
Odkurzacz uniwersalny wd3
moc 1000 W, przystosowany do pracy na mokro i sucho, funkcja wydmuchu, zbiornik 17 litrów; 
wyposażenie: wąż ssący dł. 2 m o śr. 35 mm, ssawki (podłogowa na mokro/sucho, szczelinowa), 
filtr kartridżowy, papierowa torebka filtracyjna 1 szt. 

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 

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

POjemnik 
na śmieci zielony
1. 240 l - 149 zł
2. 120 l - 99 zł

Pilarka  
elektryczna  
lider GtP 2040Qt
moc 2000 W, napięcie 230 V~50 Hz,  
prowadnica dł. 40 cm, waga 5,5 kg

Odkurzacz  
kOminkOwy  
do popiołu
moc 800 W

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 bezpieczeń-

stwa, automatyczne smarowanie łańcucha, system antywibracyjny

249 
zł/zest.

1000
W

17 
litrów

129 
zł/szt.

2600 
W

800 
W

od 85 
zł/zest. 

od 99 
zł/szt.

249 
zł/szt.

119 
zł/szt.

339 
zł/szt.

2000 
W

51,5 
cm3

Wrzesień  
2021

Oferta ważna  
od 10.09 do 25.09

lub do wyczerpania zapasów.

psb MróWka 
ObOrNIkI ŚLĄskIE

psb MróWka 
TrZEbNICa

narzędzia ogrodowe
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1.

2.

kalOsze
 - dziecięce, damskie, miks kolorów
 - męskie, kolor czarny 

1. wrzOsy
miks kolorów - od 3,59 zł
2. lawenda
- od 4,99 zł

biOPOn nawóz jesienny 
uniwersalny, do trawnika, do iglaków 
1 kg - 8,99 zł, 3 kg - 19,99 zł (6,66 zł/kg)

cebule kwiatOwe
do nasadzeń jesiennych: hiacynty, 
tulipany, narcyze, krokusy, szafirki

trawy 
OzdObne
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 (11,08 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)

kamienie OzdObne trans-Pal 
1. GRYS śnIEżnobIAłY, 12-18 mm, 20 kg - 21,99 zł (1,09 zł/kg)
2. KERAMzYt, 8-16 mm, 20 l - 17,99 zł (0,89 zł/l);  

10 l - 10,59 zł (1,06 zł/l); 5 l - 5,99 zł (1,19 zł/l)

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

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

od 3390
zł/para

od 899
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 999
zł/szt.

699
zł/opak.

od 359
zł/szt.

od 599
zł/opak.

479 
zł/ przęsło

259 
zł/przęsło

219 
zł/przęsło

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

SZYBCIEJ

+50

+50



1.

2.

Hit cenOwy

3499
zł/szt.

luiza
wym. 33x36x93 cm

ewa max
wym. 33x46x90 cm, górna 
płyta grzewcza z fajerką, 
przeszklenie w drzwiczkach

Piecyk GazOwy
4,2 kW

pojemnościoWy 
OGrzewacz wOdy
dolny, podumywalkowy
 - 10 l - 299 zł
 - 15 l - 329 zł

pojemnościoWy 
OGrzewacz wOdy
30 l - 309 zł, 50 l - 299 zł,
80 l - 379 zł, 100 l - 459 zł

Grzejnik 
kwarcOwy
dwie opcje grzania

Grzejnik ceramiczny
1. PtC - 1508A
2. PtC - A11

Grzejnik 
HalOGenOwy
trzy opcje grzania

Psb wymiennik  
z podWójną 
WĘżoWnicą xW
80 l - 579 zł, 100 l - 629 zł,  
120 l - 649 zł, 140 l - 699 zł

Grzejnik  
aluminiOwy OPal 80

Grzejnik kOnwektOrOwy
2000 W, bez nawiewu

płyta 
Grzewcza

brykiet 
drzewny ruf 
opak. 10 kg (0,85 zł/kg)

ekOGrOszek stabek 
24 MJ/kg op. 20 kg, gran. 
8- 25 mm (0,90 zł/kg)

ekOGrOszek 
sztyGar ultra
28 - 26 MJ/kg,  
opak. 25 kg (1,08 zł/kg)

termOwenty-
latOr fH-04

Grzejnik  
aluminiOwy POwer 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, moc 769 W

279 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

249 
zł/szt.

od 579 
zł/szt.

7499
zł/szt.

3299
zł/szt.

7999
zł/szt.

9499
zł/szt.

349 
zł/szt.

8,6 
kW

8,6 
kW

499 
zł/szt.

849
zł/opak.

1799
zł/opak.

2699
zł/opak.

OcHrOna Przed PrzeGrzaniem

199 
zł/szt.

769 
W

Wrzesień 2021 3 
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 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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tOaletka 
kOsmetyczna kasia
lustro z oświetleniem 12xLED, 
zestaw zawiera 3 elementy,  
wym. 140x94x43 cm

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

zestaw artecO
stelaż podtynkowy, miska zawieszana 
Cleanon, deska polipropylenowa, wolno-
opadająca, przycisk chrom błyszczący

akcesOria  
łazienkoWe FoRte
różne rodzaje, przyssawki, łatwy  
montaż, bez wiercenia dziur w płytkach

kOmPakt artecO clean On
deska duroplastowa, wolnoopadająca, 
z funkcją łatwego wypinania,
- odpływ poziomy - 399 zł,
- odpływ pionowy - 429 zł

deszczOwnia 
nyks

kabina z HydrOmasazem lara
wymiary 80 i 90 cm, szkło grafitowe 4 mm, profil alu-
miniowy chrom, ścianki tylne szkło hartowane czarne, 
wysokość brodzika 45 cm, głębokość 20 cm- 949 zł

meble modułoWe Stilla
Stilla b60 0D1S; korpus biały połysk; szer. 60 cm - 249 zł
Stilla D60; korpus biały połysk; szer. 60 cm - 239 zł
Stilla A30x60x22 1D0S DSM korpus - 139 zł
MULtI GLASS A30 x 30 1D0S  - 99 zł
MULtI GLASS A30 x 60 1D0S - 169 zł
MULtI GLASS A30 x 90 1D0S - 179 zł

deska 
WoLnooPADAJąCA

od 399 
zł/zest.

649  
zł/zest.

od 899
zł/szt.

529 
zł/zest.

od 249 
zł/szt.

249 
zł/szt.

949 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

Wrzesień 20214
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2.

1.

1. 2. 3. 4.

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

OPrawa sPOt led cOsmO
satyna, chrom, czarny chrom;
 - kinkiet - 36,90 zł
 - listwa 2 - 89,90 zł
 - listwa 3 - 129,90 zł
 - listwa 4 - 159,90 zł

tk liGHtinG lamPy  
sufitOwe tOP wOOd
GU10 LED maks. 50 W, czarne oraz białe, różne wielkości
1. - 69,99 zł,  2. - 139 zł,  3. - 189 zł, 4. - 229 zł

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

lampa WiSząca aGello 
pojedyncza oraz podwójna: 
1. - 149 zł, 2. - 189 zł 

elem OPrawa  
ośWietlenioWa  
black+sznur
E27, różne rodzaje: 
1. - 99,99 zł, 
2. - 199 zł, 
3. - 299 zł

OPrawa tuba 
1. mrożony śr. 7,8 cm - 39,99 zł
2. 5,8/12 cm czarno-złota, drewniany szary, srebrny matowy - 64,99 zł
3. 5,8/20 cm drewniany biały, drewniany czarny, czarno-złota - 69,99 zł
4. 7,9/10 cm drewniany - 69,99 zł

emOs 
żaRóWka led 
różne rodzaje 

od 1190
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

od 6999
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

od 9999
zł/szt.

od 3999
zł/szt.

od 249
zł/szt.

Wrzesień 2021 5 

zajmiemy się

twojego domu
oświetleniem
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Organizacja garderoby 

1. 2.

3.

POjemnik cliPbOx  
lara/lars
różne pojemności

OrGanizery,  
POkrOwce

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

2.  pokrowiec na ubrania  
- od 9,99 zł

wycieraczka  
fOrmica
kokos, wym. 60x40 cm

POjemnik  
veGbox
do przechowywania  
żywności, kolory:  
pudrowy róż,  
niebieski, limonkowy,  
popielaty

Garnek berry
nierdzewny z pokrywką, dostępne różne wielkości

kOsz  
dO seGreGacji
poj. 24 l 

WoRki na śmieci
poj. 35-300 l; różne rodzaje

3. wOrek 
pRóżnioWy

dostępne różne rozmiary  
- od 8,99 zł

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

stOlik nOrdic*
blat z płyty MDF w kolorze dąb, otoczony metalową  

obręczą, nogi metalowe, średnica: 40 cm - 69,90 zł,  
50 cm - 99,90 zł, 80 cm - 179 zł

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

pościel 4 poRy Roku

od 399
zł/szt.

od 899
zł/szt.

649 
zł/szt.

1990
zł/szt.

2490
zł/szt.

od 549
zł/szt.

4790
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

od 3899
zł/szt.

Wrzesień 20216  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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1. 2.

1. 2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

miotły, Szczotki
 - szczotka profilowana 2in1 - 22,99 zł
 - szczotka uniwersalna - 26,99 zł
 - szczotka DuActiva Classic  
+ drązek regularny - 32,99 zł
 - szufelka ze zmiotką 2in1 - 15,99 zł

tabOret alex
wys. 32 cm, składany;
kolory: white & black, dark grey

vileda mop  
ObrOtOwy turbO 3w1
 - wkład do mopa obrotowego - 34,90 zł/szt.

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 Unimax - 29,99 zł/zest.

6. FAIRY PRoFESSIonAL płyn do mycia naczyń, różne rodzaje,  
5 l - 32,99 zł (6,59 zł/l)

7. CASHMIR GIGA ręcznik kuchenny, 500 listków - 8,99 zł
8. REGInA ALoE VERA papier toaletowy, a'12 - 12,49 zł (1,04 zł/rolka)
9. WASCHKönIG, proszek do prania, 100 WL UnIVERSAL, kolor  

7,5 kg - 32,90 zł (4,38 zł/kg)

cHemia GOsPOdarcza
1. AJAX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 4,99 zł
2. CLIn rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,49 zł (10,98 zł/l)
3. FLooR płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i glazur, różne rodzaje,  

1,5 l - 5,99 zł (3,99 zł/l)
4. DoMEStoS płyn do WC CItRUS/PInE, 750 ml - 5,99 zł (7,98 zł/l)
5. SAVo preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)

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

suszarka  
infinity

129 
zł/szt.

od 1599
zł/szt.

189 
zł/szt.

od 549
zł/szt.

259 
zł/szt.

2990
zł/szt.

22 
zł/zest.

Wrzesień 2021 7 

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

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.
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kuP 5 l farby 

i odbierz 

bon 20 zł 

na kolejne 
zakupy

kup 2x2,5 l lub 1x5 l  FaRby dulux koloRy śWiata farba biała 5 l za 1 zł

śnieżka eko pluS
lateksowa farba do wnętrz, odpor-
na na szorowanie zapewnia oddy-
chanie ścian, polecana do dużych 
powierzchni, doskonałe krycie 
1-2 warstwy, optymalna wydajność 
do 14 m2/l, 10 l (6,70 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)

suPer wHite
wysokiej jakości wodorozcieńczalna 
farba lateksowa, pozwala uzyskać efekt 
eleganckiej, świeżej bieli o głęboko 
matowym wykończeniu, 11 l (9,09 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)

Piana  
montażoWa  
wHiteteQ
wężyk, 750 ml  
- 24,99 zł (33,32 zł/l),
pistolet, 750 ml  
- 25,99 zł (34,65 zł/l)
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dulux koloRy śWiata
lateksowa farba do ściani sufitów;  
2,5 l - 44,99 zł (18 zł/l), 5 l - 84,99 zł (17 zł/l)

PPG POlinak Plus 
akrylOwa  
antyrefleksyjna, 10 l
antyrefleksyja farba akrylowa przezna-
czona jest do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
szczególnie polecana do malowania sufi-
tów - optycznie maskuje niedoskonałości 
podłoża, wygodna w aplikacji (6,50 zł/l)

GRunt śnieżka 
lateksowa emulsja podkładowa, 
10 l (6,50 zł/l)

altax imPreGnat 
dO drewna 
OGrOdOweGO
jedna warstwa, 10 l (9,50 zł/l)

seria akcesOriów malarskicH blue dOlPHin 330

fOlie malarskie 
blue dOlPHin 
różne rodzaje

fassadenfarbe  
silikOn b1 krautOl
10 l (17,90 zł/l)

5599
zł/szt.

od 1799
zł/szt.

10
litrów

6699
zł/szt.

10
litrów

0,9
litra

11
litrów

9999
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

od 4499
zł/szt.

od 2,5
litra

od 2499
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 199
zł/szt.

2,5
litra

10
litrów

10
litrów

6499
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

6499
zł/szt.

9499
zł/szt.

179 
zł/szt.

Wrzesień 20218

nieskazitelna biel
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U nas narzędzia dla każdego

1.

2.
Hit cenOwy

599 
zł/zest.

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

Pilarka tarczOwa 1200 w 
tarcza 185x20 mm + rękawice robocze 97G100 

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

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 zamon-
tować 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; przegrody 
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

Gt cOrP szlifierka  
kątoWa k-Sk900R
moc 900 W, średnica tarczy 125 mm, prędkość  
obrotowa 12000 obr/min, napięcie 230 V

myjka ciśnienioWa  
lavoRpRo pRedatoR 160 WpS
wydajność tłoczenia 510 l/h, dł. węża 8 m, waga 15,5 kg, ciśnie-
nie 160 bar, moc przyłączeniowa 2,5 KW, wyposażenie: dysza 
turbo, dysza variojet, lanca, pistolet, wąż wysokociśnieniowy

179 
zł/kpl.

259 
zł/kpl.

199 
zł/kpl.

249 
zł/kpl.

109 
zł/szt.

od 3590
zł/zest.

179 
zł/kpl.

walizka 
W KoMPLECIE

walizka 
W KoMPLECIE

720 
W

900 
W

900 
W

1200 
W

900 
W
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Odzież BHP

dRzWi zeWnĘtRzne paSadena 
szer. 90 cm, L/P, kolory: orzech, złoty dąb, antracyt, 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: blacha 
ocynkowana, nano Advance, komplet akcesoriów w cenie

drzwi zewnetrzne libra
kolor złoty dąb,  90 cm, L/P

dRzWi zeWnĘtRzne boliWia
kolor orzech szlachetny, 90 cm, L/P 

sPOdnie 
OcHrOnne 
OGrOdniczki
80% poliester, 20% bawełna, 
gramatura 260 g/m², gumka 
w pasie w tylnej partii zwięk-
sza swobodę ruchów oraz 
umożliwia lepsze dopaso-
wanie, możliwość regulacji 
długości za pomocą szelek, 
liczne kieszenie m.in. dwie na 
klatce piersiowej zapinane na 
rzep, dwie po bokach, z tyłu 
dwie zapinane na rzep, na 
nogawce na narzędzia oraz 
kieszeń boczna zapinana na 
rzep, na kolanach kieszenie 
na wkładki nakolannikowe, 
końcówka do przypięcia kluczy, 
dostępne rozmiary od 46-62

sPOdnie 
OcHrOnne  

dO Pasa
80% poliester, 20% baweł-
na, gramatura 260 g/m², 

zapinane na guzik i zamek 
błyskawiczny, ściągacze 

w bocznych partiach spodni 
w pasie zwiększają swobodę, 

ruchów oraz umożliwiają 
lepsze dopasowanie, dwie 

kieszenie z tyłu na rzepy oraz 
dwie boczne, jedna kieszeń na 
nogawce na rzep na akcesoria 
oraz jedna boczna podłużna, 

na kolanach kieszenie na 
wkładki nakolannikowe, koń-
cówka do przypięcia kluczy, 
dostępne rozmiary od 46-62

bluza POlarOwa
100% poliester, gramatura 

290 g/m², zapinana na 
suwak, trzy zasuwane 

kieszenie po zewnętrz-
nej stronie: dwie 

po bokach i jedna 
na górze, rękawy 
wykończone ela-

styczną lamówką, 
która nie tylko 

delikatnie ściąga, 
ale również zdo-
bi, doskonała za-
równo dla kobiet 
jak i mężczyzn, 

dostępne rozmiary 
od M do 3XL

półmaSka
półmaska filtrująca  
FS-FFP1 z zaworkiem

bielizna termOaktywna
KoSzULKA z długim rękawem PRotHERM-100% 
poliester o gramaturze 170 g/m2, gwarantuje 
wysoki komfort użytkowania, nie ogranicza 
motoryki, jednocześnie zapewniając optymalną 
temperaturę ciała, dostępne rozmiary od S do 2XL

bielizna 
termOaktywna
KALESonY  
PRotHERM-100% polie-
ster o gramaturze 170 g/
m2, gwarantują wysoki 
komfort użytkowania, 
nie ograniczają motoryki 
jednocześnie zapew-
niając optymalną tem-
peraturę ciała, dostępne 
rozmiary od S do 2XL

1299 
zł/kpl.

1399 
zł/szt.

4999
zł/szt.

4999
zł/szt.

3499
zł/szt.

3499
zł/szt.

399
zł/szt.

6499
zł/szt.

1399 
zł/szt.
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1. 2.

panel podłoGoWy dąb teatRalny
AC4, 7 mm - 23,99 zł

panel podłoGoWy dąb calGaRy
AC4, 8 mm - 26,99 zł

płytki GReSoWe milton
wym. 29,7x29,7 cm, kolory: grafitowy, szary, gat. I

panel podłoGoWy dąb Rocky
AC 48 mm, 4 V, 2, 153/ 8

claSSen Rancho 4v nebRaSka
oak, AC5, 8 mm 1286x194x8 mm, opak. 1,996 m2

Gres tecHniczny 
1. HX200, 2. RX400; 
wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, antypośli-
zgowy, idealny na garaż, taras, balkon, gat. I

2399
zł/m2

2699
zł/m2

7 mm 8 mm

2699
zł/m2

3299
zł/m2

3699
zł/m2

1999
zł/m2
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 Zrób  
poddasze  

razem z nami

PrOfil  
pRzyścienny ud 27 

gr. 0,5; 3 m.b. (3 zł/m.b.)

PrOfil  
GłóWny cd 60/27 

gr. 0,5; 3 m.b. - 12,99 zł (4,33 zł/m.b.)
gr. 0,6; 4 m.b. - 17,99 zł (4,50 zł/m.b.)

płyta GipS 12,5 mm
biała, 1200x2600 mm,  
Knauf 64 szt./pal (0,27 zł/szt.)

GiPs  
uniflOtt knauf 

25 kg (5,16 zł/kg)

masa 
szPacHlOwa swP
wykończeniowa, polimero-
wa 17 kg (2,94 zł/kg)

Wełna 10 cm  
knauf 033  
unifit 
1200x4400 mm,  
opak. 5,28 m2 
(20,64 zł/)m2

kerakOl zaPrawa 
klejOwa H40
klej żelowy, 25 kg (2,40 zł/kg)

od 899
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

1749
zł/szt.

129 
zł/szt.

4999
zł/szt.

109 
zł/opak.

5999
zł/opak.

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

Akceptujemy płatności:

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.  

Sklep Mrówka zastrzega sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

psb Mrówka trzebnica
ul. Milicka 39, teL. 71 312 15 65

godziny otwarcia:  pn.-sob.: 7-20,  nd.: 10-17

psb Mrówka oborniki
ul. Wrocławska 63, TEL. 71 310 54 21

godziny otwarcia:  pn.-pt.: 7-19,  sob.: 7-17, nd.: nieczynne



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

