
hit cenowy

99 
zł/szt.

hit cenowy

859 
zł/tona

hit cenowy

939 
zł/tona

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

WĘGIEL ORZECH
27000 kJ/kg, frakcja 40-100 mm
25 kg (21,48 zł/opak.)eko-groSzek

27000 kJ/kg, frakcja 5-25 mm,
25 kg (23,48 zł/opak.)

pELLEt
opak. 15 kg (13,99 zł/opak.)

SkRZydłO 
RamOWE pauLa* 
szerokość 70 i 80 cm, 
szyba hartowana, ko-
lory: biały, jesion szary, 
pokojowe –- 299 zł 
łazienkowe (zamek WC 
+ podcięcie) - 329 zł
*do wyczerpania zapa-
sów magazynowych

SkRZydłO 
WEWnĘtRZnE  
ramowe  
mILtOn/vEttE*
szerokość od 70 do 
80 cm, szyba hartowana, 
kolory: biały, dąb wotan, 
pokojowe, łazienkowe 
(zamek WC + podcięcie) 
- 329 zł/szt.
*do wyczerpania zapa-
sów magazynowych

SkRZydłO  
WEWnĘtRZnE 
ramowe 
bELLa*
szerokość od 70 do 
80 cm, szyba hartowa-
na, kolor jesion szary, 
pokojowe, łazienkowe 
(zamek WC + podcię-
cie) - 329 zł
*do wyczerpania za-
pasów magazynowych

kaLOSZE StRaCk
damskie, męskie

taRnÓW – pOdRZECZE – ZakLICZyn
937 

zł/tona

299 
zł/szt.

od 4799
zł/para

299 
zł/szt.

299 
zł/szt.

Wrzesień  
2021

Oferta ważna  
od 10.09 do 25.09

lub do wyczerpania zapasów.



hit cenowy

3499
zł/szt.

pIEC StaLOWy 
maSter magda 
10,5 kw
wym. 47,5x41x90 cm, 
brąz, górna żeliwna 
płyta

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

Piecyk gazowy
4,2 kW

grzeJnik konwektorowy
2000 W, bez nawiewu

pIEC StaLOWy  
berta 10 kw
wym. 46,5x39x97 cm

LuIZa
wym. 33x36x93 cm

płyta 
grzewcza

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

barbara
wym. 46,5x39x80 cm

beata
wym. 46,5x39x97 cm

ELIZa
wym. 
40x46x90 cm, 
kolor beżowy

termo wenty-
LatOR FH-04

odkurzacz 
kOmInkOWy mIR-vC2
pojemność zbiornika 15 l, moc silnika 800 W, 
materiałowy filtr, metalowa ssawka, elastyczny 
wąż, średnica 30,5 cm, certyfikat CE

999 
zł/szt.

999 
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

279 
zł/szt.

10 
kW

10,5 
kW

7999
zł/szt.

349 
zł/szt.

8,6 
kW

8,6 
kW

8,6 
kW10,7 

kW

10,7 
kW

499 
zł/szt. 649 

zł/szt.

699 
zł/szt. 699 

zł/szt.

ochrona Przed 

Przegrzaniem

12990
zł/szt.

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

SZYBCIEJNIE MASZ KARTY PAYBACK? Odbierz ją przy kasie

+500



1.

2.

3.

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

akceSoria 
łaZIEnkOWE FORtE
różne rodzaje, przyssawki, 
łatwy montaż, bez wiercenia 
dziur w płytkach

zeStaw arteco
stelaż podtynkowy, miska 
zawieszana CleanOn, 
deska polipropylenowa,  
wolnoopadająca, przycisk 
chrom błyszczący

komPakt arteco 
CLEan On
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca, z funkcją 
łatwego wypinania,
- odpływ poziomy - 399 zł,
- odpływ pionowy - 429 zł

pOjEmnOśCIOWy 
ogrzewacz wody
30 l - 309 zł, 50 l - 299 zł,
80 l - 379 zł, 100 l - 459 zł

pOjEmnOśCIOWy 
ogrzewacz wody
dolny, podumywalkowy
 - 10 l - 299 zł
 - 15 l - 329 zł

zeStaw 
Podtynkowy 
cerSanit
miska CITY OVAL, deska 
Duro WO ŁW, przycisk

zeStaw  
Podtynkowy 
aqua
miska delfi, deska pp. 
przycisk chrom

mEbLE łaZIEnkOWE FEnIx
1. szafka pod umywalkę, szer. 60 cm- 549 zł 

umywalka, szer. 60 cm - 339 zł
2. słupek wiszący, wym. 170x40 cm- 699 zł
3. półsłupek wiszący, wym. 105x40 cm- 519 zł, 

kabina 
xenia duo 
wym. 90 cm,  
z brodzikiem

Seria bateri  
aLGEO SquaRE 
1. wannowa - 299,99 zł
2. umywalkowa stojąca - 219,99 zł
3. natryskowa - 239 zł

od 399 
zł/zest.

649  
zł/zest.

od 899
zł/szt.

529 
zł/zest.od 249 

zł/szt.

deSka 
WOLnOOpADAJąCA

od 299 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

999 
zł/zest.

od 339 
zł/szt.

599 
zł/zest.

849 
zł/szt.

od 21999
zł/szt.

Wrzesień 2021 3  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

Sprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+500

+100

+100



1.

2.

pOjEmnIk CLIpbOx  
LaRa/LaRS
różne pojemności

garnek Strong
garnek nierdzewny z pokrywką;  
dostępne różne wielkości

pOśCIEL FaRGRIk maROCO
poduszka: 50x60 cm - 22,90 zł, 70x80 cm - 34,90 zł
kołdra: 160x200 cm - 54,90 zł, 220x200 cm - 69,90 zł

pOjEmnIk vEGbOx
do przechowywania żywności, kolory:  
pudrowy róż, niebieski, limonkowy, popielaty

koSz  
do SegregacJi
poj. 24 l 

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

SuSzarka  
 dO bIELIZny vILEda ExpRESS
wym 52x35x18 cm, powierzchnia suszenia 3 m 

ZEStaW FILtRÓW dO WOdy
1. 2+1 Standard Classic - 24,99 zł/zest.
2. 2+1 Standard Unimax - 29,99 zł/zest.

baLOn dO WIna  
W kOSZu pLaStIkOWym
poj. 54 l

GĄSIOR dama
5 litrów, koszyk plastikowy

butELka na WInO 
0,75 l, różne kolory, 8 szt. (2,12 zł/szt.)

od 399
zł/szt.

2790
zł/kg

2490
zł/szt.

4790
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

129 
zł/szt.

22 
zł/zest.

2199
zł/szt.

od 2499
zł/zest.

8990
zł/szt.

1299
zł/szt.

1699
zł/kpl.

Wrzesień 20214  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJNIE MASZ KARTY PAYBACK? Odbierz ją przy kasie

+100



hit cenowy

od 4290
zł/szt.

1.

2.

3.

1.

2.

OpRaWa OśWIEtLEnIOWa vILEtta
gwint E27, kolory: satyna/biały, patyna/biały, chrom/biały
1. kinkiet - 42,90 zł
2. oprawa 3 pkt. - 129 zł
3. oprawa 5 pkt. - 179 zł

OpRaWa OśWIEtLEnIOWa 
OGROdOWa dROmI LEd
kinkiet 2, 13 W - 99 zł
słupek, wys. 50 cm, 7 W - 109 zł 
słupek, wys. 80 cm, 7 W - 119 zł

oPrawa 
WISZĄCa 

LaGOS
aluminiowa, 
gwint GU10, 

kolory: biały, czarny

OpRaWa pRZySuFItOWa REStO
gwint GU10, okrągła, kwadratowa, kolory: biały, czarny

OpRaWa SuFItOWa tEnSa
Ip 20, gwint GU10, aluminiowa, kolory: biała, czarna
1. okrągła, wym. 96x140 mm - 39,90 zł
2. kwadratowa, wym. 90x90 mm - 42,90 zł

czuJnik czadu eura cd-24a2
bateryjny, 7 lat gwarancji 

SERIa SpOtÓW LauRIEn
dostępna w kolorach: czarny i biały
kinkiet - 49,99 zł, listwa 2 - 89,99 zł
listwa 3 - 139,99 zł, plafon 3 - 149,99 zł

pLaFOn  
LEd SOLa
barwa 4000K (biała neutralna) Ip44
20 W - 69,99 zł
28 W - 83,99 zł

oPrawa beno
biała lub czarna, 18 W, barwa biała neutralna

ŻaRÓWka LEd 
9 W, barwa ciepła, E27, 760 lm

LampkI bIuRkOWE vEnuS
LED 5 W, podstawa zmieniająca  
kolory RGB, biała/czarna/szara 

5990
zł/szt.

6999
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

1490
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 6999
zł/szt.

8999
zł/szt.

299
zł/szt.

8999
zł/szt.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

Wrzesień 2021 5  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

Sprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



1. 2.

pOdkład pOd panELE 
I pOdłOGI płyWajĄCE GR 4 mm 
wym. 59x79 cm, opak. 10,254 m2 (4,48 zł/m2)

drzwi  
ZEWnĘtRZnE 
HanOvER*
szyba refleks, otwieranie na 
zewnątrz, kolor antracyt, 
rozmiar 90 cm, w komplecie: 
klamka, szyld, wkładki
*do wyczerpania  
stanów magazynowych

drzwi  
ZEWnĘtRZnE 
davOS* 
rozmiar 80, 90 cm, kolory: 
antracyt, orzech; w komplecie: 
klamka, szyld, wkładki
*do wyczerpania  
stanów magazynowych pIanka mOntaŻOWa pSb 

1. wężykowa 750 ml - 16,99 zł (22,65 zł/l)
2. pistoletowa 700 ml - 19,99 zł (28,56 zł/l)

Rabat udzielany przy zakupie podkładów panelowych Ekopor  
oraz listew przypodłogowych w ilościach odpowiadających ilościom paneli.

*oferta nie łączy się z aktualnymi promocjami i wyprzedażami

na
 w

Sz
yS

tk

ie 
PaneLe Podło

g
o

w
e*

Rabat*

-15%

drzwi  
ZEWnĘtRZnE 
tuLuZa*
kolor: antracyt, orzech, roz-
miary 80, 90 cm, w komplecie 
klamka, szyld, wkładki, system  
podwójnej uszczelki
*do wyczerpania  
stanów magazynowych

drzwi  
ZEWnĘtRZnE 
LOaRa*
kolor: antracyt, orzech, 
rozmiar 90 cm, w komplecie 
klamka, szyld, wkładki, sys-
tem  podwójnej uszczelki
*do wyczerpania  
stanów magazynowych

1399 
zł/kpl.

3 Lata
gwarancJi

3 Lata
gwarancJi

3 Lata
gwarancJi

3 Lata
gwarancJi

1359 
zł/kpl. od 1699

zł/szt. 

4590
zł/opak.

1369 
zł/kpl.

1599 
zł/kpl.

Wrzesień 20216  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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śnIEŻka EkO pLuS
lateksowa farba do wnętrz, odporna na szorowanie 
zapewnia oddychanie ścian, polecana do dużych 
powierzchni, doskonałe krycie 1-2 warstwy, optymalna 
wydajność do 14 m2/l, 10 l (6,70 zł/l)

CHLORO kauCZuk RaFIL
różne kolory, 0,9 l (33,32 zł/l)

nObILES pORy ROku
farba lateksowa,  
2,5 l (14 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)

magnat ceramic
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, 
wyprodukowana przy wykorzystaniu innowacyj-
nej technologii CERAMIC SYSTEM bazującej na 
ceramicznych komponentach oraz najwyższej 
jakości żywicach i pigmentach, 2,5 (30,36 zł/l)

dEkORaL akRyLIt W
farba lateksowa, odporna  
na szorowanie, 10 l (7,50 zł/l)

duLux SupER bIały mat
farba emulsyjna, wysokiej jakości, do dekora-
cyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 9 l (6,67 zł/l)

bECkERS dESIGnER COLOuR
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa farba do 
ścian i sufitów, tworzy piękne matowe, zmywalne wykoń-
czenie, wydajność do 16 m2/l, 2,5 l - 66,99 zł (26,80 zł/l), 
5 l - 119,99 zł (24 zł/l)

beton b25
25 kg (0,48 zł/kg)

FaRba dO dREWna,  
mdF I LamInatÓW 
różne kolory 
0,4 l - 25,99 zł (64,97 zł/l) 
0,75 l - 39,99 zł (53,32 zł/l)

kwarcowy grunt SzczePny  
Primercontakt
1 kg - 13,99 zł; 
5 kg - 39,99 zł (8 zł/kg)

Gładź GIpSOWa śmIG 
gotowa biała zaprawa szpachlowa, 
20 kg (2,25 zł/kg)

od 1399
zł/szt.

2999
zł/szt.

10
litrów

3499
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

0,9
litra

11
litrów

5
litrów

9
litrów

9999
zł/szt.

7590
zł/szt.

2,5
litra

7499
zł/szt.

10
litrów

5999
zł/szt.

od 2599
zł/szt.

od 6699
zł/szt. 

1199
zł/opak.

4499
zł/szt.
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płyta Gkb 
rozmiar 60x200 cm - 12,99 zł, 
wodoodporna GKBI 60x200 cm - 18,99 zł

pSb GRunt unIWERSaLny 
5 l (2,20 zł/l)

WEłna uRSa dF39 
λ 0,039, gr. 15 cm, 6 m2/opak. (16,65 zł/m2)

kamIEń aStI
kolory: biały i grafit, do wnętrz,  
opak. 0,5 m2 (41,98 zł/m2)

kamIEń  
natuRaL StOnE
kolory: grafit i krem,  
do wnętrz opak. 0,51 m2 (43,12 zł/m2)

płytka  
giPSowa Sydney

Rabat udzielany przy zakupie kleju i fugi*oferta nie łączy się z aktualnymi promocjami i wyprzedażami

na 
w

Sz
y
St

k
ie

 P
łytki ścienne i Po

d
ło

g
o

w

e

Rabat*

-15%

od 1299
zł/szt.

9990
zł/opak. 1099

zł/szt.

2099
zł/opak.

2299
zł/opak.

2399
zł/opak.

5
litrów

Wrzesień 20218  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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hit cenowy

399 
zł/kpl.

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

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

Przecinarka do drewna
moc 800 W; silnik indukcyjny 
bezszczotkowy; śr. tarczy 200 mm,  
24 zęby; głębokość cięcia 
pod kątem: 90° - 45 mm, 45° - 27 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. 

WIERtaRkO-WkRĘtaRka EnERGy+ 18 v
dwa akumulatory 2 Ah 18 V; obroty: bieg I 0-350 obr./min, 
bieg II 0-1250 obr./min; uchwyt zdejmowany 0.8-10 mm, 
pod uchwytem gniazdo sześciokątne 1/4”; moment obroto-
wy (miękki/twardy): 28/44 nm, walizka

ładOWaRka RyObI 
"OnE+" 18 v 1,5 ah
napięcie: 18 V, czas ładowania 90 min, waga 
364 g, kompatybilna ze wszystkimi akumulato-
rami litowo-jonowymi systemu "OnE+" 18 V 

akumuLatOR  
LItOWO-jOnOWy OnE+ 4,0 ah
napięcie 18 V, pojemność akumulatora 4 Ah, typ ba-
terii Li-Ion, kompatybilna ze wszystkimi narzędziami 
systemu "OnE+" 

wiertarko- 
-WkRĘtaRka udaROWa 18 v, RyObI 
2-biegowa 0-500/0-1800 obr./min, moment obr. 
50 nm, wiercenie w drewnie 38 mm, w metalu 13 mm, 
w betonie 13 mm, dioda LED, 2 x akumulator 2, 5 Ah 
Lithium, ładowarka, miękka torba

WyRZynaRka 18 v, RyObI*
2 x brzeszczot, adapter do odsysania pyłu, 
maks. głębokość cięcia w drewnie 135 mm 
*bez akumulatorów i ładowarki

młOtOWIERtaRka  
pnEumatyCZna SdS+ 18 v*
4 tryby pracy, oświetlenie diodowe LED,  
moc udaru 1,3 J, 1300 obr./min
*bez akumulatorów i ładowarki

nOŻyCE dO ŻyWOpłOtu
prowadnica 50 cm, obracana rękojeść, moc 450 W

179 
zł/kpl. 259 

zł/kpl.

99 
zł/szt.

339 
zł/szt.

499 
zł/szt.

28999
zł/szt.

21999
zł/szt.

249 
zł/kpl.

349 
zł/szt.

399 
zł/kpl.

WaLIZka 
W KOMpLECIE

WaLIZka 
W KOMpLECIE

WaLIZka 
W KOMpLECIE

720 
W

900 
W

800 
W

1200 
W

18 
V

249 
zł/zest.

1000
W

17 
litrów
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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 

RĘkaWICE CZaRnE 
warSztatowe
wierzchnia część z elastycznego  
materiału, część wewnętrzna  
o chropowatej strukturze  
zapewnia pewny i doskonały  
chwyt; dostępne rozm.:  
8-11 - 24,99 zł/para

pÓłbuty SkÓRa/OxFORd
wierzch ze skóry/tkaniny typu Oxford, 
podeszwa gumowana o właściwościach  
antypoślizgowych, półbuty z noskiem stalo-
wym, kategoria bezpieczeństwa: SB, SRA; 
dostępne rozmiary: 40-45 - 129 zł/para

SPodnie boJówki  
moro Szare  
ze wzmocnieniami
wytrzymała tkanina typu rip-stop, podwój-
ne szwy, 12 kieszeni, elementy odblasko-
we, regulacja szerokości w pasie; dostępne 
rozmiary: M, L, XL, 2XL - 139 zł/szt.

bLuZa pOLaROWa
gramatura 290 g/m2, polar 100%,  
poliester krótko strzyżony, dwustronnie  
szczotkowany, niemechacący się; 
3 kieszenie, wiatroszczelne suwaki;  
dostępne rozm.: M, L, XL, 2XL - 59,90 zł/szt.

płaSZCZ  
Przeciw deSzczowy
materiał pCV/poliester;  
wentylacja na plecach  
i pod pachami, rękawy  
z regulowanym ściągaczem;  
dostępne rozmiary:  
M, L, XL, 2XL 

kOmpLEt mORO 
PrzeciwdeSzczowy

materiał: pCV/poliester,  
wodoszczelne szwy, otwory  

wentylacyjne, regulowany kaptur  
chowany w kołnierzu, mankiety kurtki 
zakończone elastycznym ściągaczem, 

regulacja szerokości nogawek;  
dostępne rozm.: M, L, XL, 2XL

bEZRĘkaWnIk  
OCIEpLany 

powłoka 100% poliester  
typu pongee 160 g/m2,  

ocieplina 106 g/m2,  
impregnowana tkanina,  
3 kieszenie, zamykana  

na suwak; dostępne rozm.: 
M, L, XL, 2XL

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

koSa  
SpaLInOWa  

dg 580
moc silnika 1,4 kW/ 

2 KM, pojemność 
42,7 cm3, maks. obroty 

8500 obr./min, śr. 
koszenia 44 cm  

+ w komplecie dodat-
kowe akcesoria

koSa  
SpaLInOWa tmk43 

silnik 2-suwowy, pojemność 43 cm3, 
szerokość robocza tarczy 25,5 cm, 

szerokość robocza żyłki 45 cm, 
w komplecie: szelki, klucz do świecy, 

pojemnik do mieszanki, głowica 
żyłkowa, tarcza tnąca 

Zyskujesz  
70 zł Zyskujesz  

80 zł 129 
zł/szt.

2299
zł/szt.

4490
zł/kpl.

5990
zł/szt.

109 
zł/szt.

249 
zł/szt. 339 

zł/szt.

2000 
W 51,5 

cm3

220 
W

2600
W

349 
zł/kpl.

419 
369 

zł/kpl.

449 
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SZYBCIEJNIE MASZ KARTY PAYBACK? Odbierz ją przy kasie



5.4.3.2.1.

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

1. szczotka uniwersalna (M) Solid  
+ grabie (CL) - 85 zł

2. zestaw QF grabie do liści + szczotka  
szeroka + trzonek - 129 zł

3. szpadel prosty Solid  
+ grabie do liści (M) Solid - 99 zł

PoJemnik 
na śmIECI ZIELOny
1. 240 l - 149 zł
2. 120 l - 99 zł

gryS wektor 
1. GRAnITOWY, 6-16 mm, 25 kg - 15,59 zł (0,62 zł/kg); 
2. BIAŁA MARIAnnA, 8-16 mm, 25 kg - 16,99 zł (0,67 zł/kg); 
3. LASTRYKO, 8-16 mm, 25 kg - 14,99 zł (0,59 zł/kg); 
4. BAzALTOWY, 8-16 mm, 25 kg - 14,99 zł (0,59 zł/kg); 
5. SERpEnTYnITOWY, 16-22 mm, 25 kg - 15,99 zł (0,63 zł/kg)

nawozy JeSienne
op. 2 kg, 5 kg

kora 
SoSnowa 
90 l (0,11 zł/l)

thuJa  
SmaRaGd* 
80-100 cm
*do wyczerpania sta-
nów magazynowych

ObRZEŻE 
wym. 100x20x6 cm, szare

koStka kontur 
wapień kamienny, gr. 6 cm 

imPregnat do koStki  
brukoweJ i betonu
 - 1 l - 24,99 zł
 - 3 l - 79,99 zł (26,66 zł/l)

od 359
zł/szt.

od 85 
zł/zest. 

od 99 
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

799
zł/szt.

1399
zł/szt.

od 1499
zł/opak.

999
zł/opak.

4299
zł/m2

od 2499
zł/szt.
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Sprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.
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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

SyStEm OGROdZEnIOWy kORa*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m;  
stal ocynk + RAL 7016, struktura

PRODUKT
POLSKI

SyStEm OGROdZEnIOWy Ida/LuIZa*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m;
stal ocynk + RAL 7016, struktura
*dostępne na wybranych sklepach

PRODUKT
POLSKI

SyStEm OGROdZEnIOWy amELIa
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,1 - 1,28 m; ocynk + RAL 9005
*do wyczerpania zapasów

PRODUKT
POLSKI

SyStEm OGROdZEnIOWy pOLa/kREta*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m;
stal ocynk + RAL 7016, struktura
*do wyczerpania zapasów

PRODUKT
POLSKI

ogrodzenie roma horizon
dostępne kolory: onyx, piryt
 - pustaki: BH20 50,4x20x20 cm - 26,99 zł,  
BH28 50,4x28x20 cm - 33,99 zł,  
 - daszki: 50,4x20x5 cm - 28,99 zł, 50,4x28x5 - 33,99 zł

OGROdZEnIE jOnIEC GORC dE LuxE*
kolory: piryt, onyx, 
 - moduł GM - piryt, onyx - 18,90 zł
 - moduł GU+GA - piryt, onyx - 19,90 zł

*towar dostętpny w wybranych sklepach

panEL 
gr. 3, 2 mm, oczko 75x200 mm, RAL 9005; 
- wys. 1, 23 m, - 47,99 zł
 - wys 1, 52 m - 59,99 zł

PRODUKT
POLSKI

zł/ przesło

259 
zł/przesło

579 
zł/przesło

579 
zł/przesło

454 
zł/przesło

289 
zł/przesło

219 
zł/przesło

od 4799
zł/szt.od 2699

zł/szt.

od 1890
zł/szt.

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

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.sufigs.pl

MRÓWKA Adres Telefon
Godziny otwarcia:

pn.-pt. sobota

33-100 TARnÓW ul. Czysta 5 14 684 86 15 8:00-20:00 8:00-18:00

32-840 zAKliCzyn ul.Krakowska 2 14 666 40 50 8:00-19:00 8:00-17:00

33-386 PodeGRodzie Podrzecze 196 18 541 64 20 8:00-20:00 8:00-18:00

Akceptujemy płatności:

+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

