
OGRZEJEMY

1.

2.

3.

HIT CENOWY

1599
zł/opak.

PIEC 
sTalOWY 
BErTa
wym. 46,5x39x97 cm

PEllET  
POlTarEX
6 mm lub 8 mm; 15 kg (1,07 zł/kg)

GrZEJNIK 
alUMINIOWY POWEr 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, moc 769 W

GrZEJNIK  
OlEJOWY

trzy opcje grzania, 
regulowany termostat, 

uchwyt do przechowywania przewodu;
 - 7 żeberek, 1500 W - 139 zł
 - 9 żeberek, 2000 W - 159 zł

 - 11 żeberek, 2500 W - 179 zł

KUrTYNa POWIETrZNa
moc 1000/2000 W, wyświetlacz LCD z pilotem, 
trzy tryby do wyboru: zimny, ciepły, gorący 

PIECYK GaZOWY
4,2 kW

ODKUrZaCZE KOMINKOWE
1. do popiołu z silnikiem, 1000 W - 129 zł
2. z funkcją wydmuchiwania oraz samoczyszczenia, 1200 W - 199 zł
3. filtr do odkurzaczy kominkowych do popiołu - od 24,99 zł/szt.

999 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

1999
zł/żeberko

10 
kW

769 
W

299 
zł/szt.

4,2 
kW

od 129 
zł/szt.

poj.

18 l

HIT CENOWY

139 
zł/kpl.

Październik  
2021

Oferta ważna  
od 9.10 do 23.10

lub do wyczerpania zapasów.

Psb Mrówka sęPólno krajeńskie

Psb Mrówka CZŁUCHów

TWÓJ dom

+200

+500



HIT CENOWY

od 199 
zł/szt.

GrZEJNIK 
CEraMICZNY 
PTC-1508a

GrZEJNIK 
CEraMICZNY 
PTC-a11

GrZEJNIK 
HalOGENOWY
trzy opcje grzania

ElIZa
wym. 40x46x90 cm, 
kolor beżowy

EWa MaX
wym. 33x46x90 cm, 

górna płyta grzewcza 
z fajerką, przeszklenie 

w drzwiczkach

BEaTa
wym. 46,5x39x97 cm

BarBara
wym. 46,5x39x80 cm

płyta 
GrZEWCZa

pODpałKa 
PsB, 32 KOsTKI
- 1,99 zł/opak. (0,06 zł/szt.)

GrZEJNIK 
KWarCOWY
dwie opcje grzania

TErMOWENTYlaTOr 
FH-04 GrZEJNIK KONWEKTOrOWY

2000 W, bez nawiewu

NaGrZEWNICa ElEKTrYCZNa PT-C
1. 3 KW, moc 1500/3000 W, 230 V, ceramiczny 

element grzejny, zabezpieczenie przed 
przegrzaniem, termostat, płynna regulacja 
temperatury, przepływ powietrza 217 m3/h 
- 199 zł

2. 5 KW, moc 3300/5000 W, gniazdo 3 fazowe, 
ceramiczny element grzejny, zabezpieczenie 
przed przegrzaniem, termostat, płynna regulacja 
temperatury, przepływ powietrza 588 m3/h 
- 369 zł

NaGrZEWNICa OlEJOWa 20 KW
maksymalne zużycie paliwa 1,9 kg/h, przepływ
powietrza 450 m3/h, zbiornik 19 l, wyświetlacz 
oraz regulacja temperatury

NaGrZEWNICa  
GaZOWa 12-30 KW
maksymalne zużycie paliwa 2,13 kg/h, 
przepływ powietrza 440-600 m3/h, 
w zestawie: reduktor 0,7 bar, wąż 1,5 m

lUIZa
wym. 33x36x93 cm

7499
zł/szt.

9499
zł/szt.

9499
zł/szt.

8,6 
kW

699 
zł/szt.

8,6 
kW

499 
zł/szt.

10,7 
kW

699 
zł/szt.

10,7 
kW

649 
zł/szt.

3299
zł/szt.

HIT CENOWY

3499
zł/szt.

OCHrONa PrZED 

PrZEGrZaNIEM

7999
zł/szt.

1399 
zł/szt. 629 

zł/szt.

349 
zł/szt.

8,6 
kW

Październik 20212

PIECE STALoWE

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

SZYBCIEJ

+100



KaBINa 
TINa BlaCK*

szkło grafitowe 5 mm, 
profile chrom aluminiowy, 

rolki górne podwójne, rolki dolne 
pojedyncze, POLSKI BRODZIK 

o wys. 16 cm i gł. 5 cm; 
wym.: 80x80 cm, 90x90 cm

*kabina jest bez syfonu

ZEsTaW NICE*
szafka z umywalką, 
szer. 50 cm, lakierowany 
front, boki płyta MDF - 159 zł

ZEsTaW KrEDO*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolor biały 
- 169 zł

ZEsTaW sMall*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolory: wenge 
luizjana, biały połysk - 189 zł

*z
es

ta
w

y 
be

z 
ar

m
at

ur
y

ZEsTaW 
NaTrYsKOWY 
a-30 DEX
w zestawie: drążek 
śr. 22 mm, uchwyt do moco-
wania słuchawki, słuchawka 
prysznicowa, deszczownica, 
mydelniczka, wąż PVC 
dł. 1,5 m, mosiężna głowica 
funkcyjna, kolory: czarny 
- 179 zł, złoty - 199 zł

WIEsZaKI 
NIKO BlaCK

różne rodzaje

DEsKa sEDEsOWa 
NEW FOrMIC

wolnoopadająca, duroplast

PRODUKT
POLSKI

GEBErIT 
ZEsTaW UNIFIX DElTa 50 

+ MIsKa rEKOrD
bezkołnierzowa deska 

duroplast, wolnoopadająca

KOMPaKT MITO
odpływ poziomy, możliwość 

regulacji spłukiwania eko 2/4 litra 
lub 3/6 litra, deska polipropylenowa

ZlEWOZMYWaK 
GraNITOWY PsB 
BraVO
2-komorowy bez ociekacza, 
wym. 76x44x17 cm, kolory: 
szary, grafitowy, piaskowy

dostępne kolory:

GRZEJNIK łaZIENKOWy 
RaRO BIały

R

szer. x wys. moc cena
50x59,5 cm 263 W 149 zł
50x91 cm 363 W 209 zł

50x122,5 cm 475 W 239 zł

GRZEJNIK łaZIENKOWy 
rarO CZarNY MaT

R

szer. x wys. moc cena
50x59,5 cm 263 W 169 zł
50x91 cm 363 W 239 zł

50x122,5 cm 475 W 269 zł

szer. x wys. moc biały
55x48 cm 315 W 119 zł
55x68 cm 460 W 189 zł
55x93 cm 610 W 239 zł
55x118 cm 760 W 279 zł
55x138 cm 920 W 299 zł

GrZEJNIK 
łaZIENKOWy 
PsB sUN
kolor biały

R

HIT CENOWY

649 
zł/zest.

od 179 
zł/zest.

od 159 
zł/zest.

5 
zł/opak.

75 
zł/szt. 999 

zł/zest.

249 
zł/zest.

333 
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.
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NIEOGRANICZONA

REMONTUJ
z nami

Dulux SupER BIały Mat
farba emulsyjna, wysokiej jakości, do 
dekoracyjnego i ochronnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń,  
9 l (6,67 zł/l)

DUlUX aCrYl MaTT
biała farba emulsyjna, wysokiej jakości,  
do dekoracyjnego i ochronnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń,  
10 l (8,70 zł/l)

FarBa aKrYlOWa 
PsB MrÓWKa
wewnętrzna, biała, 
10 l (3,20 zł/l)

śNIEżKa 
BarWY NaTUrY
matowa farba latekso-
wa, 2,5 l (14 zł/l)

aCrYl PUTZ FINIsZ
gładź szpachlowa wykończe-
niowa, 17 kg (2 zł/kg)

żyWy KOlOR DO KaMIENIa 
ochronny środek wykorzystywany  

do pielęgnacji materiałów gipsowych, 
płytek, klinkieru, 2 l (13,50 zł/l)

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

MasTEr DraBINa 
DOMOWa alUMINIOWa
maks. obciążenie 125 kg;
 - 4-stopniowa - 69,99 zł
 - 5-stopniowa - 89,99 zł

NOWMET TaCZKa  
OGrODOWa
misa ocynkowana, 100 l 

Dulux EaSycaRE KuchNIa I łaZIENKa
hydrofobowa, plamoodporna farba do malowania 
kuchni lub łazienki z unikalną technologią PROTECT;
 - biała mat: 1 l - 29,99 zł, 2,5 l - 69,99 zł (28 zł/l), 5 l - 129 zł (25,80 zł/l)
 - kolor, 2,5 l - 69,99 zł (28 zł/l)

KaMIEń DEKORacyJNy SaMuI 4W1
zestaw zawiera: płytki Samui 0,43 m2, klej do 
płytek, szpachelkę, impregnat do płytek;
dostępny również kolor grafit

płytKa BEtONOWa GRaND NatuRal
produkt elewacyjny i dekoracyjny w formie długich i wąskich elementów, strukturą naśladuje 
surowy beton, powierzchnia pokryta jest wżerami, komponuje się znakomicie we wszystkich 
projektach, a w szczególności w loftach i aranżacjach minimalistycznych oraz industrialnych. 
seria concrete; zastosowanie wewnątrz/zewnątrz; materiał - beton; wys. 7 cm, szer. 20,5 cm, gr. 
2 cm; w opak. 0,35 m2

płyta BEtONOWa cONcERtO NatuRal
płyta architektoniczna wykonana z surowego betonu, klasyczny, industrialny i minimalistyczny 
design pozwala na aranżację wnętrz i elewacji właśnie w slimich stylach, duża powierzchnia płyt 
w połączeniu z powierzchnią pokrytą wżerami, produkt ten pozwala uzyskać efekt surowości 
i minimalizmu. seria concrete; zastosowanie wewnątrz/zewnątrz; materiał - beton; wys. 64 cm, 
szer. 37,5 cm, gr. 1,5 cm; płytka typu SLIM; waga opak. 12 kg; w opak. 0,46 m2

5999
zł/szt.

8699
zł/szt.

3199
zł/szt.

10
litrów

9
litrów

10
litrów

2,5
litra

3499
zł/szt.

10
litrów

17
kg

4999
zł/szt.

3399
zł/szt. 2699

zł/szt.

2
litry

199 
zł/szt.

od 6999
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 1
litra

2999
zł/opak.

HIT CENOWY

4299
zł/opak.

HIT CENOWY

3299
zł/opak.

Październik 20214

PALETA BARW

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

SZYBCIEJ



HIT CENOWY

od 299 
zł/szt.

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

2.
Dąb Aspen, 
AC3, 7 mm 
- 17,99 zł

1.

DRZWI ZEWNĘtRZNE FOlK
szer.: 80, 90 cm, kolory: złoty dąb, orzech, antracyt; wyposaże-
nie: skrzydło, ościeżnica, zamki, klamka, wkładki, próg, powłoka 
odporna na UV oraz zarysowania, blacha ocynkowana, system 
Frame Click, ościeżnica symetryczna

PRODUKT
POLSKI

DRZWI ZEWNĘtRZNE hyDRa
szer. 90 cm, L/P, kolory: złoty dąb, orzech, antracyt; wyposażenie: 
ościeżnica, zamki, klamka, wkładki, próg; zalety: ciepłe, wygłuszające, 
bezpieczne, możliwość skracania, uszczelka na całym obwodzie

PRODUKT
POLSKI

DRZWI ZEWNĘtRZNE DENVER 
wymiar: 90 cm, L/P, kolory: zloty dąb, orzech, antracyt; wyposaże-

nie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkładki, próg; 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: Nano Advance, 

szyba hartowana, ramka kolor czarny, blacha ocynkowana, zalety: 
ciepłe, wygłuszające, bezpieczne, składana ościeżnica łatwa 

w montażu, ościeżnica symetryczna, akcesoria w opakowaniu 
z ościeżnicą, możliwość skracania, uszczelka na całym obwodzie; 

zastosowanie - domy jednorodzinne

PRODUKT
POLSKI

DaSZEK MODułOWy aRcO pRO 
wym. 108x80 cm, konstrukcja - profile aluminiowe  

malowane proszkowo, kolory: antracytowy, brązowy - 169 zł
DasZEK NaD DrZWI arCO

wym. 150x90x25 cm, konstrukcja - profile aluminiowe  malowane 
proszkowo, wypełnienie płyta z poliwęglanu

kolory: antracytowy, brązowy, biały - 319 zł

SKRZyDłO RaMOWE VINcI OKlEINa 3D*
szer.: od 60 do 90 cm, L/P, szyba hartowana, dostępna kolorystyka: orzech włoski
*ceny bez klamki i ościeżnicy

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

3.

Classen Dąb Niasa 
AC5, 8 mm, 4 V-fuga 
- 48 zł

4.

paNElE pODłOGOWE
2.

7 mm7 mm

899 
zł/zest.

1499 
zł/szt.

1399 
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

dostępne kolory:

dostępne kolory:

dostępne kolory:

NOWOść

 DOStĘpNE  
OD RĘKI

od 1799
zł/m2

8 mm 8 mm

wodoodporne
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Do opraw anello i wizarD Doliczone jest      punktów payback

BOMBa CENOWa

219 
zł/szt.

1.

2.
3.

4.

OpRaWa OśWIEtlENIOWa 
aNEllO lED
1. zwis, moc 11 W, chrom - 125,90 zł
2. listwa, moc 3x11 W, chrom - 355 zł
3. koło, moc 3x11 W, chrom - 355 zł
4. zwis GRANDE, moc 42 W, chrom - 399 zł

OPraWa sUFITOWa 
WIZarD lED
moc 18 W, barwa światła 4000 K

PlaFON lED 
GlOssY Z PIlOTEM

PlaFON lED IrINa 
40 z PIlOTEM

PlaFON lED lYra 
40 z PIlOTEM

PlaFON lED lYra 
45 z PIlOTEM

laMpa WISZĄca SyBIlla
kolor: czarny, złoty laMpa WISZĄca aluRa

laMPa  
WISZĄca NExt
kolor: czarny, biały

laMPa 
WISZĄca 
TYTaNIa

HIT CENOWY

139 
zł/szt.

HIT CENOWY

229 
zł/szt.

HIT CENOWY

139 
zł/szt.

HIT CENOWY

149 
zł/szt.

od 12590
zł/szt.

24590
zł/szt.

139 
zł/szt.

179 
zł/szt.

89 
zł/szt.

Październik 20216

oświetlenie
w dobrej 

cenie

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

SZYBCIEJ

+50



2.

1.

2.

3.

1.
4.

1.

2.

1.

2.

OPraWa 
HErMETYCZNa
w komplecie z 2 tubami dłu-
gości 1200 mm, 4000 k

OPraWa 
sCHODOWa lED
kolor czarny mat;
1. bez czujnika - 22,90 zł
2. z czujnikiem - 29,90 zł

pRZEDłużacZE WaRSZtatOWE  
sErIa PrOFEssIONal IP44
7 m - 35,90 zł, 15 m - 65,90 zł, 20 m - 75,90 zł

BaTErYJNY 
CZUJNIK DYMU
9 V, DC, BSI

CZUJNIK DYMU 
PrOFEssIONal
zintegrowana bateria, 
żywotność 10 lat

BaTErYJNY CZUJNIK 
tlENKu WĘGla (cZaDu)
prostokątny, 3x1,5 V

CZUJNIK GaZU 
ZIEMNEGO

CZUJNIK GaZU sIECIOWY
1. LPG
2. ziemny

BaTErYJNY 
CZUJNIK 
ZalaNIa, 
Or-DC-629
3xAAABaTErYJNY CZUJNIK 

tlENKu WĘGla 
(cZaDu)
3xAA, TEST/DC-1-TEST

BaTErYJNY 
CZUJNIK TlENKU 
WĘGla (cZaDu)
z przyciskiem TEST, 
żywotność 10 lat

CZUJNIKI 
1. dymu na baterie, 5 lat gwarancji - 39,90 zł
2. czadu na baterie, 7 lat gwarancji - 84,99 zł
3. czadu na baterie z wyświetlaczem, 3 lata gwarancji - 99 zł
4. czadu i dymu na baterie, 10 lat gwarancji - 189 zł

żaRÓWKI lEDOWE
różne rodzaje 

rOZDZIElNICE 
8 modułów

WyłĄcZNIK  
NaDpRĄDOWy
 - 1-fazowy B10, B16, B20 - 5,99 zł
 - 3-fazowy B20, B25 - 17,90 zł

DETEKTOrY 
1. do wykrywania przewodów - 22,90 zł
2. do wykrywania przewodów,  

drewna, metalu - 79,90 zł

MIErNIKI CYFrOWE
różne rodzaje

HIT CENOWY

od 3990
zł/szt.

4499
zł/kpl.

od 2290
zł/szt.

od 3590
zł/szt.

2590
zł/szt.

5490
zł/szt.

8590
zł/szt.

7690
zł/szt.7390

zł/szt.

3590
zł/szt.

6990
zł/szt.

6190
zł/szt.

od 399
zł/szt.

2590
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

od 1390
zł/szt.
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HIT CENOWY

199 
zł/szt.

4. 7.
2.

1.

3.

5.

6. 8.

9.

10.

12.

POJEMNIKI, sKrZYNKa 
Z pOKRyWĄ EMIl & EMIlIa 
dostępne różne wielkości

pOchłaNIacZ 
WIlGOCI
300 g (od 29,67 zł/kg)

MOP JaZZ Z WYCIsKaCZEM
w ofercie dostępny wkład do mopa - 7,99 zł/szt.

CHEMIa GOsPODarCZa
1. E proszek do prania, COLOR/WHITE, 90 prań, 

5,85 kg - 29,99 zł (0,33 zł/pranie), (5,13 zł/kg)
2. WOOLITE PERŁA, płyn do prania COLOR/DARK, poj. 4,5 l - 29,99 zł (6,66 zł/l)
3. SILAN płyn do płukania, różne rodzaje, poj. 2,77 l - 16,99 zł (6,13 zł/l)
4. LUDWIK, płyn do mycia PANELI/DREWNA, poj. 1 l - 5,49 zł
5. BREF POWER ACTIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (7,33 zł/100g)

6. DIX spray, różne powierzchnie, poj. 0,5 l - 7,99 zł (15,98 zł/l)
7. LUDWIK, płyn do naczyń, różne rodzaje, poj. 900 ml - 5,49 zł (6,10 zł/l)
8. REGINA NAJDŁUŻSZY RęCZNIK, kuchenny, papierowy, a'2 - 5,99 zł (3 zł/rolka)
9. KATRIN czyściwo przemysłowe niebieskie - 22,99 zł

10. CASHMIR RUMIANKOWY papier toaletowy, a'12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)
11. MATTES mydło szare, 175 g - 2,99 zł (17,09 zł/kg)

VIlEDa sUsZarKa 
INFINITY FlEX DO BIElIZNY
powierzchnia suszenia 30 m

VIlEDa DEsKa  
VIVa EXPrEss sMarT PlUs 

DO PrasOWaNIa 
Z GNIaZDEM

POJEMNIKI TraNsPOrTOWE BrUNO
dostępne różne wielkości

POJEMNIKI sTINE
dostępne różne wielkości 

od 1590
zł/szt.

7890
zł/szt.

od 890
zł/szt.

HIT CENOWY

147 
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

Październik 20218

Jesienne
porządki

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

SZYBCIEJ



GarNKI,  
PaTElNIE rOYal
 - garnek z pokrywką, poj. 1,7-5,5 l - od 64,90 zł
 - patelnia,śr. 16-30 cm - od 34,90 zł

DYWaN lIGHT NaNO
wym.: 67x120 cm - 54,90 zł, 120x160 cm - 125 zł, 160x235 cm - 237 zł;
dostępny w różnych wzorach

KRZESłO I StÓł OttO DREWNIaNy
 - krzesło, kolory: biały, szary - 179 zł + 100 pkt. PaYBaCK
 - stół OTTO drewniany, kolory: biały, szary - 379 zł + 200 pkt. PaYBaCK

REGał SpOt DREWNIaNy
3 półki - 139 zł, 4 półki - 189 zł; 
+ 200 pkt. PaYBaCK

KRZESłO tapIcEROWaNE KaRO
tapicerowane tkaniną aksamit; kolory: ciemnoszary, 
jasnoszary, beż; kolory nóg: czarny, biały, naturalny

NOBlE
w ofercie programu: łyżki, łopatki - 8,99 zł (cena regularna 17,98 zł); zestaw noży, komplet/3 szt. - 29,99 zł/zest. 
(cena regularna 59,98 zł/zest.); pojemniki szklane - 29,99 zł (cena regularna 59,98 zł); pojemniki żaroodporne z po-
krywką - od 14,99 zł (cena regularna od  29,98 zł); naczynia żaroodporne - od 34,99 zł (cena regularna od  69,98 zł)

pROGRaM lOJalNOścIOWy NOBlE
Za każde wydane 20 zł otrzymasz naklejkę. Za uzbieranie 3 naklejek i okazanie ich przy kasie, 
jesteś upoważniony do zakupów produktów z kolekcji NOBLE z rabatem 50%.

od 179 
zł/szt.

199 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

HIT CENOWY

od 5490
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

od 899
zł/szt.
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HIT CENOWY

499 
zł/zest.

HIT CENOWY

199 
zł/zest.

HIT CENOWY

319 
zł/zest.

HIT CENOWY

159 
zł/zest.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

SZlIFIERKa KĄtOWa*
moc nominalna 900 W, śr. tarczy 125 mm, regulacja 
obrotów, prędkość obr. bez obciążenia 2800-11000 min-1

*cena nie obejmuje tarczy

SZlIFIERKa KĄtOWa*
moc 750 W, śr. tarczy 115 mm, pręd. obr. 11000 min-1, 
łagodny start, gł. cięcia pod kątem 90° 28 mm
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producen-
ta w ciągu 30 dni od zakupu, cena nie obejmuje tarczy

WIErTarKa UDarOWa
moc 800 W, obroty 0-3000 min-1, częstotliwość udaru 
48000 uderzeń/min, maks. śr. wiercenia: drewno 
30 mm, beton 13 mm

SZlIFIERKa KĄtOWa*
moc 850 W, śr. tarczy 125 mm, obroty 12000 min-1, 
blokada wrzeciona, bezkluczykowy montaż osłony
*cena nie obejmuje tarczy

PIlarKa TarCZOWa
moc 1200 W, śr. tarczy 185 mm, pochylenie stopy 
w zakresie ± 45º, maks. gł. 65 mm, prowadnica 
boczna, podłączenie do odsysania urobku

REGał MEtalOWy
wym. 180x90x45 cm; 5 półek, 
udźwig do 175 kg na każdą półkę; ocynkowany; 
półki z płyty MDF gr. 5 mm; montaż wciskany

pIła uKOśNa*
moc 1600 W, wylot na pył, śr. tarczy 210 mm, maks. kąt 
cięcia 45°, maks. przekrój cięcia: dla 90x90° 120x55 mm, 
90x45° 80x55 mm, 45x90° 120x32 mm, 45x45° 80x32 mm
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta 
w ciągu 30 dni od zakupu

WIERtaRKO-WKRĘtaRKa 12 V 
lI-ION 2 aKUMUlaTOrY*
2 akumulatory 2 Ah 12 V Li-Ion, czas ładowania 45 min, 
pręd. obr.: 1 bieg 0-400 min-1, 2 bieg 0-1400 min-1; elektro-
niczna kontrola prędkości, maks. moment obr. 30 Nm
*3 lata gwarancji na urządzenie po zarejestrowaniu urządzenia na stronie 
producenta w ciągu 30 dni od zakupu; nie dotyczy akumulatora

MUlTIlasEr 1 D
Laser krzyżowy, zielony, 
pion, poziom, krzyż:
dokładność lasera 
+/- 3 mm/10 m; 
dokładność samoregulacji 
4 stopnie; zakres pracy 
bez detektora 30 m; 
gwint mocowania 1/4”; 
klasa lasera II; klasa 
szczelności IP54; zawartość 
opakowania: laser, uchwyt 
magnetyczny, etui, baterie

laSER KRZyżOWy 
czerwony, pion, poziom, krzyż;

długość fali 635 Nm; dokładność 
lasera +/-3 mm/10 m; dokładność 

samoregulac;ji 4°; zakres pracy 
bez detektora 20 m; zas pracy 

10 h; temp. pracy -10°C:50°C; temp. 
przechowywania -20°C:70°C; kąt 

linii poziomej/pionowej 120°/120°; 
wymiar gwintu mocowania 

statywu 1/4”; zasilanie 2* bateria 
AA (w zestawie); klasa lasera II; 

klasa szczelności IP54; zawartość 
opakowania: laser, uchwyt 

magnetyczny, etui, baterie, instrukcja

DalMIErZ lasErOWY 
MC093 
zakres pomiarowy 0,05-50 m, 
dokładność pomiaru ±2 mm;dłu-
gość fali lasera 635 nm; moc 
lasera < 1 mW; klasa lasera 
II, stopień ochrony IP54; czas 
pomiaru 0,5 s; automatyczne wy-
łączanie urządzenia po ok.150 s; 
automatyczne wyłączanie lasera 
po ok 20 s; jednostki pomiaru: 
m/in/ft; pamięć 30 pomiarów; 
2 punkty odniesienia pomiaru  
    czoło i podstawa; zakres 
pomiaru kąta ±90 stopni,

lasEr  
KRZyżOWy Mc0935

zakres pomiarowy 0,05-
100 m; dokładność pomiaru: 

±2 mm; długość fali lasera: 635 nm; 
moc lasera < 1 mW; klasa lasera 

II; stopień ochrony  IP54; czas 
pomiaru 0,5 s; automatyczne 

wyłączanie urządzenia po ok. 150 s; 
automatyczne wyłączanie lasera 

po ok 20 s;  jednostki pomiaru: 
m/in/ft; pamięć 30 pomiarów; 

2 punkty odniesienia pomiaru czoło 
i podstawa; zakres pomiaru kąta 

±90 stopni,

279 
zł/szt.

349 
zł/szt.

9990
zł/szt.

259 
zł/szt.

115 
zł/szt.

125 
zł/szt.

189 
zł/szt.

107 
zł/szt.

800 
W

2 
Ah

750 
W

115 
mm

125 
mm

850 
W

125 
mm

900 
W

185 
mm

1200 
W

210 
mm

1600 
W
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rOZDraBNIaCZ 
ElEKTrYCZNY lIDEr
silnik 2500 W, napięcie 
230 V ~50 Hz, maks. 
śr. gałęzi 4,5 cm, tarcza 
tnąca, worek na ścinki, 
zabezpieczenie 
przeciążeniowe, 
koła transportowe

PIlarKa sPalINOWa lIDEr
silnik 2-suwowy o poj. 41 cm3, moc 
1,9 KM, prowadnica 35 cm, łańcuch 3/8 
1,3 mm 53E, hamulec bezpieczeństwa, 
automatyczne smarowanie łańcucha, 
system antywibracyjny, mechanizm 
szybkiego napinania łańcucha, metalowe 
osadzenie uchwytu rozrusznika

ODKuRZacZ ElEKtRycZNy DO lIścI
moc 3200 W, regulowana prędkość powietrza 
160-250 km/h, maks. wydajność 10,7 m3/min, wbudo-
wany rozdrabniacz liści, mielenie 10:1, pojemność worka 
40 l, 3 funkcje (dmuchawa, odkurzacz, mielenie)

PIlarKa ElEKTrYCZNa NaC
moc 1800 W, prowadnica 35 cm, 

automatyczne smarowanie

PIlarKa 
sPalINOWa NaC

silnik 2-suwowy o poj. 49 cm3, 
moc 2,58 KM, dł. prowadnicy 45 cm

PlaNDEKa 
sTaNDarD, sTrONG
różne rozmiary, 
standard 50 g, strong 120 g

INGa
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, RAL 9005, dostępna 
brama i furtka, wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

KOra*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 
struktura, dostępna brama i furtka, nie wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

sONIa*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m; stal ocynk + RAL 7016, 
struktura, dostępna brama i furtka, nie wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

*10 lat GWaraNCJI PO rEJEsTraCJI Na sTrONIE: WWW.POlBraM.EU

POMPa ZaTaPIalNa  
DO WODY BrUDNEJ 400 W, 750 W, 900 W, 
dane techniczne: maks. wydajność - 7 500 l/h - 14 000 l/h 
- maks. wysokość podnoszenia -5,0 m - 8,5 m,
maks. głębokość zanurzenia - 5 m - 7 m, maks. wielkość 
zanieczyszczeń 35 mm, moc 400 W- 900 W, długość przewodu 
zasilającego - 10 m, przyłącze uniwersalne na wąż - 1”, 1 ¼”, 1 
½”, rodzaj wyłącznika - pływakowy

369 
zł/szt.

329 
zł/szt.

149 
zł/szt.

229 
zł/szt.

399 
zł/szt.

od 649
zł/szt.

HIT CENOWY

od 129 
zł/szt.

159 
zł/przęsło

699 
zł/przęsło

699 
zł/przęsło

2500 
W

1,9 
KM

3 
KM

1800 
W

40 
litrów

TOWar Na  
ZaMÓWIENIE
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40
cm

20
cm

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ZNICZE MarOZZa
wkład parafinowy: 1. Montreal, wys. 39,5 cm - 29,99 zł; 2. Apollo, wys. 39,5 cm - 29,99 zł; 
3. Valencia, wys. 33 cm - 16,99 zł; 4. Avinion Elegance, wys. 31,5 cm - 17,99 zł; 5. Avinion Fiore, wys. 21 cm - 9,99 zł; 
6. Nicea Fiore, wys. 21 cm - 9,99 zł; wkład elektryczny: 7. Verona, wys. 35 cm - 29,99 zł + 50 pkt. PaYBaCK

ZNICZE ECOlUX
różne rodzaje
 - ZPD 54 MAX + 50 pkt. PaYBaCK

WKłaDy
parafinowe, olejowe; różne pojemności
 - parafinowy P80 + 50 pkt. PaYBaCK

łaWKa cMENtaRNa 
lauRa ZE SKRZyNKĄ
wym. 79x23x80 cm, 
wykonana z plastiku

od 3990
zł/szt.

Wiązanki różne  
rodzaje

od 999
zł/szt.

od 159
zł/szt.

od 149
zł/szt.

HIT CENOWY

139 
zł/zest.

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

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 CZŁUCHÓW
Ul. KWiAtoWA 2, tel. 59 834 41 17

godZiny otWARCiA: pn. - pt.: 800-1700, sob.: 800-1400

MRÓWKA sĘpÓlno KRAJeŃsKie
Ul. tARtACZnA 15, tel. 52 388 16 80

godZiny otWARCiA: pn. - pt.: 800-1800, sob.: 800-1500

1 lIsTOPaDa
paMIĘć I ZaDuMa

+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

