
hit cenowy

95 
zł/szt.

hit cenowy

3499
zł/szt.

Grzejnik elektryczny hh-101
kolory: biały, czarny; 2 poziomy mocy: 
1000/2000 W, nawiew chłodny/ciepły/gorący, 
dioda zasilania, manualny termostat, zabezpiecze-
nie przed przegrzaniem, uchwyty transportowe

ODKURZACZ DO POPIOŁU MIR-VC2
pojemność zbiornika 15 l, moc silnika 800 W,   

materiałowy filtr, metalowa ssawka, elastyczny wąż

Grzejnik 
elektryczny 
HH-1210
poziom mocy 
500 W, manualny 
termostat, zabez-
pieczenie przed 
przegrzaniem, diody 
zasilania, testowany 
ciśnieniowo, uchwyty 
transportowe

SuSzarka do Grzybów
średnica sita 28 cm, 5 sit z możliwością 
regulacji wysokości, moc 250 W

luiza
wym. 33x36x93 cm

barbara
wym. 46,5x39x80 cm

beata
wym. 46,5x39x97 cm

WĘGIEL ORZECH
granulacja 40-80 mm, wartość 
opał. min. 27 MJ/kg, popiół 
maks. 7%, siarka maks. 0,8%, 
25 kg (0,96 zł/kg)

WĘGIEL ŚLONZOK 
wartość opał. 26-27 MJ/kg,  
granulacja 10-25 mm,  
wilgotność 5-10%, popiół 4-6%,  
siarka 0,4-0,6%, 25 kg (1 zł/kg)

Pellet drzewny  
6 mm, 15 kg 
kaloryczność ok. 17,4 MJ/kg, 
popiół maks. 1%,  
wilgotność ok. 7% (1 zł/kg)

brykiet ruF, 10 kg
kaloryczność ok. 17 MJ/kg, 
popiół ok. 0,6%, wilgotność 

ok. 8% (0,90 zł/kg)

rura, kolano
dymowe, stalowe, żaroodporne,
 - rura; śr. 120 mm, dł. 1 m - 39,99 zł,  
0,5 m - 29,99 zł,
 - kolano; śr. 120 mm, kąt 90° - 29,99 zł

czujnik czadu  
bateryjny

posiada funkcje test oraz reset; wyposażony w głośną  
sygnalizację alarmową; czujnik sygnalizuje usterki 

oraz rozładowanie baterii; gwarancja 7 lat

czujnik czadu  
bAtERyjNy Z WyŚWIEtLACZEM LCD

posiada funkcję test oraz reset; wbudowana pamięć od-
notowująca wartości szczytowe; wyposażony w głośną 
sygnalizację alarmową; czujnik sygnalizuje usterki oraz 

rozładowanie baterii; gwarancja 7 lat

Grzejnik  
elektryczny hh-3100

3 poziomy mocy: 650/850/1500 W, 
manualny termostat, zabezpieczenie 

przed przegrzaniem, wolnostojący 
lub montowany na ścianie, uchwyty 

transportowe

349 
zł/szt.

109 
zł/szt.

8999
zł/szt.

9999
zł/szt.

6999
zł/szt.

8,6 
kW

10,7 
kW

10,7 
kW

599 
zł/szt.

649 
zł/szt.

od 1499
zł/opak. 899

zł/opak.

od 2999
zł/szt.

Gwarancja 
 7 lat

Gwarancja 
 7 lat

6999
zł/szt.

hit cenowy

2399
zł/opak.

hit cenowy

2499
zł/opak.

Wrzesień  
2021

Oferta ważna  
od 10.09 do 25.09

lub do wyczerpania zapasów.

M jAK 
MRóWKA
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.



hit cenowy

229 
zł/zest.

hit cenowy

od 349
zł/szt.

1. 3.

5.

2. 4.

6. 7.

zeStaw arteco
stelaż podtynkowy, miska 
zawieszana CleanOn, 
deska polipropylenowa,  
wolnoopadająca, 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

ŻyRANDOL*
1. Boliani - 169 zł
2. Kalia - 159 zł
3. Olgio - 149 zł
4. Gesso - 99 zł
5. Gesso - 149 zł
6. Galena - 99 zł
7. Galena - 149 zł

*bez żródeł światła

LAMKA LED
różne rodzaje

detektor 
DREWNA, MEtALI 
i Przewodów

uniwerSalny 
MIERNIK CyFROWy

uniwerSalny 
MIERNIK CyFROWy 
Z bUZZEREM

DEtEKtOR MEtALU 
i Przewodów

liStwa 
ochronna 
Z WyŁąCZNIKIEM
5 gniazd, grafitowa, 1,5 m

PRZEDŁUŻACZ 
sLIM
4 gniazda, biały, 
1,8 m

kabina  
PrySznicowa  
hero/aPollo
szyby przednie 
transparentne 4 mm; 
szyby tylne czarne; 
panel sterowania LCD 
z radiem; brodzik 
głęboki z siedziskiem, 
wys. 42 cm;
 - wym. 80x80 cm 
- 999 zł 
 - wym. 90x90 cm 
- 1049 zł

kabina  
PrySznicowa  
hero/aPollo
szyby przednie transparentne 
4 mm; szyby tylne czarne; 
panel sterowania LCD z radiem; 
brodzik głęboki z siedziskiem, 
wys. 42 cm;  
wym. 80x80 cm - 999 zł,  
wym. 90x90 cm - 1049 zł

ŻARóWKI/
FILAMENty LED

oPrawa  
HERMEtyCZNA Z DWIEMA 

ŚWIEtLóWKAMI LED
2 x LED T8, 120 cm, 16 W, 4000 K

NAŚWIEtLACZ 
led

led zoe
12 W, 4000 K,  
WHITE/BLACK PREMIUM

NAŚWIEtLACZ 
led  
Z CZUjNIKIEM

deSka 
WOLnOOPADAJąCA

od 399 
zł/zest. 649  

zł/zest.

od 899
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 799
zł/szt.

7999
zł/szt.

1699
zł/szt.

3999
zł/szt.

3799
zł/szt.

3299
zł/szt.

2499
zł/szt.

od 999 
zł/szt.

zeStaw SzaFka 
Z UMyWALKą DULO
fronty PW 16 mm, biały 
połysk; korpus PW 16 mm, 
biały połysk; zawiasy pusz-
kowe; uchwyty metal chrom; 
umywalka ceramiczna, nóżki 
metal chrom

od 4999
zł/kpl. od 999

zł/szt.

5999
zł/szt.

od 3199
zł/szt.

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

SZYBCIEJ



kuP 5 l Farby 

i odbierz 

bon 20 zł 

na kolejne 
zakupy

duluX eaSy care*
farba plamoodporna, różne 
kolory, 2,5 l (24 zł/l) 
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ŚNIEŻKA EKO PLUs
lateksowa farba do wnętrz, odporna na szorowa-
nie zapewnia oddychanie ścian, polecana do du-
żych powierzchni, doskonałe krycie 1-2 warstwy, 
optymalna wydajność do 14 m2/l, 10 l (6,70 zł/l)

DULUX ACRyL MAtt
biała farba emulsyjna, wysokiej 
jakości, do dekoracyjnego i ochron-
nego malowania ścian i sufitów 
wewn. pomieszczeń, 10 l (8,50 zł/l)

MAGNAt CERAMIC 2,5 l
hydrofobowa i plamoodporna,  
do ścian i sufitów (30 zł/l) 

chloro kauczuk 
raFil
różne kolory,  
0,9 l (33,32 zł/l)

POLAR MĘsKI 
NAVAs 
kolor granatowy, 
rozmiar: S-4XL

SoFtShell 
PhoeniX

rozmiar: S-3XL

SPodnie 
MORO  
odPinane
rozmiar: S-3XL

PóŁbUt 
roboczy 
liGht S1
rozmiar: 40-48

kurtka 
Przeciw-
deSzczowa 
aQua j
rozmiar: S-3XL

SPodnie do PaSa 
PrzeciwdeSzczowe 

aQua t
rozmiar: S-3XL

PŁAsZCZ PRZECIW-
DEsZCZOWy bREMEN

rozmiar: S-3XL

RĘKAWICE 
Syntetyczne 
SoFt GriP
rozmiar: 8-11

DEKORAL MOC KOLORU
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l (15,60 zł/l)

FARbA RENOWACyjNA DO MEbLI 
I PŁytEK ŚCIENNyCH V33 
różne kolory, do kuchni, 750 ml - 59,99 zł (79,99 zł/l), 
2 l - 129,99 zł (65 zł/l) do łazienki, 750 ml - 76,99 zł 
(102,65 zł/l), 2 l - 139 zł (69,50 zł/l)

nobileS Ftalonal
nawierzchniowa farba 
alkidowa do drewna i metalu, 
0,7 l (od 22,84 zł/l)

VIDARON 
IMPREGNAt
różne kolory, 5 l (16 zł/l)

Grunt 
PODKŁADOWy DULUX
zwiększa przyczepność 
i krycie farb oraz zapewnia 
oddychanie ścian, 8 l (7,12 zł/l)

5999
zł/szt.

2,5
litra

10
litrów

6699
zł/szt.

8499
zł/szt.

10
litrów

2,5
litra

7499
zł/szt.

ŚNIEŻKA EKO 
biała emulsja akrylowa do 
ścian i sufitów, 10 l (5,40 zł/l)

5399
zł/szt.

10
litrów

2999
zł/szt.

0,9
litra

75 
zł/szt.

119 
zł/szt.

99 
zł/szt.

85 
zł/para

2299
zł/szt.

85 
zł/szt.

65 
zł/szt.

29 
zł/para

3899
zł/szt.

2,5
litra

od 5999
zł/szt.

od 1599
zł/szt.

0,7
litra

7999
zł/szt.

5
litrów

8
litrów

5699
zł/szt.
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1. 2.

3. 4. 5.

PANELE PODŁOGOWE 
1. Dąb Aspen, AC3, 7 mm - 19,99 zł
2. Jesion Kalimera, AC4, 7 mm - 24,99 zł
3. Dąb Mateo, AC4, 8 mm, V-fuga - 31,99 zł
4. Dąb Veracruz, AC4, 8mm V-fuga - 31,99 zł
5. Varioclic Extensive Como, AC5, 8 mm - 35,99 zł

KAMIEń  
GIPsOWy HAMPtON
do zastosowania wewnątrz, opak. 0,4 m2 (54,97 zł/m2)

OKŁADZINA ELEWACyjNA tOLEDO 2
z wyraźnym rysunkiem kamienia,  
do zastosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz,  
opak. 0,49 m2 (61,20 zł/m2)

GreS
wym. 29,7x59,8 cm, mrozoodporny, 
imitujący drewno, różne kolory

GreS
wym. 42x42 cm, mrozoodporny, 
różne wzory i kolory

PŁytKA ŚCIENNA 
LOFt CREMA
wym. 300x450 mm, gat. I, 

ekoPor  
Panel izolacyjny  
Pod Panele
 - wym. 4x590x790 mm, opak. 10,25 m2 - 4,29 zł 
(43,97 zł/opak.)
 - wym. 5x590x790 mm, opak. 6,99 m2 - 4,89 zł 
(34,18 zł/opak.)

DRZWI ZEWNĘtRZNE 
LUMIO*
szer. 90 cm, lewe/prawe, kolor 
antracyt, ościeżnica składana, 
próg stalowy nierdzewny 
*cena bez klamki

DRZWI ZEWNĘtRZNE 
tULUZA 1*
szyba reflex/mat, kolor złoty dąb, 
lewe/prawe, ościeżnica składana, 
próg stalowy nierdzewny 
*cena bez klamki

DRZWI bIsMO*
kolor dąb sonoma, szer.: 70, 80, 90 cm; prawe/lewe; 
pełne, pokojowe, łazienkowe
*cena bez klamki

1329 
zł/zest.

1279 
zł/zest.

369 
zł/szt.

od 1999
zł/m2

hit cenowy

2199
zł/opak.

hit cenowy

2699
zł/m2

hit cenowy

od 429
zł/m22999

zł/opak. 

3599
zł/m2

od 3599
zł/m2

Wrzesień 20214  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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3. 4.
2.1.

KOŁEK sZybKIEGO 
MONtAŻU
6x40 mm, kołnierz/lejek, 
75 szt. (0,09 zł/szt.)

WKRĘt 
FoSFatowany 
do blachy
3,5x25 mm, pojemnik 
1000 szt. (0,03 zł/szt.)

systEM  
POZIOMOWANIA stALCO
100 klipsów + 100 klinów  
+ rękawice + pojemnik

WKRĘt 
FoSFatowany 
do drewna
3,5x35 mm, pojemnik 
1000 szt. (0,03 zł/szt.)

kotwa wklejana 
PolieStrowa bez 
styRENU R-KEM-II
z zawieszką; 
 - 175 ml - 24,99 zł (142,8 zł/l) 
 - 300 ml - 34,99 zł (116,63 zł/l)

CHEMIA bUDOWLANA bOstIK
1. UnIWERSALnY SILIKOn, biały/bezbarwny, 280 ml - 14,99 zł (53,54 zł/l)
2. ŁAZIEnKA SILIKOn, neutralny/biały/bezbarwny, 280 ml - 18,99 zł (67,82 zł/l)
3. AKRYL EXTRA/PREMIUM, biały, 280 ml - 8,99 zł (32,11 zł/l)
4. AKRYL SZPACHLOWY SZYBKI, biały, 280 ml - 10,99 zł (39,25 zł/l)
5. AKRYL MOKRO nA MOKRO, biały, 300 ml - 13,99 zł (46,63 zł/l)
6. OKnA & DRZWI, piana montażowa niskoprężna, 700 ml - 19,99 zł (28,56 zł/l)
7. OKnA & DRZWI, piana pistoletowa niskoprężna, 750 ml - 21,99 zł (29,32 zł/l)
8. MAXI MULTI, piana pistoletowa; okna, drzwi, przepusty, 870 ml - 24,99 zł (28,73 zł/l)
9. FIX SOFT PLASTIC, bezbarwny, 20 ml - 7,99 zł (39,95 zł/100 ml)

10. FIX HARD PLASTIC, bezbarwny, 20 ml - 6,99 zł (34,95 zł/100 ml)
11. nEO FIX, jasnobrązowy, 80 ml - 9,99 zł (12,49 zł/100 ml)
12. SPEED GLUE LIQUID, 2 g - 2,99 zł (149,5 zł/100 g)
13. SUPER COLOR ACRYLIC UnIVERSAL FAST, różne kolory, 400 ml - 10,99 zł (27,48 zł/l)

1.

12.

2.

13.

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10.

11.

AKCEsORIA DO PŁyt GK
1. narożnik aluminiowy z siatką, 70x70 mm, 20x20 mm; 2,5 m - 4,49 zł, 3 m - 4,99 zł

2. narożnik aluminiowy perforowany EO, 20x20x0,3 mm; 2,5 m - 2,79 zł, 3 m - 2,99 zł
3. wieszak obrotowy ze sprężynką - 0,99 zł

4. profil główny CD, 2,6 m - 9,99 zł

neoklej 
NK02 KLEj  
do Siatki 
25 kg
(0,76 zł/kg)

neoklej  
nk01 klej  
do StyroPianu  
25 kg
(0,60 zł/kg)

 kronway  
bRAMA UCHyLNA*

kolory: brąz - 799 zł,  
grafit - 849 zł;  

wym. 2500x2125 mm;  
*dostępne również bramy segmentowe, 

informacja u sprzedawcy

DAsZEK/MARKIZA 
arco
wym. 108x80 cm,  
kolory: brąz, antracyt

GONt bItUMICZNy  
karPiówka czerwona
opak. 3 m2 (65,97 zł/opak.)

cekol  
Gs-250
bezpyłowa gładź 
szpachlowa,  
20 kg  
(1,35 zł/kg)

cekol 
Gs-20
klej gipsowy, 
20 kg  
(0,95 zł/kg)

cekol  
zw-04
mrozo- i wodood-
porna zaprawa 
wyrównująca, 
22 kg (0,91 zł/kg)

cekol  
wG-50 
bezskurczowa 
wylewka samopo-
ziomująca, 20 kg 
(1,65 zł/kg)

odwodnienie liniowe
 - denko pełne do kanału SAB 100/100 - 8,99 zł
 - denko pełne do kanału SAB 100/50 - 7,99 zł
 - SAB 100/50 kl. A15 ocynk - 29,99 zł 
SAB 100/100 kl. A15 ocynk - 34,99 zł

 - RURA SPUSTOWA, 50 mm 2/2,8/4 m, 
kolor brązowy/grafit
 - RYnnA, G80, 2/2,8/4 m, ryflowana, 
kolor brązowy/grafit

PŁytA  
GK bIAŁA

12,5x1200x2600 mm  
(16,99 zł/szt.)

699
zł/opak.

26 
zł/opak.

45 
zł/zest.

29 
zł/opak.

od 2499
zł/szt.

hit cenowy

od 799 
zł/szt.

od 299
zł/szt. 

od 099
zł/szt.

hit cenowy

1899
zł/opak.

hit cenowy

1499
zł/opak.

hit cenowy

545
zł/m2

od 159 
zł/szt. 

1999
zł/opak.

3299
zł/opak.

1899
zł/opak.

2699
zł/opak.

od 799
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

2199
zł/m2
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U nas narzędzia dla każdego

1.

2.

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

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. 

ZEstAW tAbLIC NARZĘDZIOWyCH
ściankę można konfigurować na różne sposoby, każdy 

element jest mobilny i można go zamontować w dowolnym 
miejscu; wym. 400x165x400 mm - 34,90 zł/zest.

sKRZyNKI NARZĘDZIOWE
1. OPTIMA - organizery z wytrzymałymi pokrywa-

mi z poliwęglanu; wewnętrzne nosidło,  
wym. 470x256x238 mm - 35,90 zł

2. HEAVY - lita uszczelka odporna na oddziaływa-
nie pyłu i wody; wzmocniona konstrukcja ścian; 
wewnętrzne nosidło; organizery z pokrywami 
z poliwęglanu; przegrody oraz kubeczki w orga-
nizerze; wym. 450x360x640 mm - 89 zł

wiertarka udarowa
moc 710 W, prędkość obrotowa bez obcią-
żenia 0-3300 obr./min, częstotliwość udaru 
0-44800 ud./min, zakres uchwytu wiertarskiego 
stal/beton/drewno: 13/13/25 mm, waga 2,1 kg, 
wyposażenie: dodatkowy uchwyt, ogranicznik 
głębokości, kluczyk wiertarski, zapasowe szczotki 
węglowe

wyrzynarka
moc 500 W, prędkość skokowa  

bez obciążenia 500-3000 obr./min, 
maks. gł. cięcia w drewnie/metalu 
65/6 mm, maks. kąt cięcia prawo/
lewo 45°, skok brzeszczotu 18 mm, 

typ mocowania brzeszczot

Pilarka
moc 1300 W, obroty bez 

obciążenia 5000 obr./min, 
śr. zewnętrzna tarczy 185 mm, 

śr. otworu tarczy 20 mm, maks. gł. 
cięcia: 58 mm (90), 37mm (45)

MŁOtOWIERtARKA sDs-PLUs
moc 800 W, wiertło SDS-PLUS o wymiarach: 6/150 mm, 
8/150 mm, 10/150 mm, dłuto SDS-PLUS o wymiarach: 
szpic 200 mm, płaskie 14/200 mm, samozaciskowy 
uchwyt wiertarski 1,5-13 mm, ogranicznik głębokości 
wiercenia, walizka z tworzywa sztucznego z metalowy-
mi zamknięciami, waga 3,24 kg

sZLIFIERKA KątOWA
moc 900 W, dobrze działający włącznik z blokadą; 
wygodna, ergonomiczna rączka; kompaktowe wymiary 
urządzenia, śr. tarczy 125 mm, obroty 0-11000 obr./min

treSnar  
WIERtARKO-WKRĘtARKA
14,4 V; 2 x akumulator 2 Ah Li-Ion; 
walizka w zestawie

sZLIFIERKA KątOWA 1200 W
moc 1200 W; śr. tarczy 125 mm; reg. 
obrotów w zakresie 4000-12 000 obr./min; 
bezkluczykowy montaż osłony

259 
zł/kpl.

249 
zł/zest.

249 
zł/kpl.

walizka 
W KOMPLECIE

900 
W

710 
W

500 
W

1300 
W

800 
W

900 
W

1200 
W

od 3590
zł/zest.

249 
zł/zest.

1000
W

17 
litrów

14,4 
V

2 
Ah walizka 

W ZESTAWIE

walizka 
W ZESTAWIE

139 
zł/szt.

1200 
W

hit cenowy

85 
zł/zest.

hit cenowy

129 
zł/szt.

hit cenowy

219 
zł/szt.

hit cenowy

119 
zł/szt.

hit cenowy

219 
zł/zest.

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

SZYBCIEJ



1.

2.

1. wrzoSy
miks kolorów - od 3,59 zł
2. LAWENDA
- 4,99 zł

krzewy ozdobne i owocowe
borówka amerykańska - na cały sezon, odmiany owocują jedna  
po drugiej, agrest, jeżyna, malina, porzeczka (czerwona, biała, czarna), 
bez czarny, pigwowiec, rokitnik, morwa, winorośl; 
- mini kiwi ostrolistna ISSAI + 50 pkt. Payback

cebule kwiatowe
do nasadzeń jesiennych: hiacynty, 
tulipany, narcyze, krokusy, szafirki 
- 6,99 zł/opak.

trawy ozdobne
różne rodzaje  
- od 9,99 zł/szt.

balon  
do wina

poj. 25 l, w koszu  
plastikowym;  

dostępne również  
poj. od 5 do 54 l

OstRZAŁKA  
elektryczna  
HANDy FE 220
silnik o mocy 220 W, tarcza o wym. 
145x3,2x22 mm, posiada regulację  
kąta ostrzenia w zakresie od - 35° do +35°

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

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 bezpieczeństwa, automatyczne smarowanie 
łańcucha, system antywibracyjny

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 

POjEMNIK 
NA ŚMIECI ZIELONy
1. 240 l - 149 zł
2. 120 l - 99 zł

nawozy 
 - Eko Kreda Granulowana, 5 kg - 15,99 zł (3,20 zł/kg)
 - Obornik bydlęcy granulowany, 2 kg - 9,99 zł (5 zł/kg)
 - Obornik granulowany, 2 kg - 8,99 zł (4,50 zł/kg)
 - Jesienny nawóz na iglaki/rośliny kwaśnolubne, 2 kg - 11,99 zł (6 zł/kg), 5 kg - 24,99 zł (5 zł/kg)
 - Jesienny nawóz na trawnik, 2 kg - 11,99 zł (6 zł/kg), 5 kg - 23,99 zł (4,80 zł/kg),  
10 kg - 39,99 zł (4 zł/kg)
 - Jesienny Uniwersalny nawóz Ogrodniczy, 2 kg - 11,99 zł (6 zł/kg), 5 kg - 23,99 zł (4,80 zł/kg), 
10 kg - 39,99 zł (4 zł/kg)
 - Jesienny nawóz na iglaki/trawnik/ogrodniczy, 1 kg - 9,99 zł, 3 kg - 24,99 zł (8,33 zł/kg)

 - szpadel prosty Solid + grabie do liści 
(M) Solid - 99 zł
 - szczotka uniwersalna (M) Solid  
+ grabie (CL) - 85 zł
 - zestaw QF grabie do liści + szczotka 
szeroka + trzonek - 129 zł NARZĘDZIA OGRODOWE

szpadle, grabie

od 359
zł/szt.

8590
zł/szt.

859
zł/szt.

109 
zł/szt.

249 
zł/szt.

339 
zł/szt.

2000 
W

2600 
W

51,5 
cm3

220 
W

129 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 85 
zł/zest. 

hit cenowy

od 29 
zł/szt.

Wrzesień 2021 7  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50



PRZĘsŁO OGRODZENIOWE bONA*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 7016, struktura 
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki
*10 lat gwarancji po rejestracji na stronie: www.polbram.eu

PRODUKT
POLSKI

KAMIENIE
 - GRYS BIAŁA MARIAnnA, 8-16 mm, 20 kg - 9,99 zł (0,49 zł/kg)
 - GRYS GRAFITOWY, 8-16 mm,20 kg - 9,99 zł (0,49 zł/kg)
 - GRYS śnIEżnA BIEL, 16-32 mm, 20 kg - 21,99 zł (1,10 zł/kg)
 - KORA KAMIEnnA, 11-32 mm, 20 kg - 9,99 zł (0,49 zł/kg)
 - KORA AnTRACYTOWA, 11-32 mm, 20 kg - 11,99 zł (0,59 zł/kg)

PŁytA DEKORACyjNA
1. DECHA AnTIC, wym. 75x25x4 cm 

- 21,99 zł
2. PIEŃ, śr. 38-45 cm - 17,99 zł

PŁytKA CHODNIKOWA MEGAN 
wym. 35x35x5 cm, różne kolory

kratka 
trawnikowa
zielona, wym. 500x500/40 mm

479 
zł/ przęsło

od 999
zł/opak.

od 1799
zł/szt.

1.

2.

hit cenowy

od 499
zł/szt.

hit cenowy

899
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 sklepów 100% oferty dostępne w wybranych jednostkach. 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

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele

Aleksandrów Łódzki  | ul. Wierzbińska 72 7.00-21.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Biała Podlaska  |  ul. Sidorska 100 7.00-20.00 7.00-18.00 10.00-16.00

Bystrzyca Kłodzka  |  ul. Strażacka 12 7.00-20.00 7.00-17.00 ZAMKNIĘTE

Elbląg  |  ul. Grunwaldzka 2 7.00-21.00 7.00-21.00 9.00-19.00

Kazimierza Wielka  |  ul. 1-go Maja 12 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele

Lębork  |  ul. Żeromskiego 7A 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Łask  |  ul. Objazdowa 8b 7.00-20.00 7.00-19.00 9.00-17.00

Łomża  |  ul. Poznańska 111 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Międzychód  |  ul. św. Jana Pawła II 34 7.00-20.00 7.00-19.00 9.00-17.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele

Nowy Targ  |  ul. Ludźmierska 26A 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Pińczów  |  ul. Grodziskowa 15A 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-17.00

Wyszków  |  ul. Pułtuska 84 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Zduńska Wola  |  ul. Azaliowa 29C 7.00-20.00 7.00-19.00 9.00-17.00

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy karty kredytowe:

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:

*bony wydawane w dniach 10-15 września do wykorzystania od 16-30 września,  
warunki i szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie

wielka
wyprzedaż

asortymentu ogrodowego
do -50%

WYPRZEDAŻ MEBLI OGRODOWYCH

+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

