
SKRZYDŁO RAMOWE  
ETNA OKLEINA 3D*
dostępne szerokości 70, 80 cm; szyba hartowana; 
dostępna kolorystyka dąb szwedzki
*ceny bez klamki i ościeżnicy.

LISTWA TRAX*
kolor biały, skład zestawu:  
szynoprzewód 1 m, 3 oprawy gwint GU10
*bez żarówek

OPRAWA  
SUFITOWA DRAGO
kolor: czarny, biały, szary; gwint E27, maks. 60 W; 
133/148 - 29,90 zł, 172/180 - 39,90 zł

ZESTAW OśWIETLENIA 
NA SZYNIE
4x5 W, LED, kolor: biały, czarny

PROMIENNIK GAZOWY 
NA bUTLę
4,6 kW, z reduktorem i wężem

NAGRZEWNIcA GAZOWA
moc grzewcza: 16,5 kW, zabezpieczenie  

przed przegrzaniem, wypływem gazu;  
rączka do przenoszenia, zapalarka piezoelektryczna, 

 reduktor i wąż w kpl.

GRZEJNIK 
hALOGENOWY
trzy opcje grzania

GRZEJNIK KONWEKTOROWY
2000 W, bez nawiewu

od 399 
zł/szt. 159 

zł/zest.

od 2990
zł/szt.

199 
zł/zest.

169 
zł/kpl.

309 
zł/kpl.

7499
zł/szt.

7999
zł/szt.
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GŁOWIcA 35 mm   SERIA bATERII LUNA

1. 2. 3.

3.

1.

2.

natryskowa wannowa umywalkowa stojąca zlewozmywakowa ścienna umywalkowa ścienna zlewozmywakowa stojąca

GŁOWIcA 35 mm   SERIA bATERII PSb VIVO

ELIZA LUX
wym. 40x46x90 cm, 
kolor beżowy

EWA MAX
wym. 33x46x90 cm, górna 
płyta grzewcza z fajerką, 
przeszklenie w drzwiczkach

bEATA
wym. 46,5x39x97 cm

PŁYTA 
GRZEWcZA

GRZEJNIK 
KWARcOWY
dwie opcje grzania

GRZEJNIK 
cERAMIcZNY 

PTc-A11

ODKURZAcZE KOMINKOWE
1. do popiołu z silnikiem, 1000 W - 129 zł
2. z funkcją wydmuchiwania oraz samoczyszczenia,  

1200 W - 199 zł + 200 pkt. PAYbAcK
3. filtr do odkurzaczy kominkowych do popiołu - od 24,99 zł/szt.

natryskowa wannowa 
umywalkowa 
sztorcowa 

zlewozmywakowa 
sztorcowa 

zlewozmywakowa 
ścienna 

umywalkowa  
ścienna 

ZASŁONA
taśma, przelotki,  
różne rozmiary 
- od 39,90 zł/szt.

PODUSZKA
różne rodzaje 
- od 16,90 zł/szt.

FIRANA GOTOWA
różne wzory i rozmiary 
- od 46,90 zł/szt.

NARZUTA 
WELUROWA
różne wzory i rozmiary 
- od 86,90 zł/szt.

MIęKKI KOc  
Z EFEKTEM 3D
kolor: pudrowy, srebrny 
- 54,90 zł/szt.

KARNISZ bOSTON
śr. 19 mm, dł. 160-240 cm; pojedynczy/po-

dwójny; dostępny w kolorach: nikiel, mosiądz

KARNISZ LIMA
śr. 16 mm, dł. 160-240 cm; pojedynczy/po-
dwójny; dostępny w kolorach: biały, czarny

1. STOLIK KAWOWY bETcOM 
stolik kawowy w stylu industrialnym, rama 
metalowa, lakierowana na kolor czarny, blat 
z płyty MDF, wym.: 40x40x40 cm - 97 zł, 
40x46x80 cm - 139 zł
2. STOLIK IKAR
stolik kawowy w stylu loft; blat MDF w kolorze 
DĄB, stelaż metalowy lakierowany na kolor 
czarny, śr. blatu 50 cm, wys. 45 cm - 89 zł
3. FOTEL MILORD
fotel w stylu skandynawskim typu uszak, 
tapicerowany miękką tkaniną welur, nogi 
drewniane bukowe, pikowany, szer. 73 cm, 
wys. 99 cm, gł. 76 cm, wysokość siedziska 
47 cm; dostępny w kolorach: szary, beż, 
czarny, granat, butelkowa zieleń - 649 zł  
+ 200 pkt. PAYbAcK

ZESTAW 
STOLIKóW TORA
praktyczny zestaw sto-
lików kawowych w stylu 
LOFT, blaty w kolorze 
DĄB, stoliki wchodzą 
jeden pod drugi dzięki 
czemu w łatwy sposób 
można powiększyć 
powierzchnię blatu, 
pasuje do wnętrz w stylu 
industrialnym; rama me-
talowa, lakierowana na 
kolor czarny; blat z płyty 
meblowej, wym. stolików: 
średni 45x45x45 cm, 
duży 50x50x50 cm

99 
zł/szt.

7999
zł/szt.

7999
zł/szt.

7999
zł/szt.

5999
zł/szt. 4999

zł/szt.

8,6 
kW

699 
zł/szt.

8,6 
kW

499 
zł/szt.

10,7 
kW

699 
zł/szt.

3299
zł/szt.

9499
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

poj.

18 l

7999
zł/szt.

7999
zł/szt. 7999

zł/szt.

7999
zł/szt.

7999
zł/szt.

13999
zł/szt.

od 6490
zł/szt.

od 3290
zł/szt.

od 89 
zł/szt. 199 

zł/zest.
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1.

2.

3.
4.

5.

6. 7.
8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.
15.

1.

2.

1.

3.

4.

5.

2.

2.

chEMIA GOSPODARcZA
1. PUROX perfumowany proszek do prania, COLOR/UNIVERSAL, 9,2 kg/120 prań 

- 25,99 zł (2,83 zł/kg / 0,22 zł/pranie)
2. PUROX żel do prania, 5,3 l + kapsułki Spiro, różne rodzaje - 21,99 zł
3. LENOR PROFESSIONAL koncentrat do płukania, różne rodzaje,  

4,75 l/5 l - 35,99 zł (od 7,20 zł/l)
4. WINDOW PLUS rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 750 ml - 5,49 zł (7,32 zł/l)
5. BREF kostka do WC, COLOR AKTIV POOL TIME/RELAX TIME, 3x50 g - 13,99 zł 

(9,32 zł/100 g)
6. PUR płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
7. LUDWIK uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1 l - 5,49 zł

8. AJAX spray, różne powierzchnie, 750 ml - 9,99 zł (13,32 zł/l)
9. KRET żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł

10. KRET granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)
11. CERAMIC preparat do mycia ceramiki sanitarnej, 750 ml - 22,99 zł (30,65 zł/l)
12. CITRUS środek do czyszczenia, nabłyszczania i usuwania osadów po wodzie,  

750 ml - 22,99 zł (30,65 zł/l)
13. DESCALER preparat do usuwania osadów wapiennych, 500 ml - 20,99 zł (41,98 zł/l)
14. KATRIN czyściwo białe XL - 32,99 zł
15. SEPTI SOAP HIGIENIC higieniczny płyn do mycia powierzchni i rąk, 5 l - 55 zł  

(11 zł/l)

PORcELANA MAGNIFIc
miska - 17,90 zł; talerz deserowy - 17,90 zł, filiżanka 200 ml - 23,90 zł, kubek - 12,90 zł; 
dodatkowo w ofercie: kieliszki kpl./6 szt. - 57,90 zł, kubek z pokrywką - 37,90 zł, maty na 
stół - od 5,99 zł, świecznik - od 13,90 zł, naczynie z podgrzewaczem - 117 zł, ozdoby 
bożonarodzeniowe - od 17,90 zł, zestaw noży z powłoką NON-STICK - 117 zł/kpl./5 szt., 
wazon - od 29,90 zł, puszki - 17,90 zł

KOLEKcJA ANTRAcYT
w ofercie programu: czajnik - 59,99 zł (cena reg. 119,98 zł), patelnia 20 cm - 44,99 zł 
(cena reg. 89,98 zł), patelnia 24 cm - 54,99 zł (cena reg. 109,98 zł), patelnia 28 cm 
- 64,99 zł (cena reg. 129,98 zł), patelnia grill 28 cm - 64,99 zł (cena reg. 129,98 zł) 
patelnia do naleśników 26 cm - 54,99 zł (cena reg. 109,98 zł), garnek wysoki 24 cm 
- 109,99 zł (cena reg. 219,98 zł), brytfanna 32x21 cm - 129,99 zł (cena reg. 259,98 zł), 
patelnia głęboka 28 cm z pokrywą żaroodporną - 129,99 zł (cena reg. 259,98 zł), kom-
plet 3 noży - 39,99 zł (cena reg. 79,98 zł)
* za każde wydane 20 zł otrzymasz naklejkę; za uzbieranie 5 naklejek i okazanie ich przy 
kasie, jesteś upoważniony do zakupów produktów z kolekcji ANTRACYT z rabatem 50%

50%
PRODUKTY Z KOLEKcJI 
ANTRAcYT Z RAbATEM*

POJEMNIK  
DO PRZEchOWYWANIA
1. FORMICA - 42,90 zł
2. LARGO - od 16,90 zł

VILEDA MOP 
ULTRAMAX SET
w ofercie wkład do 
mopa - 27,90 zł/szt.

1. blachy do pieczenia HOLLY, różne rodzaje - od 12,90 zł
2. stolnica; w ofercie również narzędzia: łopatka, pędzelek, ubijak, wałek - od 9,99 zł
3. pojemnik na ciasto; dostępne różne rodzaje - od 19,90 zł
4. pojemnik spożywczy FRESCO; poj. 0,4-2,4 l - od 6,49 zł
5. krajacz - 17,90 zł

KOŁDRY, PODUSZKI GOTLAND
 - poduszka: 50x60 cm - 22,90 zł, 
70x80 cm - 34,90 zł 
 - kołdra: 155x200 cm - 56,90 zł, 
220x200 cm - 69,90 zł

DYWAN SOPhIA
dostępny w różnych kolorach; wym.: 60x120 cm - 49,90 zł; 
120x160 cm - 137 zł, 160x230 cm - 257 zł

STóŁ  
SKANDYNAWSKI VERONA
stół do kuchni, jadalni, salonu w najmod-
niejszym skandynawskim stylu; blat okrągły 
z płyty MDF, śr. 60 cm, nogi drewniane 
z drewna bukowego połączone metalowym 
stelażem, wym. 60x75 cm

od 499
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

8990
zł/zest.

od 649
zł/szt.

od 3999
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

207 
zł/szt.
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KUP PIANę  MONTAżOWą 
a otrzymasz PARę RęKAWIc*

GRUNT PODKŁADOWY DULUX
zwiększa przyczepność i krycie farb oraz 
zapewnia oddychanie ścian, 8 l (6,87 zł/l)

DULUX PREMIUM WhITE
matowa emulsja lateksowa do malowania 
ścian i sufitów, 10 l (11,20 zł/l)

DEKORAL REMONTY
akrylowa farba do ścian i sufitów, 
10 l (6 zł/l)

GŁADź SZPAchLOWA 
AcRYL PUTZ START
20 kg (1,45 zł/kg)

śNIEżKA bARWY NATURY
matowa farba lateksowa, 5 l (13,20 zł/l)

NObILES PORY ROKU
farba lateksowa, 2,5 l (11,60 zł/l)

PŁYTKA PODŁOGOWA G304 WOOD 
wym. 29,7x59,8 cm, gat. I, kolor: brown, grey, wood pine

PŁYTKA PODŁOGOWA G311 
wym. 29,8x59,8 cm, gat. I, kolor: light grey, grey, beige

Dąb Kalabryjski, 
AC4, 8 mm 
- 27,99 zł

2.

Dąb Sceniczny,  
AC4, 7 mm 
- 24,99 zł

1.

 Dąb Mateo, 
AC4, 8 mm, V-fuga 
- 32,99 zł

3.
Wiąz Armanta, 
AC4, 8 mm, V-fuga 
- 35,99 zł

4.

PANELE PODŁOGOWE

PIANA MONTAżOWA cAŁOROcZNA 
 - wężykowa, 660 ml - 15,99 zł (24,23 zł/l)
 - pistoletowa, 750 ml - 18,99 zł (25,32 zł/l)

KRZESŁO ALMA
miękkie siedzisko tapicerowane aksamit-
ną tkaniną, nogi drewniane połączone 
metalowym stelażem, wys. 88 cm, szer. 
46 cm, gł. 46 cm, dostępne w kolorach: 
granat, szary, czarny, butelkowa zieleń

FOTEL GAMINGOWY 
ARENA
tapicerowany ekoskórą, 
wyposażony w mechanizm 
kołysania się, 2-dźwigniowy 
pozwalający na blokadę fotela 
w pozycji do pracy i wychylenie 
do 130 stopni; kółka z oponką 
do twardych powierzchni nie-
rysujące podłogi, podłokietniki 
z tapicerowanymi nakładkami, 
podstawa racingowa, poduszki 
zdejmowane podpierające 
lędźwie oraz odcinek szyjny 
kręgosłupa; dostępny w kolo-
rach: czerwony, szary

dostępne kolory:

dostępne kolory:

KRZESŁO MARbELA
siedzisko wykonane z tworzywa 
sztucznego, nogi z drewna bukowego, 
szer. 46 cm, gł. 53 cm, wys. 82 cm; 
dostępne w kolorach: biały, szary

3699
zł/m2

2999
zł/m2

8
litrów

10
litrów

5499
zł/szt.

10
litrów

5999
zł/szt.

2899
zł/opak.

5
litrów

6599
zł/szt.

2899
zł/szt.

2,5
litra

od 2499
zł/m2

8 mm 8 mm 8 mm7 mm

od 1599
zł/szt.

112 
zł/szt.

179 
zł/szt.

499 
zł/szt.

147 
zł/szt.
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SZLIFIERKA KąTOWA 1600 W 
moc 1600 W, służy do cięcia, szlifowania i polerowania 
materiałów o zróżnicowanej strukturze i twardości; śred-
nica tarczy szlifierki 125 mm; maks. prędkość obrotowa 
głowicy 11000 min-1; wyposażona w dwustopniowy 
przycisk, uniemożliwiający przypadkowe włączenie oraz 
niewystający z obudowy przycisk blokady wrzeciona

SZLIFIERKA KąTOWA 720 W*
moc nominalna 720 W; prędkość obr. bez obciążenia 
11000 min-1; gwint wrzeciona szlifierki M 14; średnica 
tarcz 125 mm
*cena nie obejmuje tarczy

WIERTARKO-WKRęTARKA 18 V LI-ION
2 akumulatory 18 V, 1,3 Ah, Li-Ion; czas ładowania akumu-
latora 30 min; pręd. obr. 0-1250 min-1; regulacja prędkości; 
maks. moment obr. 38 Nm; ilość ustawień momentu obroto-
wego 19; walizka w komplecie
* 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta 
w ciągu 30 dni od zakupu

WIERTARKA UDAROWA 650 W 
moc 650 W, liczba obr. 0-2600 min-1; śr. wiercenia (drewno/
beton/stal) 25/13/10 mm; liczba udarów 0-41600 min-1 
* 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta 
w ciągu 30 dni od zakupu

ODKURZAcZ  
SAMOchODOWY 18 V LI-ION 
zasilanie akumulatorowe; akumulator 18 V, 2,5 Ah, Li-Ion; czas 
ładowania 50 min; poj. zbiornika 0,54 l; maks. moc ssąca 
42 bar; osprzęt/akcesoria: przedłużka ssąca, ssawki - podłogo-
wa, szczelinowa, do tapicerki; filtr wielokrotnego użycia
* 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta w ciągu 
30 dni od zakupu

MYJKA DO OKIEN
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, 
luster i płytek; szerokość robocza (ssawki) 280 mm; 
zbiornik na brudną wodę 100 ml; zasilanie 
bateryjne; wydajność powierzchniowa na jednym 
ładowaniu akumulatora ok 60 m2; wyposażenie 
dodatkowe: środek do czyszczenia okien (koncen-
trat), 20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry

PAROWNIcA
gwarantuje higieniczne czyszczenie bez detergentów, gorąca 
para pod wysokim ciśnieniem skutecznie odspaja zabrudzenia 
i zabija większość drobnoustrojów; moc grzałki 1500 W, maksy-
malne ciśnienie pary - 3,2 bar, wydajność powierzchniowa na jed-
nym napełnieniu zbiornika - 75 m2, wyposażenie: dysza ręczna, 
dysza do detali, okrągła szczotka (mała), ściereczka podłogowa 
z mikrofibry, powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną

LUTOWNIcA 
TRANSFORMATOROWA 175 W
moc 175 W; czas nagrzewania 12 sek.; 
zestaw zawiera walizkę, cynę, kalafonię

PISTOLET  
DO KLEJENIA
moc 50 W; średnica kleju 
11-12 mm; składana stopka

KOMPLET KLUcZY PŁASKO-OcZKOWYch
20 el. w rozmiarach 6-32 mm; wysokogatunkowa stal  
chromowo-wanadowa, norma DIN 3113; satynowana  
i polerowana powierzchnia

KOMIN  
WIELOFUNKcYJNY 
POLAROWY 
DWUSTRONNY
materiał polar 100% poliester 
160 g/m2, krótko strzyżony, 
dwustronnie szczotkowany; reg. 
szerokości za pomocą ściągacza

cZAPKA 
akrylowa z ociepliną dwuwar-
stwową, ocieplina od wewnątrz; 
420 g/m2

KOSZULKA 
TERMOAKTYWNA 
rozmiary S/M, L/XL, 2XL/3XL;
materiał: 72% poliamid, 21% 
poliester, 7% elastan; o strukturze 
plastra miodu zapewnia doskonałą 
wentylację; specjalny splot pochła-
niający wilgoć szczególnie ze stref 
wzmożonej potliwości; optymalne 
przyleganie do ciała

KALESONY 
TERMOAKTYWNE 
rozmiary S/M, L/XL, 2XL/3XL;
materiał: 72% poliamid, 21% 
poliester, 7% elastan; o strukturze 
plastra miodu zapewnia doskonałą 
wentylację; specjalny splot pochła-
niający wilgoć szczególnie ze stref 
wzmożonej potliwości; optymalne 
przyleganie do ciała

249 
zł/szt.

209 
zł/szt.

199 
zł/zest.

119 
zł/szt.

259 
zł/kpl.

1600 
W

720 
W

18 
V

18 
V

650 
W

189 
zł/zest.

399 
zł/zest.

WALIZKA 
W KOMPLECIE

2290
zł/szt.

149 
zł/kpl.

5490
zł/zest.

50 
W

175 
W

999
zł/szt. 5499

zł/szt.

4490
zł/szt.

1990
zł/szt.
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1.

2.

3.

1.

2.

PRZEDŁUżAcZE DOMOWE
różne rodzaje

PLAFON LED
sterowane pilotem, 
różne rodzaje

OPRAWA OśWIETLENIOWA IRMA
kolor: satyna, patyna; gwint E27, moc 40 W;
1. - 42,90 zł
2. - 99,90 zł
3. - 169 zł

LAMPA PODŁOGOWA 
bENFIcA 2
kolor szary, gwint E27, E14,  
moc maks. 40 W

OPRAWA 
WISZącA VITA
E27, kolor: 
grafitowy/herbaciany;
 - zwis, 1 źr. św. - 89,90 zł
 - listwa, 3 źr. św. - 199,90 zł
 - talerz, 3 źr. św. - 225,90 zł

PLAFONY LED Z EFEKTEM 
GWIEźDZISTEGO NIEbA
 - śr. 30-60 cm - od 49,90 zł
 - z pilotem, 3 barwy światła, funkcja 
ściemniania, śr. 30-80 cm - od 79,90 zł

PLAFONY
różne rodzaje

LAMPA WISZącA 
cOcO
kolor czarny, gwint E27, 
moc 60 W

LAMPKA bIURKOWA ORbI
z głośnikiem i ładowarką indukcyjną

PROJEKTORY LED
 - ogrodowy RGB, 4 W, LED, kolorowe płatki - 99,90 zł
 - ogrodowy RGB, 3,6 W, LED, kolorowe kule - 89,90 zł
 - ogrodowy RGB, 4 W, z 12 slajdami - 129,90 zł
 - ogrodowy z pilotem, 8 efektów świetlnych - 129,90 zł
 - choinkowy, złota gwiazda z ruchomą iluminacją - 129,90 zł
 - laserowy LED, wzór IH, wodoodporny - 129,90 zł

PROGRAMATORY
1. dobowy z wyłącznikiem - 15,90 zł
2. cyfrowy, 10-funkcyjny; idealny do 

lampek choinkowych - 34,90 zł

OśWIETLENIE bOżONARODZENIOWE
różne rodzaje

od 1390
zł/szt.

169 
zł/szt.od 4290

zł/szt.

6990
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 9990
zł/szt.

4990
zł/szt.

99 
zł/szt.

IDEALNE
na 

PREZENT
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AKcESORIA DO WYRObU WęDLIN
1. wielofunkcyjny garnek z koszem, stal nierdzewna, 4 l  

+50 pkt. PAYbAcK - 80,99 zł
2. zestaw szynkowar Słuszny Kęs, 1,5 kg - 80,99 zł
3. nadziewarka pozioma z silikonowym tłokiem, 1,5 kg - 105,99 zł
4. nici wędliniarskie, bawełniane, białe, do temp. 240°C, 100 g - 9,99 zł
5. nici wędliniarskie, biało-czerwone, bawełniane, do temp. 240°C, 100 g - 9,99 zł

6. siatka wędliniarska, do temp. 220°C, szer. 15 cm, dł. 5 m - 13,99 zł
7. nastrzykiwarka 30 ml + 2 igły - 24,99 zł
8. nakłuwacz do mięsa - 24,99 zł
9. haki do wędzarni, kształt tradycyjny, 5 szt. - 15,99 zł 

10. haki do wędzenia ryb, potrójne, 5 szt. - 29,99 zł
11. mieszanka do szynkowaru Ostre Kąski, 30 g - 4,99 zł

DRZWI ZEWNęTRZNE MALTA
kolory: złoty dąb, orzech; P/L; szerokość: 80, 90 cm;  
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, klamka, komplet  
zamków i wkładek, próg stalowy nierdzewny; wypełnienie: 
pianka poliuretanowa; wykończenie: okleinowane PVC, okleina 
drewnopodobna, bolce antywyważeniowe

NAśWIETLAcZ
1. na statywie - od 59,90 zł
2. z wbudowaną baterią - od 69,90 zł

ANTENA DVb-T
UHF 16 dB, kierunkowa, 29 el.,  

symetryzator, filtr LTE/HN60

UchWYT TV
1. prosty, 26-55", 45 kg 

- 35,90 zł 
2. regulowany, 26-55", 

35 kg - 109,90 zł

OcZYSZcZAcZ 
POWIETRZA 

Z FILTREM hEPA

NAWILżAcZ 
POWIETRZA 
1. poj. 3 l - 109,90 zł
2. poj. 4 l - 165,90 zł

KAbEL ANTENOWY
10 m - 9,90 zł, 15 m - 15,90 zł, 20 m - 19,90 zł

PILARKA  
ELEKTRYcZNA cE20-NS-h

moc 2000 W, prowadnica 40 cm, automatyczne 
smarowanie, system napinania łańcucha SDS

PILARKA  
SPALINOWA cST61-50Ac

silnik dwusuwowy 61,5 cc, moc znamionowa 2,85 kW 
EURO 5, długość prowadnicy 50 cm

PILARKA  
SPALINOWA cST45-40-02Ac

silnik dwusuwowy 49 cc, moc znamionowa 1,7 kW 
EURO 5, długość prowadnicy 40 cm

WYcIERAcZKA  
KOKOS FORMIcA
wymiar 60x40 cm

od 499
zł/szt.

799 
zł/kpl.

od 5990
zł/szt.

6990
zł/szt.

od 3590
zł/szt.

369 
zł/szt.

od 10990
zł/szt.

od 990
zł/szt.

219 
zł/szt. 499 

zł/szt.

399 
zł/szt.

2000 
W

2,85 
kW

1,7 
kW

1990
zł/szt.
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*10 LAT GWARANcJI PO REJESTRAcJI NA STRONIE: WWW.POLbRAM.EU

ZAMIATARKA 
SPALINOWA 
SWP80-196L-Kc 
silnik czterosuwowy  
196 cc LONCIN,  
moc znamionowa  
4,1 kW, szerokość  
robocza 800 mm,  
napęd

KARMNIK 
1. KOLIBER, zapewnia ptakom 

schronienie przed deszczem 
i chłodem - 10,90 zł 

2. WRóBELEK, wykonany z drew-
na, miejsce na zawieszenie 
pokarmu; niewielki rozmiar 
- 19,90 zł 

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

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

POKARM DLA PTAKóW
karma dla ptaków wolnożyjących; 
może być stosowana przez cały rok 
lub wyłącznie w okresie zimowym;
 - 1 kg - 6,99 zł
 - 3 kg - 19,90 zł (6,63 zł/kg)
 - 10 kg - 59 zł (5,90 zł/kg)

SIEKIERA 
ROZŁUPUJącA 
X21 - L  
+ OSTRZAŁKA 
DO SIEKIER 
I NOżY 
XShARP™

1.

2.

AKcESORIA SAMOchODOWE
1. akumulator samochodowy, różne rodzaje - od 159 zł 
2. osłona termiczna letnio-zimowa GREENLAND na szybę samochodową 200x76 cm  

(body 150x76 cm) z uszami 25 cm - 9,99 zł 
3. prostownik 6 AMP, 12 V/6 V - 85,00 zł 

4. kable rozruchowe 600 AMP (3,5 m, średnica 25 cm) TUV/GS - 89,00 zł 
5. mata podgrzewana 12 V 35 W GORĄCE SIEDZISKO 

+50 pkt. PAYbAcK - 44,90 zł 
6. odmrażacze do szyb - od 5,99 zł 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2499 
zł/szt.

od 699
zł/opak.

od 1090
zł/szt.

249 
zł/przęsło

219 
zł/przęsło

499 
zł/ przęsło

249 
zł/kpl.

od 599
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
Augustów | ul. Mazurska 21 7.00-20.00 8.00-16.00
Białogard | ul. Królowej Jadwigi 4 7.00-19.00 7.00-17.00
Błażowa | ul. Armii Krajowej 36 8.00-18.00 7.00-16.00
Brzozów | ul. Tadeusza Kościuszki 23 7.00-18.00 7.00-14.00
Drezdenko | ul. Miedziana 1 7.00-19.00 8.00-19.00
Ełk | ul. Kilińskiego 16 7.00-19.00 8.00-16.00
Goleniów | ul. Zakładowa 2 6.30-20.00 6.30-20.00
Gryfice | ul. Niekładzka 5 7.00-19.00 7.00-18.00
Hrubieszów | ul. Kolejowa 16 7.00-20.00 7.00-20.00
Kolno | ul. Wojska Polskiego 50 7.00-19.00 7.00-15.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty
Krzyż Wielkopolski | ul. Zachodnia 26 E 8.00-18.00 8.00-16.00
Lipno | ul. 3 Maja 1 F 8.00-20.00 8.00-20.00
Łobez | ul. Niepodległości 23 C 8.00-20.00 8.00-20.00
Mały Płock | ul. Krótka 1 7.00-17.00 7.00-14.00
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
Olecko | ul. Rzeźnicka 16 7.00-19.00 8.00-16.00
Poddębice | ul. Łęczycka 25 7.00-20.00 8.00-18.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty
Pułtusk | ul. Jana Pawła II 10 8.00-19.00 8.00-17.00
Rawicz | ul. Poznańska 15 A 7.00-20.00 7.00-20.00
Sadowne | ul. Łochowska 1 A 7.00-18.00 7.00-15.00
Sława | ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 9 08.00-20.00 08.00-20.00
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
Trzebiatów | ul. Torowa 20 A 7.00-19.00 7.00-18.00
Warszawa-Falenica | ul. Ochocza 2 7.00-20.00 7.00-20.00

+50

+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

