   
dla zdrowia i 
środowiska

Farba została wyprodukowana ze szczególna dbałością o
bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Maksymalnie obniżony
zapach oraz zawartość lotnych związków organicznych (LZO)
zmniejsza emisję szkodliwych substancji we wnętrzu oraz
ogranicza negatywny wpływ na środowisko.

ostatnia aktualizacja 29/01/2021 
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HIT CENOWY

66 
zł/szt.

HIT CENOWY

36 
zł/szt.

MASTER DRABINA 
DOMOWA ALUMINIOWA
maks. obciążenie 125 kg;
 - 4-stopniowa - 64,99 zł
 - 5-stopniowa - 84,99 zł

DRZWI ZEWNĘTRZNE BRISTOL
szer. 90 cm, L/P, kolory: złoty dąb, orzech, 
gr. skrzydła 72 mm; wypełnienie: spieniony polisty-
ren; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, 
klamka, dwie wkładki w systemie jednego klucza, 
próg, szyba hartowana, ramka i aplikacje INOX, 
osłony zawiasów; wykończenie NanoAdvance, 
blacha ocynkowana, zalety: ciepłe, wygłuszające, 
bezpieczne

PRODUKT
POLSKI

DEKORAL FARBA ANTYREFLEKSYJNA 
farba akrylowa, antyrefleksyjna przeznaczona do 
dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewn. 
pomieszczeń, 10 l (5,90 zł/l)

BECKERS DESIGNER 
PRIMER FARBA GRUNTUJĄCA
10 l (6 zł/l)

ALTAX IMPREGNAT ŻYWICZNY
bardzo trwały i odporny na czynniki atmosferyczne, zawiera 
wysokogatunkowe żywice, różne kolory, 4,5 l (20 zł/l)

SMART HOME, to najwyższej jakości matowa, plamoodporna farba ceramiczna do wnętrz
z GWARANCJĄ 100% JAKOŚCI.; dzięki ceramicznym wypełniaczom o bardzo małej wielkości,  
po wyschnięciu farby tworzy się matowa, niezwykle twarda powłoka, odporna na szorowanie  
także przy użyciu detergentów, 2,5 l (26,40/l)

farba przyjazna
dla zdrowia  
i środowiska

LISTWY HI-LINE 
PRESTIGE
różne kolory

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

PANEL CZARNY
3,2 mm - 123 cmx250 cm 

od od 64649999
zł/szt.

1799 1799 
zł/kpl.zł/kpl.

2,5
litra

10
litrów

10
litrów

4,5
litra

58 
zł/szt.

5999
zł/szt.

8999
zł/szt.

16169999
zł/szt.zł/szt.
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konta PAYBACK przy kasie.



BIZET DAJARSeria

HIT CENOWY

35 
zł/szt.

HIT CENOWY

25 
zł/szt.

OPRAWA 
WISZĄCA VITA
E27, kolor: 
grafitowy/herbaciany;
 - zwis, 1 źr. św. - 89 zł
 - listwa, 3 źr. św. - 199 zł
 - talerz, 3 źr. św. - 229 zł

ROLETA MINI DAY & NIGHT
szer. 35-72,5 cm, dł. 140-215 cm; dostępna w kolorach: biały, ecru, stalowy, antracyt

ZASŁONA 
ZACIEMNIAJĄCA
140x250 cm

ZASŁONA ZASŁONA 
GOTOWAGOTOWA
140140xx300 cm, taśma300 cm, taśma

ZASŁONA ZASŁONA 
GOTOWAGOTOWA
140140xx250 cm, przelot250 cm, przelot

ZASŁONA
WELWETOWA
140x250 cm

ELEGANCKA KOLEKCJA BIZET 
talerz 
- deserowy 19 cm - 11,99 zł  
- płytki 27 cm;  do zupy 23 cm - 14,99 zł  

kubek- od 8,99 zł 
salaterka 13 cm - 11,99 zł  
deska do krojenia bambus - 14,99 zł  
garnek baryłka ze szklaną pokrywą - od 44,99 zł   
dostępne: 2,2 l / 3,1 l / 4,2 l / 5,7 l 

czajnik 1,9 l - 59,99 zł  
komplet kawowy 12 el. - 79,99 zł

DZBANEK 
HARMONY
1,8 l

SZKLANKA 
HARMONY
do napojów 500 ml

 
od 89 

zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 899
zł/szt.

41 
zł/szt.

49 
zł/szt.
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RÓŻNE WZORYRÓŻNE WZORY
I KOLORYI KOLORY

RÓŻNE WZORYRÓŻNE WZORY
I KOLORYI KOLORY

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

SZYBCIEJ

+50



HIT CENOWY

2999
zł/szt.

LUSTRO 
PERFECT
60x80 cm 

PANEL 
NATRYSKOWY 
FORLI
z baterią mieszaczową

DESZCZOWNICA
NEO VERO 
chrom 1 funkcyjna - 139 zł/szt.

NATRYSKOWA 
bez kompletu  
natryskowego, chrom
 - 79,99 zł/szt.

UMYWALKOWA 
z zamknięciem 
odpływu - 79,99 zł/szt.

BATERIE VERO 

UMYWALKOWA 
stojąca 
z obrotowa zlewką
 - 79,99 zł/szt.  

UMYWALKOWA 
ścienna, chrom
 - 109 zł/szt.

LUSTRO 
VELVET
60x80 cm 

HIT CENOWY

888 
zł/zest.

KABINA LIZA 
WHITE
szyby przednie transpa-
rentne 5 mm, szyby tył 
w kolorze białym 4 mm, 
profile aluminiowe - chrom, 
słuchawka prysznicowa, 
bateria, półka szklana, kwa-
dratowy brodzik, wysokość 
brodzika 15 cm, głębokość 
brodzika  
5 cm, kabina bez syfonu, 
wym.:  80x80 cm - 1070 zł, 

90x90 cm - 1199 zł

WANNA  
ASYMETRYCZNA JOANNA
140x90 cm prawa, lewa, wanna bez obudowy

MEBLE ARSENA
- słupek uniwersalny biały
- komplet Cersania 60 cm 
  (szafka+umywalka)

LUSTRO DOBLO
17 cm, dostępne kolory:  
czarny, biały, złoty,  
srebrny, miedziany

KANAŁ 
ELASTYCZNY
aluminiowy, dostępne 
różne rozmiary

WENTYLATOR D 10
- z krótkim kołnierzem- 29 zł/szt. 
- z krótkim kołnierzem, wył.  
czasowy, higrostat- 69 zł/szt.

ZESTAW PODTYNKOWY  
MODUO Z CZARNYM  
MATOWYM PRZYCISKIEM
gwarancja 10 lat, 
         system FRESH – podajnik na  
             kostki, deska duroplastowa  
            slim wolnoopadająca  
            z funkcją łatwego wypięcia,
           miska bezkołnierzowa  
           MODUO CLEAN ON

DESKA 
WOLNOOPADAJĄCA
Formic psb Duroplast

ZASŁONA ZASŁONA 
GOTOWAGOTOWA
140140xx250 cm, przelot250 cm, przelot

od 1070 
zł/szt.

399 
zł/szt.

79 
zł/szt.

 
od 14 

zł/szt.

 
od 29 

zł/szt.

244 
zł/szt.

244 
zł/szt.

422 
zł/szt.

289 
zł/szt.

99 
zł/szt.
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MRÓWKA MYŚLENICE
UL. SŁOWACKIEGO 112A, TEL. 12 312 71 87

GODZINY OTWARCIA: PN.-PT.: 7-20   
SOB.: 7-19 ND. HANDLOWE: 10-18

4.

HIT CENOWY

8 
zł/szt.

3.

2.

HIT CENOWY

34 
zł/szt.

PIELĘGNACJA ZWIERZĄT
preparaty na pchły i kleszcze,  
szampony, obroże dla psów i kotów

LEGOWISKA
rozmiary: od XS do XXL

CHEMIA GOSPODARCZA
PAPIER TOALETOWY REGINA a’8 - 8,00 ZŁ
1. PROSZEK DO PRANIA VIZIR PROFESSIONAL EXPERT, 7,5 kg regular/color, - 56,99 zł 
2. KAPSUŁKI DO ZMYWAREK 84 kaps., FAIRY PLATINUM - 62,99 zł 
3. CHUSTECZKI NAWILŻAJĄCE TRAVELLA BABY 72 szt. z kremem FLIPTOP - 4,44 zł 

VILEDA MOP OBROTOWY  
PŁASKI ULTRAMAX XL BOX 
komplet: wiadro + mop; dodatkowo  
w ofercie wkład do mopa - 34,90 zł/szt.

VILEDA  VILEDA  
ŚCIĄGACZKA DO SZYB ŚCIĄGACZKA DO SZYB 
WINDOMATIC POWERWINDOMATIC POWER

SUSZARKA 
BALKONOWA 
ALUMINIOWA 
18 m

HIT CENOWY

7999
zł/szt.

5. MAGICZNA GĄBKA 3D - 3,49 zł 
6. WORKI NA ŚMIECI  
do segregacji z uszami, 60 l - 3,33 zł

RĘCZNIK KĄPIELOWY MALLORCA/ IBIZA
miks kolorów, 50x90 cm, 70x140 cm

70X140

od od 669999
zł/opak.zł/opak.

od 333
zł/szt.

od od 42429999
zł/szt.

99999090
zł/kpl.zł/kpl.

177 
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. 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

Akceptujemy karty kredytowe:

HIT CENOWY

16 
zł/szt.

50X90

+50

+200
+200

1 zł =1 rolka



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

