
Lato za oknem

aktywna 
piana, 1 l

w zestawie

Myjka ciśnieniowa  
k2 coMpact car 
+ aktywna piana 1 l
moc przyłącza 1,4 kW; ciśnienie maks. 110 bar; wydajność 
tłoczenia maks. 360 l/h; wydajność pow. 20 m²/h; po-
dawanie środka czyszczącego przez zasysanie lub dyszę 
pianową; wbudowany filtr wody; wyposażenie: zestaw do 
mycia samochodu - szczotka, dysza pianowa; pistolet wy-
sokociśnieniowy G 120 Q; 1-stopniowa lanca spryskująca; 
dysza rotacyjna; wąż wysokociśnieniowy 4 m

Grill węGlowy
ruszt: 55x42 cm, żeliwny, regu-
lacja wysokości misy palenisko-
wej za pomocą korby, składana 
półka boczna + półka dolna, 
wskaźnik temp. w pokrywie

wentylator DeDra 
1601B 
średnica śmigła 40 cm; 2 poziomy 
mocy; moc 45 W; regulacja 
wysokości; timer

wentylator DeDra 
Da0902B
średnica śmigła 30 cm; 3 
poziomy mocy; moc 35 W

Huśtawka oGroDowa Vip
dł. 170 cm, maksymalne obciążenie 
huśtawki 200 kg

MeBle oGroDowe
2 krzesła i stół, kolor czarny

parasol 
oGroDowy 

średnica 3 m, kolory: 
beżowy, zielony, szary

parasol oGroDowy 3 m 
z pokrowceM
dostępny kolor szary; w komplecie 
pokrowiec

wąż oGroDowy 
4-warstwowy 
 - 1/2”: 25 m - 26,90 zł,  
50 m - 54,90 zł
 - 3/4”: 15 m - 29,90 zł, 
25 m - 49,90 zł,  
50 m - 109 zł

kosiarka  
spalinowa sHc53Bs750n-4

silnik: Briggs & Stratton DOV 750EX o poj. 161 cm3; szer. 
robocza: 53 cm; centralna regulacja wysokości koszenia; 

kosz 62; łożyskowane koła; ready start

329 
zł/zest.

1,4 
kW

449 
zł/szt.

89 
zł/szt.

72 
zł/szt.

279 
zł/szt.

1399 
zł/szt.

339 
zł/kpl.

od 2690
zł/szt.

259 
zł/szt.

279 
zł/kpl.

Czerwiec  
2021

Oferta ważna  
od 4.06 do 19.06

lub do wyczerpania zapasów.

pruDnik, GłucHołazy, GłoGówek

zakupy  
na telefon
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Fotel wiszący  
Bocianie GniazDo

stolik Metalowy
śr. 42 cm, kolor czarny

krzesło raDar
kolor czarny

leżak Borneo
wym. 110x75x78 cm, 
drewno sosnowe

Fotel Galaxy plus 
z poDnóżkieM
28-stopniowa regulacja oparcia; stelaż 
z oparciem owalnym, wykonany z rur 
stalowych owalnych 36x18 mm - 179 zł

Fotel Galaxy
28-stopniowa regulacja oparcia; 
stelaż z oparciem owalnym, wy-
konany z rur stalowych owalnych 
36x18 mm - 159 zł

Fotel DiaMent
kolor: szary, zielony, bordowy,  
niebieski - 29,99 zł
stół jantar
okrągły lub owalny, kolor: grafit, limonkowy; 
wym.: 135x80 cm - 109 zł
poDstawa poD parasol 
 - PAG, śr. 40 cm, z polipropylenu, kolor: zieleń leśna, grafit - 44,90 zł
 - KAPSEL, wym. 52x28 cm, z polipropylenu, kolor szary/grafit- 59,90 zł

Fotel  
luksusowy relax

rozkładany z podnóżkiem, różne kolory,  
podstawka na napoje

krzesło  
skłaDane reżyserskie

różne kolory

oGroDowy koMplet  
MeBli BorDeaux

stół + 6 krzeseł składanych + parasol; wym. stołu 
90x150x70 cm; wym. krzesła 93x44x44 cm; wym. 

parasola: średnica 270 cm, wysokość 240 cm

zestaw MeBli norDic z poDucHaMi

Fotel Detroit
- 59,99 zł

stolik Detroit
- 84,99 zł

parasole 
oGroDowe
160, 180 i 240 cm,  
różne kolory

parasol 
oGroDowy 3 m 
stalowy z korbką,  
różne kolory

żaGiel 
przeciwsłoneczny
3,6x3,6x3,6 m, różne kolory

leżak stalowy
różne kolory

7490
zł/szt.

169 
zł/szt.

195 
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

3799
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

8490
zł/szt.

149 
zł/szt.

149 
zł/szt.

89 
zł/szt.

949 
zł/kpl.

149 
zł/szt.

549 
zł/zest.
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Materac 
naDMucHiwany 

welurowy 
sinGle

wym. 191x73x22 cm  
- 42,90 zł/szt. 

ponton FisHMen 300 set
maks. obciążenie 265 kg,  

w zestawie pompka i plastikowe wiosła, 
wym. 252x125 cm - 219 zł/zest.

Baseny
różne rodzaje  
- od 24,90 zł/szt.

Filtracja i cHeMia Basenowa
- od 6,99 zł

kaMizelka 
naDMucHiwana 
Do pływania 
u-ion
- 15,90 zł/szt.

Materace 
Do pływania
różne rodzaje - od 14,90 zł/szt.

poMpki
do nadmuchiwania materacy, 
zabawek dmuchanych, różne 
rodzaje - od 10,90 zł/szt.

pływak
- na małe tabletki chlorowe, 

składany - 9,99 zł
- na duże tabletki chlorowe 

- 17,90 zł

koła Do pływania
różne rodzaje - od 19,90 zł/szt.

Fotel plażowy  
z oparcieM
wym. 150x86 cm - 39,90 zł/szt.

zwierzątka DMucHane
różne rodzaje - od 24,90 zł/szt.

naDMucHiwana 
Deska 
Do pływania
z uchwytami NEMO, 
wym. 100x50 cm 
- 19,90 zł/szt.

Grill  
prostokątny Master 
Grill&party
wym. 53x27 cm; z boczną półką, misa 
i owiewka stalowa, emaliowana, ruszt – 
stal chromowana, wyposażenie: kółka, 
dolna półka, wys. 83 cm

Grill owalny Master 
Grill&party
wym. 60x42 cm, misa i owiewka stalowa, 
emaliowana, ruszt – stal chromowana, 
wyposażenie: kółka, dolna półka, wys. 87 cm

Grill okrąGły z rożneM
śr. 41 cm, stalowa, emaliowana, ruszt 
- stal chromowana, wyposażenie: kółka, 
dolna półka, wysokość 72 cm

Grill prostokątny
możliwość jednoczesnego grillowania na 
dwóch najróżniejszych wysokościach rusztu, 
misa: gatunkowa stal, wykończenie: emalia, 
rozmiary: 59,5x44,5 cm, ruszt ze stali

węGiel  
i Brykiet Drzewny

 

laMpy solarne
różne rozmiary i rodzaje

seria laMp 
oGroDowycH  
kanlux VaDra
różne rodzaje

seria laMp solarnycH 
kanlux solca
różne rodzaje; 3 różne tryby,  
wbudowany czujnik ruchu 

od 5699
zł/szt.

od 135 
zł/szt.

799
zł/opak.

od 699
zł/szt.

119 
zł/szt.

129 
zł/szt.

7490
zł/szt.

299 
zł/szt.

od 299
zł/szt.
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2

1.

6.

5.

4.

4.

3.

2

1.

zestaw Basic 
wąż 1/2” 20 m.b.
akcesoria Basic + wieszak 
na wążnowośĆ

1. szyBkozłącze - stop
(ABS/PC) IDEAL 1/2”-5/8” 
- 4,49 zł/szt.
2. przyłącze 
z GwinteM 
wewnętrznyM
IDEAL 3/4”-1” - 4,99 zł/szt.

wieszak na wąż 
z przyłączeM 

zraszacz 
pistoletowy 
sHower 2 

wąż rozciąGliwy  
15 m latex

zestaw coMpact 
wąż 1/2” 20 m
końcówki IDEAL

1. grabie metalowe:  
14-zębne - 34,90 zł, 16-zębne - 34,90 zł

2. szczotka do bruku ze skrobakiem - 22,90 zł
3. haczka jednopałąkowa, 140 cm - 24,90 zł
4. szpadel: drenarski - 44,90 zł, ostry - 49,90 zł
5. pazurki ogrodnicze - 24,90 zł
6. łopata piaskówka - 39,90 zł

Fontanna 
solarna lilia
nadaje się do małego 

oczka wodnego

szalona 
stokrotka
opryskiwacz ogrodowy

iBo HyDroFor 
jet 1000
o mocy 1000 W, 
wyposażony w zbiornik 
24 l - 389 zł/szt.

iBo poMpa 
zanurzeniowa 
neMo
moc 250 W, przezna-
czona do podlewania 
- 109 zł/szt.

iBo poMpa 
zatapialna
do ścieków, wirniki pompy 
wykonano z żeliwa
 - MAGNUM 4500, 
o mocy 1500 W - 319 zł
 - MAGNUM 2900, 
o mocy 550 W - 259 zł

nożyce 
Do żywopłotu HanDy

silnik 710 W; napięcie 230 V, ~50 Hz; dł. robocza 
52,5 cm; maks. śr. gałęzi 24 mm; listwa ostrzona laserowo

nożyce akuMulatorowe 
Do trawy i żywopłotu Grizzly

akumulator 3,6 V, 1,5 Ah; dł. robocza: trawa 8 cm, żywopłot 
12 cm; maks. śr. gałęzi 8 mm; maks. czas pracy 40 min; akumu-

lator wbudowany w urządzenie

kosiarka 
elektryczna 
HanDy
1700 W, 230 V,  
szer. robocza 38 cm,  
kosz o pojemności 50 l

przeDłużacz 
oGroDowy przewóD
2x1 mm, dł. 10-40 m.b. - od 19,90 zł/szt.

kosa 
spalinowa 

HanDy
2-suwowy silnik o poj. 

42,7 cm3; szer. robocza 
tarczy 25,5 cm; szer. 
robocza żyłki 45 cm, 

w komplecie: szelki, 
klucz do świecy, po-
jemnik do mieszanki, 

głowica żyłkowa, 
tarcza tnąca

+ 50 pkt. payBaCk

iBo poMpa 
GłęBinowa 
sQiBo 0,55
pompa śrubowa 
o mocy 550 W, 
wykonana ze 
stali nierdzewnej 
- 359 zł/szt.

4490
zł/zest.

159 
zł/zest.

1490
zł/szt.

1299
zł/szt.

39 
zł/szt.

od 2290
zł/szt. 

4990
zł/szt.

1490
zł/szt.

od 259 
zł/szt.

179 
zł/szt.

89 
zł/szt.

339 
zł/szt.1700 

W

369 
zł/kpl.
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nawozy psB
różne rodzaje i przeznaczenie

Bros ocHrona przeD owaDaMi
 - SPIrALE na komary, opak. 10 szt. - 6,99 zł (0,70 zł/szt.)
 - ELEKtrO + płyn 3w1: na muchy, komary i mrówki - 22,90 zł
 - SIAtKA na drzwi magnetyczna, kolor: biały, czarny;  
wym.: 100x220 cm - 27,90 zł, 160x220 cm - 35,90 zł
 - SPrAy na komary i kleszcze, 50% DEEt,  
180 ml - 31,90 zł (17,72 zł/100 ml)
 - GAśNICA na osy i szerszenie automatyczna, 
400 ml - 22,90 zł (57,25 zł/l)
 - MUCHOSPrAy, 750 ml - 15,90 zł (21,20 zł/l)

kwietnik werBena 
różne kolory i wzory, wym. 190x560 mm
- kolor rattan mokka 

Bocianie 
GniazDo 
poDucHa

może być używane w pozycji 
siedzącej lub leżącej

sieDzisko 
koniczyna 
czerwona

wygodna, bezpieczna 
i niezwykle oryginalna huśtawka

Huśtawka Mila
metalowa, wym. 256x180x136 cm; odpowiednia 
dla dzieci powyżej 3 lat; w zestawie kotwy 
do bezpiecznego uziemienia traMpolina 

oGroDowa
8ft - 479 zł
10ft - 579 zł

DoMek toMek
wym.: dł. 125 cm,  
szer. 178 cm, wys. 211 cm; 
drewno sosnowe zabezpieczone  
impregnatem fSC, certyfikat tÜV

kora 
sterlux
70 l 

Doniczki 
Balkonowe
różne rodzaje, wielkości i kolory

Doniczki solo MarMur Biały i czarny
wys. 32 cm; średnica 29 cm

kostka  
Brukowa 

polBruk napoli
6 cm, grafit płukany 

kostka Brukowa 
polBruk napoli 
nerino
6 cm 

2499
zł/szt. 

48 
zł/m2

45 
zł/m2

od 1399
zł/opak. 

od 499
zł/szt. 

od 599
zł/szt.

od 699
zł/szt.

4699
zł/szt.

139 
zł/szt.

2290
zł/szt.

od 479 
zł/szt.

499 
zł/zest.

849 
zł/szt.
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arcHitektura oGroDowa
 - paliki do pomidorów, wym. 2,2x2,2x120 cm, opak. 10 szt. - 24,99 zł 
(2,50 zł/szt.)
 - płotek trawnikowy, wym. 20x80 cm - 6,99 zł
 - rollborder, różne wymiary - od 12,99 zł
 - kratka prosta, wym.: 90x180 cm - 29,90 zł; 45x180 cm - 15,90 zł;  
skośna, wym.: 45x150 cm - 10,90 zł
 - podest prosty, wym.: 50x50x2,8 cm - 9,99 zł; 40x40x2,8 cm - 7,99 zł
 - donica parkowa, wym.: 30x30x30 cm - 54,90 zł, 50x50x40 cm + geo-
włóknina - 109 zł, 100x50x40 cm + geowłóknina - 149 zł
 - płot Opal Eco, wym.: 180x180 cm, r 2,5x4,8 cm - 69,90 zł
 - słupek z łukiem, wym.: 7x7x180 cm - 19,90 zł
 - minipalisada, różne wymiary - od 1,79 zł
 - palisada, różne wymiary - od 14,90 zł
 - półpalisada, różne wymiary - od 6,99 zł
 - paliki do drzewek, różne wymiary - od 6,99 zł
 - pergola, wym.: 7x7x220 cm - 129 zł

Drewniany plac zaBaw
 - huśtawka Ola, 1x siedzisko, ślizg 235 cm - 549 zł
 - stół piknikowy, kolor brąz, wym. 160x71,5 cm - 279 zł
 - stół piwny składany, wym. 170 cm, impregnacja brązowa - 199 zł
 - ława piwna składana, drewno surowe, impregnacja brązowa - 159 zł
 - piaskownica GUCIO, kolor brąz, wym. 120x120x20 cm - 65 zł
 - siodełko, kubełkowe - 69 zł; płaskie - 35 zł; okrągłe na 1-linie - 35 zł
 - drabinka sznurkowa, dł. 180 cm - 29,90 zł

DrewnocHron 
lakieroBejca 2w1
różne kolory, 0,8 l (41,24 zł/l)

DrewnocHron 
olej Do Drewna
różne kolory, 2,5 l (32 zł/l)

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

śnieżka superMal
emalia olejno-ftalowa, różne 
kolory, 800 ml (23,74 zł/l)

saDolin classic
nowoczesny, powłokotwórczy, 
przeznaczony do ochronno-deko-
racyjnego malowania drewna na 
zewnątrz, 9 l (16,56 zł/l)

od 179
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

3299
zł/szt.

7999
zł/szt.

0,8
litra

2,5
litra

2,5
litra

9
litrów

119 
zł/szt.

1899
zł/szt.

0,8
litra

149 
zł/szt.
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1.
2.

3.

4.

5.

panel
różne kolory,
 - ME PK, wym. 30x30 cm - 19,99 zł
 - ME PP, wym. 60x30 cm - 28,99 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

Botanical
porcelana: kubek, 300 ml - 8,99 zł, filiżanka ze spodkiem, 200 ml - 19,90 zł, 
filiżanka jumbo, 350 ml - 14,90 zł, deska ceramiczna - 13,90 zł, podkładki 
- od 12,90 zł, mata stołowa - od 2,49 zł, słoik z kranikiem, poj. 4 l - 27,90 zł, 
szklanka, 290 ml - 1,99 zł, dzbanek szklany z pokrywką, poj. 1,35 l - 13,90 zł, 
sztućce Natural - 74,90 zł/zest. 24 szt.

roMantic kuBki 
i Filiżanki
 - kubek baryłka, 300 ml 
- 8,99 zł
 - filiżanka jumbo na stopce, 
350 ml - 15,90 zł

Venus naczynia szklane
 - pucharek, 280 ml - 3,49 zł,
 - szklanka, 310 ml - 3,49 zł,
 - salaterka - od 2,69 zł,
 - talerz - od 2,49 zł

akcesoria  
Do Deserów
1. salaterka szklana, 

17 cm - 4,49 zł
2. pucharek Malmo,  

poj. 270 ml - 4,99 zł
3. pokal Angel,  

poj. 570 ml - 5,99 zł
4. sztućce Modern  

- od 4,99 zł
5. krajacz uniwersalny 

Practico, szary  
i zielony - 17,90 zł

wiaDro spożywcze
poj. 5-10 l, różne kolory

szczotki, GąBki Do Mycia 
Butelek, słoików przetwory - słoiki, Butelki…

słoiki, różne rodzaje - od 6,49 zł/kpl.; zakrętki, wieczka - od 2,29 zł/opak.; butelki z zakrętką - od 6,69 zł/opak.

od 1999
zł/szt. od 6990

zł/szt.

od 199
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 449
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 269
zł/szt.

od 229
zł/opak.
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FarBa Biała 3 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

Dulux kolory 

świata

Dostępny w Mrówka 

GłucHołazy

Dekoral polinak plus
farba akrylowa, antyrefleksyjna przezna-
czona do dekoracyjnego malowania ścian 
i sufitów wewn. pomieszczeń, 10 l (5,90 zł/l)

Dulux easycare 
kucHnia i łazienka
hydrofobowa, plamoodporna farba do 
malowania kuchni lub łazienki z unikal-
ną technologią PrOtECt, 2,5 l (26 zł/l)

Dulux kolory świata
lateksowa farba do ścian 
i sufitów, 2,5 l (19,20 zł/l)

Beckers DesiGner colour
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, la-
teksowa 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)

Beckers DesiGner wHite
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała 
farba lateksowa do malowania ścian i su-
fitów, pomalowana powierzchnia zyskuje 
matowe wykończenie, 10 l (11,40 zł/l)

Beckers DesiGner 
priMer FarBa 
Gruntująca
10 l (6 zł/l)

śnieżka 
Barwy natury
matowa farba lateksowa, 
2,5 l (14 zł/l)

ucHwyt koszykowy
dostępny w dwóch wielkościach 
18 cm i 25 cm

wkłaD Micro kaeM
maksymalna absorbcja farby, rów-
nomierne i gładkie rozprowadzenie 
farby, nie kłaczy, różne wielkości

płytka Gres silVer peak  
Gptu 603 Grey
59,3x59,3 cm, grubość 8 mm;  
antypoślizgowość r9; gres szkliwiony gat. I

atlas GeoFlex  
express 25 kg
szybkowiążący żelowy klej do płytek, 
wejście na płytki i możliwość fugowa-
nia już po 2 h

płytka Gres  
Gptu 607 GrapHite
wym. 59,8x59,8 cm, grubość 8 mm;  
antypoślizgowość r10; gres szkliwiony gat. I

FuGa ceraMiczna atlas
różne kolory; 2 kg - 24,99 zł/m2, 5 kg - 52,99 zł/m2

cersanit plytka ścienna ps906
 - WHItE MAtt MICrO, wym. 29x89 cm, gat 1 - 79,99 zł/m2, 
grubość 11 mm; pow. Matt
 - BLUE MAtt MICrO, wym. 29x89 cm, gat.1 - 79,99 zł/m2  
grubość 11 mm; pow. Matt

5899
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

10
litrów

10
litrów

10
litrów

6499
zł/szt.

114 
zł/szt.

4999
zł/m2

4499
zł/m2

5999
zł/szt.

3499
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

4799
zł/szt.

5790
zł/opak.

od 2499
zł/opak.

549 
zł/szt.

6299
zł/szt.
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szliFierka kątowa 900 w 
moc nominalna 900 W; śr. tarczy 

125 mm; prędkość obrotowa bez obcią-
żenia 2800-11000 min-1

Młotowiertarka  
BoscH GBH 240
moc 790 W, siła udaru 2,7 J, możliwość 
kucia, maks. liczba udarów 4200/min; 
maks. liczba obrotów 930/min

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, ssawka 
podłogowa na mokro/sucho, 

ssawka szczelinowa, filtr kar-
tridżowy, papierowa torebka 

filtracyjna 1 szt. 

DraBina aluMiniowa
 - 4 stopniowa, 125 kg - 79,99 zł; 
 - 5 stopniowa 125 kg - 99 zł; 
 - 6 stopniowa 125 kg- 139 zł; 
 - 7 stopniowa 125 kg - 159 zł; 
 - 8 stopniowa 125 kg - 179 zł
 - 4 stopniowa 150 kg - 94,99 zł; 
 - 5 stopniowa 150 kg - 115 zł; 
 - 6 stopniowa 150 kg - 145 zł; 
 - 7 stopniowa 150 kg - 175 zł; 
 - 8 stopniowa 150 kg - 199 zł

okulary ocHronne 
przycieMniane laHti pro 

czapka z DaszkieM laHti pro
kolor szary i czarny

koszulka t-sHirt laHti pro
różne kolory i rozmiary

rękawice 
ocHronne 
antystatyczne 
laHti pro
różne rozmiary

rękawice 
ocHronne 
powlekane  
nitr. laHti pro
różne rozmiary

spoDenki roBocze laHti pro
różne rozmiary

spoDenki roBocze laHti pro
różne rozmiary

spoDnie na 
szelkacH laHti 
pro
różne rozmiary

Buty sportowe laHti pro
różne rozmiary

sanDały laHti pro
różne rozmiary

Buty ocHronne siateczkowe  
ze wzMocnionyM noskieM
różne rozmiary

skarpetki laHti pro
 3-pak, różne rozmiary

269 
zł/szt.

109 
zł/para

149 
zł/para

99 
zł/para

od 2199
zł/opak.

249 
zł/zest.

549 
zł/szt.

900 W

125
mm

od 7999
zł/szt.

8999
zł/szt.

6299
zł/szt.

1799
zł/szt.

6299
zł/szt.

1999
zł/szt.

799
zł/szt.

999
zł/para

499
zł/para
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Deska 
wolnoopaDająca 
Bisk

koMpakt wc  
MeriDa
odpływ poziomy

koMpakt  
698 cersania ii 
3/6 l, deska Duro WO  
ŁW - odpływ poziomy

akcesoria 
łazienkowe

GeBerit  
zestaw 

uniFix Delta 50 
+ Miska rekorD

bezkołnierzowa deska 
duroplast, wolnoopadająca

Bateria elza  
z elastyczną  
wylewką
różne kolory

wanna Balinea
 - 140x70 cm - 349 zł; 
 - 150x70 cm - 379 zł; 
 - 160x70 cm - 399 zł; 
 - 170x70 cm - 429 zł

cento koluMna  
natryskowa 
pkc70ox
wys. 100 cm, szer. 20 cm, dł. 
43 cm; system antykamienio-
wy, strumień słuchawki - 3

kucHinox 
ares koluMna 
natryskowa
wys. 100 cm, szer. 20 cm, dł. 
43 cm; system antykamienio-
wy, strumień słuchawki - 1

zlew psB apollo
szer. 50 cm, długość 80 cm; dwie komory;  
nakładany; syfon w komplecie

zlew Ferro Granitowy z Baterią
wym. 78x48 cm ; kolor czarny lub beż, syfon w komplecie

półki łazienkowe 
narożne
różne rodzaje

od 349 
zł/szt.

219 
zł/szt.

4499
zł/szt.

119 
zł/szt.

199 
zł/szt.

429 
zł/kpl.

149 
zł/kpl.

349 
zł/zest.

999 
zł/zest.

279 
zł/zest.

od 10 
zł/szt.

od 2999
zł/szt.
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1.

2.

zestaw Monet*
- szafka z umywalką 60 cm - 349 zł

- słupek 32 cm - 259 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

toaletka 
kosMetyczna 
Diana plus
z lustrem i taboretem, kolor biały, wymiary:
 - stół: wys. 141 cm (z nadstawką), szer. 75 cm, gł. 40 cm
 - stołek: wys. 45 cm, szer. 37 cm, gł. 28 cm

panel poDłoGowy winylowy  
DąB jersey
wys. 180 mm, gr. 4 mm, winyl, montaż na click,

panel poDłoGowy winylowy  
DąB BraDForD
wys. 180 mm, gr. 4 mm, winyl, montaż na click,

classen kolekcja rancHo 4V
klasa ścieralności AC5; grubość 8 mm, różne wzory

zestaw pinia*
1. szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm 

- 319 zł, 60 cm - 359 zł, 80 cm - 429 zł
2. słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 229 zł

*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

kolekcja MeBli MoDuo*
1. szafka otwarta, wisząca, szer. 20 cm, głębokość 44,7 cm - 149 zł; 2. szafka wiszącą 40 cm - 219 zł;  
3. szafka lustrzana 60 cm - 319 zł; 4. szafka podblatowa z pełnymi szufladami 60 cm - 459 zł;  
5. słupek, 40 cm - 539 zł 
*dostępne również kolorze szarym oraz w różnych konfiguracjach.

od 259 
zł/szt.

339 
zł/kpl.

od 149 
zł/kpl.

82 
zł/m2

82 
zł/m2

3990
zł/m2

od 229 
zł/szt.
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2.

3. 4. 5. 6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
1.

VileDa Mop oBrotowy  
płaski ultraMax xl Box 
komplet wiadro + mop; dodatkowo w ofercie 
wkład do mopa - 34,90 zł/szt.

VileDa 
suszarka Do 
Bielizny kinG
powierzchnia  
suszenia 20 m

cHeMia GospoDarcza
1. PUrOX perfumowany proszek do prania, 9,2 kg/120 prań COLOr/UNIVErSAL 

- 29,99 zł (3,26 zł/kg / 0,25 zł/pranie)
2. PUrOX żel do prania, 5,3 l + kapsułki dr. Prakti, 24 szt., różne rodzaje - 22,99 zł
3. PErWOLL płyn do prania, różne rodzaje, 2,7 l - 16,99 zł (6,29 zł/l)
4. CLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
5. SILAN płyn do płukania, różne rodzaje, 2,7 l - 17,99 zł (6,66 zł/l)
6. CIf MAX POWEr mleczko do czyszczenia CItrUS/SPrING, 1001 g - 7,99 zł
7. LUDWIK płyn do naczyń, różne rodzaje, 900 g - 5,49 zł (6,10 zł/l)

8. SIDOLUX ANtI-BAC antybakteryjny spray, różne powierzchnie/łazienka/uniwersalny, 
500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)

9. PUr SEKrEty KUCHArZA płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł 
(6,65 zł/l)

10. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)
11. DESCALEr preparat do usuwania osadów wapiennych,  

500 ml - 21,99 zł (43,98 zł/l)
12. rEGINA BLItZ ręcznik papierowy, a’1 - 7,99 zł)

suszarka Balkonowa ForMica
powierzchnia suszenia 18 m

ścierka VileDa actiFiBre
do wszystkich powierzchni - 6,49 zł
do okien - 9,49 zł

VileDa  
ściąGaczka Do szyB 
winDoMatic power

9990
zł/kpl.

117 
zł/szt.

od 499
zł/szt.

4490
zł/szt.

od 649
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 płatności:

pruDnik 
ul. powstańców śląskicH 2,  

tel. 77 406 72 78 
GoDziny otwarcia:  

pn. - pt.: 700-1800, sob.: 800-1500

GłucHołazy 
ul. wyszyńskieGo 9a,  
tel./fax 77 439 21 84 
GoDziny otwarcia:  

pn. - pt.: 700-1700, sob.: 800-1400

GłoGówek 
ul. Dworcowa 35,  

tel./fax 77 437 37 47 
GoDziny otwarcia:  

pn. - pt.: 700-1700, sob.: 800-1400

www.merkury.opole.pl

+200

+200

+200



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

