
Lato za oknem

GRILL GAZOWY ANGULAR
powierzchnia grillowania 57x42 cm, termometr wbudowa-
ny w pokrywę, ruszt żeliwny, idealny do przygotowania 
posiłków dla 10 osób

HUŚTAWKA CYPR PLUS
4-osobowa z moskitierą i dwoma jaśkami; 
rozkładana do pozycji leżącej; siedzisko,  

wym. 170x50x55 cm

TRAmPoLinA ogRodoWA
śr.:  244 cm - 449 zł, 

305 cm - 599 zł, 
366 cm - 698 zł

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

ZeSTAW mebLi ogRodoWYCH Z TeCHnoRATTAnU
stół + 2 krzesła, kolor technorattanu: czarny, stolik ogrodowy, śr. 60 cm,  
szkło hartowane o grubości 5 mm

ZeSTAW mebLi RATTAnoWYCH 7-CZĘŚCioWY gigi
fotel narożny prawy/lewy, wym. 72x72x63 cm; fotel bez podłokietników, wym. 62x72x63 cm; stolik, 
wym. 62x62x32 cm; poduszki z poliesteru

849  
zł/szt.

2899  
zł/zest.

1299 
zł/szt.

wytrzymałość 

300 kg

od 449 
zł/szt.

499 
zł/zest.

329 
zł/zest.

Czerwiec  
2021

Oferta ważna  
od 4.06 do 19.06

lub do wyczerpania zapasów.

gniezno · września

m jAK 
mRóWKA

porady i pomysły  
dla Twojego domu 

- 0,99 zł/szt.



LeżAnKA  
ogRodoWA 4-PoZYCYjnA
grafitowy lub zieleń leśna 

PAWiLon 
PoLY

wym. 3x3 m, 
kolor: bordo, 

zieleń, granat

PAWiLon 
ogRodoWY

wym. 3x3 m, kolor: 
light grey

FoTeL 
neAPoL 

PLUS

LeżAK ogRodoWY LoRd
aluminiowy z regulacją kąta oparcia; materiał textilene

LeżAK bAHAmA 
Z PodłoKieTniKiem
wym. 122x60x80 cm, drewno bukowe

LeżAK deLUX
kolor: czarny lub grafitowy LeżAK SenAToR SZARY

wym. 60x155x80 cm, 2-pozycyjny, 
stabilna konstrukcja

STół  
PRoSToKąTnY
wym. 150x90 cm, ze szklanym 
blatemSTół jUPiTeR

śr. 60 cm,  
ze szklanym blatem mebLe ogRodoWe

- stół jantar, owalny - 99 zł
- krzesło plastikowe cyrkon - 23,90 zł

129 
zł/szt. 799 

zł/szt.

139 
zł/szt.

399 
zł/szt.219 

zł/szt.

129 
zł/szt.

179 
zł/szt.

119 
zł/szt.

349 
zł/szt.

6990
zł/szt.

od 2390
zł/szt.
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Zabawki plazowe

1. 2. 3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

WiAdeRKo SKłAdAne
ZeSTAW ZAbAWeK 
do PiASKU

ZeSTAW ZAbAWeK 
do PiASKi

WiAdeRKo  
PLAżoWe Z moRSKimi  
ZWieRZąTKAmi 

ZAbAWKi dLA dZieCi
1. wiatraczek ręczny - 5,99 zł; 2. wiatraczek ręczny zwierzak - 9,99 zł; 3. płyn do baniek mydlanych, 1 l - 9,49 zł; 4. pistolet piankowy na wodę - 4,99 zł;  
5. bańki mydlane zwierzątka, 125 ml - 3,99 zł; 6. bańki mydlane, 60 ml - 1,49 zł; 7. kosiarka na bańki mydlane - 44,90 zł; 8. kreda chodnikowa, 15 szt. - 7,49 zł;  
9. kreda chodnikowa, 20 szt. - 9,99 zł; 10. kreda chodnikowa, 3 szt. - 5,99 zł; 11. zabawka wodna dinozaur - 6,90 zł; 12. akcesoria do piasku - 9,99 zł;  
13. pistolet piankowy na wodę - 9,49 zł; 

HAmAK Z FRĘdZLAmi  
wym. 200x100 cm  
(z frędzlami: 160 cm),
maksymalne obciążenie 100 kg

HAmAK  
TRoPiCAL
wym. 200x80 cmHAmAK

wym. 200x80 cm, różne kolory

ZeSTAW  
do monTAżU 

HAmAKA
- 31,90 zł/zest.

PiASKoWniCA 
mUSZeLKA 
dwuczęściowa

FoTeLiK ToLA
szer. 36 x gł. 36 x wys. 52,5 cm,  
do 15 kg, różne kolory - 12,99 zł/szt.

SToLiK dZieCiĘCY LoLeK
szer. 59 x gł. 41 x wys. 45,5 cm,
różne kolory - 29,99 zł/sz.

od 149
zł/szt.

999
zł/szt.

590
zł/szt.

2190
zł/zest.

3490
zł/zest.

9590
zł/szt.

5990
zł/szt.

6990
zł/szt.

6990
zł/szt.
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dostępne kolory:

2.

3.

1.

PojemnoŚCioWY 
ogRZeWACZ WodY
30 l - 299 zł, 50 l - 289 zł,  
80 l - 369 zł, 100 l - 459 zł

PojemnoŚCioWY 
ogRZeWACZ WodY
dolny podumywalkowy;
10 l - 299 zł, 15 l - 329 zł

SZAFKA KUCHennA
kolory: dąb sonoma, biały;
1. wisząca - 119 zł
2. pod zlewozmywak, wym. 80x50 cm - 119 zł
3. zlewozmywak, wym. 80x50 cm, 

stal szlachetna - 109 zł/szt., dekor - 149 zł/szt.

KUCHenKA 
GAZOWA
- 2-palnikowa - 89,99 zł
+100 pkt. PAYbACK

- 4-palnikowa - 149,99 zł

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

deSZCZoWniA TAnZAniT
deszczownia z baterią, głowica ceramiczna, 
3-funkcyjna słuchawka, drążek z mosiądzu, 
produkt jest wykonany solidnie z najlepszych 
materiałów
10 LAT gWARAnCji

ZLeW PSb gRAniToWY 
bRAvo neW*
1-komorowy, długi ociekacz, wym. 760x440x195 cm, 
kolory: szary, grafitowy, piaskowy
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

bATeRiA bRAvo
zlewozmywakowa stojąca z wylewką U, 

kolory: grafit, piaskowy, szary umywalkowa natryskowa wannowa umywalkowa nablatowa 
z ruchomą wylewką

SeRiA bATeRii

TAnZAniT

119 
zł/szt.

od 289 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

359 
zł/kpl.

439 
zł/zest.

229 
zł/szt.

115 
zł/szt.

199 
zł/szt.

199 
zł/szt.

259 
zł/szt.

299 
zł/szt.

G
ł

O
W I C A

×
G

ł

O
WICA

×

40
mm

G
W

ARANCjAN
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 ×
 G

W

ARANCjA
 ×

10
lat
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deSKA 
wolnoopadająca

1.

2.

KAbinA LUnA 
Z HYdRomASAżem
3 dysze, szyby przednie transpa-
rentne 4 mm, szyby tylne grafi-
towe 4 mm, profile chromowane, 
deszczownica z rurką, słuchawka 
prysznicowa, przełącznik funk-
cyjny, wysokość brodzika 15 cm, 
głębokość brodzika 5 cm, kabina 
bez syfonu,  
wym.:  80x80 cm - 849 zł,  

90x90 cm - 899 zł

KAbinA  
LiZA WHiTe
szyby przednie transparentne 5 mm,  
szyby tył w kolorze białym 4 mm, 
profile aluminiowe - chrom, słuchawka 
prysznicowa, bateria, półka szklana, 
kwadratowy brodzik, wysokość bro-
dzika 15 cm, głębokość brodzika 5 cm,  
kabina bez syfonu, 
wym.:  80x80 cm - 1070 zł,  

90x90 cm - 1199 zł

WC KomPAKT C- CLeAR
spłukiwanie 3/6 l, deska duroplast 
w komplecie;  
1. odpływ poziomy - 219 zł;  
2. odpływ pionowy - 259 zł AKCeSoRiA 

łAZienKoWe

deSKA  
SedeSoWA 
neW FoRmiC
duroplast

PRODUKT
POLSKI

ZeSTAW SoL
szafka z umywalką 50 cm; 
- kolor biały - 299 zł;  
- kolr antracyt - 319 zł;

ZeSTAW moneT*
- szafka z umywalką 60 cm - 349 zł

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

od 299 
zł/zest.

od 849 
zł/szt.

od 1070 
zł/szt.

od 219 
zł/kpl.

od 10 
zł/szt.

75 
zł/szt.

od 259 
zł/szt.
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1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

KLimATYZAToRY
1. adler 7000BTU, biały, wydajność chłodzenia  
 2060 w, wielkośc pomieszczenia 20 m2 od 899 zł 
2. adler 9000 BTU, biały, 2 poziomy pracy, wielkość  
 pomieszczenia 25 m2 - 1299 zł

LAmPA RAYo iTALUX
kolor czarny, metal,  
3 żarówki - 119 zł

LAmPA  
CLAmS iTALUX
regulowana wysokość,  
kolor grafit - 129 zł

LAmPA WiSZąCA SARdo
stal-szkło, klosz bursztynowy/mosiądz, 230 V, E27; 
1. kinkiet - 94,90 zł, 2. zwis - 105 zł  
3. koło, 3 pł. - 285 zł 

PRomienniK CiePłA 2000 W
1. pow. grzania 12-20 m2, promieniowanie IR-B, IR-c, radiator kwarcowy - 199 zł
2. pow. grzania 12-24 m2, promieniowanie IR-B, IR-B, radiator rubinowy - 289 zł

LAmPY ogRodoWe Pino
gwint GU10, kolor czarny; 1. kinkiet - 64,90 zł, 
2. słupek pojedyńczy 44 cm - 94,50 zł, 
3. słupek podwójny 45 cm - 139 zł

WenTYLAToR
1. stołowy, 38 w - od 59,90 zł
2. podłogowy, 42 w - 69,90 zł

3. podłogowy z pilotem - 99,90 zł

WenTYLAToRY  
CHRomoWAne
1. cyrkulator chrom, 90 w - 149 zł; 
2. wentylator podłogowy chrom,  
    50 w - 189 zł 

od 899 
zł/szt.

od 9490
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 6499
zł/szt.

2.

3.

1.

Czerwiec 20216

altana, balkon, tarasPromienniki elektrycz
ne
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W domoWYmwarsztacie
HiT CenoWY

569 
zł/zest.

eLeKTRYCZnY 
PiSToLeT nATRYSKoWY
moc znamionowa 600 w; wydajność 1100 ml/min; sys-
tem HVlp (ciśnienie natrysku 0,1-0,3 bar); maks. gęstość 
farby 60 dIn-s; średnica dyszy 2,5 mm; poj. zbiornika 
na farbę 900 ml; 3-stopniowa dysza rozpylająca 
(strumień pionowy płaski, poziomy płaski, okrągły)

mYjKA CiŚnienioWA K3 Home 
ciśnienie maks. 120 bar; wydajność tłoczenia maks. 
380 l/h; moc przyłącza 1600 w; wyposażenie: przystawka 
do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, pistolet, wąż 
dł. 6 m, lanca Vario power, lanca z dyszą rotacyjną, filtr 
wody, zbiornik na środek czyszczący, środek czyszczący 
„Balkon & patio” o poj. 500 ml

PiłA UKoŚnA PoSUWem
moc maks. 1800 w; śr. tarczy 210x30 mm, 48 zębów; szer. cięcia 
90°x90° 310x62 mm, 90°x45° 210x62 mm, 45°x90° 310x36 mm, 45°x45° 
210x36 mm; laser; podstawa aluminiowa z regulacją kąta; zacisk do przy-
trzymywania przedmiotu obrabianego; prowadnica z możliwością blokady

WieRTARKo-WKRĘTARKA UdARoWA
zestaw: wiertarko-wkrętarka, adapter USB-latarka lEd, 
ładowarka, akumulator li-Ion EnERGY+ 18 V, 2 ah; dane 
techniczne: obroty: I - 0-350 min-1, II - 0-1250 min-1, udar: 
I - 0-5250 min-1, II - 0-18750 min-1, pozycje pierścienia 
sprzęgła 1-16 (oraz dodatkowy przełącznik wkręcania, 
wiercenia i wiercenia z udarem), moment obr. (miękki/twar-
dy) 35/55 nm, kompatybilna z akumulatorami EnERGY+; 
adapter USB/latarka lEd o mocy 1 w, liczba diod 1, wyjścia 
zewnętrzne USB 5 V dc 1,5 a

WieRTARKo-WKRĘTARKA 
Z LATARKą
akumulator li-Ion 18 V, 1,3 ah; uchwyt samozaciskowy 10 mm; 
maks. moment obrotowy 19 nm, prędkość obr. w zakresie 
0-700 obr./min; liczba ustawień momentu obr. 18+1; latarka 
o mocy lEd 3 w, czas świecenia latarki przy w pełni naładowa-
nej baterii - 6 godzin

WieRTARKA UdARoWA
moc 710 w; częstość udaru 47600 ud./min; 
pręd. obr. bez obciążenia 0-2800 obr./min; 
płynna regulacja pręd. obr.; maks. 
śr. wiercenia: w drewnie 25 mm, 
w stali 13 mm, w murze 13 mm

KomPReSoR  
oLejoWY 24 l
poj. zbiornika 24 l;  

moc silnika 1500 w, 2 KM;  
wydajność ok. 200 l/min;  

ciśnienie wylotowe 115 pIS,  
0,8 Mpa

145 
zł/szt.

499 
zł/szt.

299 
zł/zest.

1800 
W

18 
V

159 
zł/zest.

189 
zł/szt.

18 
V

710 
W

1,6 
kW

HiT CenoWY

389 
zł/zest.
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PłYTA 
beTonoWA  
LIRA
imitacja deski,  
wym. 4x25x75 cm

PłYTA beTonoWA mAgnA
wym. 8x50x75 cm

FoLiA KUbełKoWA
szer.: 1 m - 3,90 zł/m.b.; 1,5 m - 5,50 zł/m.b.;  
2 m - 7,50 zł/m.b.

PłYTA beTonoWA LineA
wym. 4x25x75 cm

obRZeże beTonoWe 
wym. 6x20x100 cm

PłYTA  
biTUmiCZnA ondULine
wym. 200x76 cm

FoLiA PSb  
bUdoWLAnA CZARnA STAndARd
gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m (1,88 zł/m.b.)

FoLiA PSb STAndARd 
PARoiZoLACYjnA
gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m (1,30 zł/m.b.)

diSPRobiT 
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  
do konserwacji i hydroizolacji, 20 kg, (2,20 zł/kg)

ZAPRAWA 
monTAżoWA CX15
do kotwienia i montażu  
konstrukcji żelbetowych  
i betonowych oraz do  
wykonywania podlewek, 
25 kg (2,59 zł/kg)

KLej do PłYTeK 
ATLAS PLUS S2
klej i hydroizolacja w jednym, 
na wszystkie rodzaje podłoży, 
wodo i mrozoodporny,  
15 kg (7,93 zł/kg)

ATLAS geoFLeX
wysokoelastyczny klej żelowy, 
25 kg (1,55 zł/kg)

ZAPRAWA USZCZeLniAjąCA  
WodeR dUo
podpłytkowa hydroizolacja dwuskłdnikowa,  
32 kg (7,75 zł/kg)

CeKoL beZPYłoWA głAdź 
SZPACHLoWA F-16 
gotowa do użycia, biała, do obróbki na mokro,  
bez gruntowania, opak. 20 kg (2,24 zł/kg)

deSKA TARASoWA dWUSTRonnA
wym. 25x140x2400 mm, różne kolory

PRodUKT

PoLSKi

1990
zł/szt.

2990
zł/szt.

od 390
zł/m.b.

od 949
zł/szt.

2790
zł/szt.

4699
zł/rolka

6499
zł/rolka

4399
zł/szt.

6490
zł/opak.

119 
zł/opak.

3890
zł/opak.

248 
zł/zest.

4490
zł/szt.

4290
zł/szt.

1990
zł/szt.
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PłYTKi mAgneTiA
1. płytki podłogowe Magnetia, grey, graphite, wym. 33,3x33,3 cm, gat. 1 - 34,99 zł
2. płytka ścienna Magnetia, grey, graphite, wym. 25x36 cm, gat. 1 - 29,99 zł
3. dekoracja ścienna, wym. 25x36 cm, gat. 1 - 34,99 zł
4. dekoracja ścienna wood, wym. 25x36 cm, gat. 1 - 29,99 zł
5. listwa ścienna Steel 17, wym. 36x2,3 cm, gat. 1 - 16,99 zł

4.

5.

3.

2.

1.

KoLeKCjA PłYTeK PiXeL 
ścIEnnE - wym. 25x60 cm, szkliwiona, wysoki połysk,  
kolory: biały i czarny - 38,99 zł/m2, gat. I
dEKoR, kolor biały i czarny - 39,99 zł/szt., gat. I

gReS TeCHniCZnY HX200
wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, antypoślizgowy, 
idealny na garaż, taras, balkon,  gat. I

gReS SZKLiWionY ASHLAnd
kolot light grey, wym. 29,8x59,8 cm,  
mrozoodporny

gReS SZKLiWionY CALACATA
wym. 60x60 cm, szkliwiony, mat, biały z szarą żyłą,  
mrozoodporny, gat.I

PłYTKA PARmA
gipsowa cegłopodobna z fugą 0,5 m2/opak. (63,80 zł/m2)

od 2999
zł/m2

od 3899
zł/m2

2699
zł/m2

1699
zł/m2

4199
zł/m2

3190
zł/opak.

Czerwiec 2021 9  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



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

dReWnoCHRon 
oLej do dReWnA
różne kolory, 2,5 l (32 zł/l)

dULUX ACRYL mATT
biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, do 
dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian 
i sufitów wewn. pomieszczeń, 10 l (8,40 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 eASYCARe+
farba do ścian hydrofobowa,  
odporna na plamy i przetarcia,  
2,5 l (38 zł/l)

PRomoCjA!
KARTA PodARUnKoWA o wartości 20 zł
przy zakupie: 2x2,5 l farby eASY CARe, eASY CARe+ 

lub eASY CARe kuchnia-łazienka 

PRomoCjA!
SAdoLin eXTRA
lakierobejca dekoracyjno-ochronna, 
różne kolory, 2,5 l (47,60 zł/l)

beCKeRS deSigneR CoLoUR
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa 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 sufitów, pomalowa-
na 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)

jedYnKA deCo & PRoTeCT  
dReWno i meTAL*
matowa, satyna połysk;  
0,2 l - od 9,99 zł (49,95 zł/l)
0,7 l - od 22,99 zł (32,84 zł/l)

dULUX eASYCARe
farba plamoodporna, 
różne kolory, 2,5 l (26 zł/l)

5899
zł/szt.

7999
zł/szt.

8399
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

10
litrów

10
litrów

10
litrów

10
litrów

2,5
litra

2,5
litra

6499
zł/szt.

9499
zł/szt.

119 
zł/szt.

114 
zł/szt.

5999
zł/szt.

3499
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

od 999
zł/szt.

6499
zł/szt.
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SKRZYdło RAmoWe 
vinCi oKLeinA 3d*
szer.: od 60 do 90 cm, l/p, szyba hartowana, 
dostępna kolorystyka: orzech włoski
*ceny bez klamki i ościeżnicy

dRZWi ZeWnĘTRZne dALLAS
kolor: orzech szlachetny, złoty dąb  
szlachetny, antracyt; wym. 90 cm, l/p,  
szyba hartowana, kpl. akcesoriów w cenie

PRodUKT

PoLSKi

dRZWi WeWnĘTRZne APUS
szer. 70 i 80 cm, l/p , kolor silver, dostepna 
równiez wersja z podcieciem wentylacyjnym, 
ceny bez klamki i ościeznicy

PAneL PodłogoWY dąb ALdAbRA 
ac4, gr. 8 mm

PAneL PodłogoWY dąb bUFALLo
ac4, gr. 8 mm

PAneL WinYLoWY dąb moonLigHT 
ac4, gr. 4 mm, V-fuga

PAneL PodłogoWY dąb odYSSeY
ac4, gr. 8mm, V-fuga, szeroka deska

PAneL PodłogoWY dąb LAgoS
ac5, gr. 8mm, V-fuga

dRZWi neAPoL  
ZeWnĘTRZne
dostępne szer.: 80, 90 cm, l/p,  
w kpl. klamka, szyld i 2 wkładki,  
2 uszczelki, kolory: orzech, złoty dąb

PRodUKT

PoLSKi

od 299 
zł/szt.

849 
zł/zest.

1199 
zł/kpl.

2499
zł/m2

1999
zł/m2

2999
zł/m2

3499
zł/m2

8 mm

8 mm 4 mm

8 mm 8 mm

249 
zł/szt.
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2.
3.

4.

5.1.

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. PerWoll płyn do prania, różne rodzaje, 2,7 l - 16,99 zł (6,29 zł/l)
2. clIn rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
3. cIF MaX powER mleczko do czyszczenia cITRUS/SpRInG, 1001 g - 7,99 zł
4. lUdwIK płyn do naczyń, różne rodzaje, 900 g - 5,49 zł (6,10 zł/l)
5. REGIna BlITZ ręcznik papierowy, a’1 - 7,99 zł

SUSZARKA bALKonoWA FoRmiCA
powierzchnia suszenia 18 m

ALvA WAnnA oWALnA
poj. 12-60 l, różne kolory

TiLL KoSZ PRoSToKąTnY
poj. 30-60 l, różne kolory

beA PojemniK 
CLeARboX
poj. 1,7-52 l

WiAdRo SPożYWCZe
poj. 5-10 l, różne kolory

SKRZYnKA nA oWoCe
wym. 60x40 cm; różne wysokości

ZeSTAW PojemniKóW
3 sztuki

9990
zł/kpl.

117 
zł/szt.

od 549
zł/szt.

4490
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

799
zł/zest.
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1.
2.

3.

5.

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

SZKLAnKi, dZbAnKi, KUbKi, FiLiżAnKi…
dzbanek, poj. 1,2 l - 8,99 zł; szklanki, różne pojemności  
- od 15,90 zł/kpl.; filiżanka - 18,90 zł; kubek, poj. 310-450 ml  
- od 3,99 zł; w ofercie również słomki szklane z czyścikiem  
- od 9,99 zł/kpl.; mata stołowa, różne rodzaje - od 4,99 zł

nACZYniA Z meLAminY
taca - 7,99 zł; miska 15 cm - 4,99 zł; dzbanek - 15,99 zł;  
talerz - 6,99 zł; podkładki korkowe - 5,99 zł

SłoiKi, bUTeLKi…
słoiki do przechowywania i na przetwory  
- od 7,49 zł; butelka, poj. 1 l - 7,49 złniLo ZeSTAW obiAdoWY 6/18

RoLeTA mini dAY & nigHT
szer. 38-72,5 cm, dł. 140-215 cm; 
dostępna w kolorach: biały, ecru, stalowy, 
antracyt

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

dYWAn jUST
wym.: 67 cm, koło - 26,90 zł; 60x100 cm - 34,90 zł,  
80x140 cm - 66,90 zł, 120x160 cm - 115 zł, 160x220 cm - 207 zł; różne kolory

WYCieRACZKA AT Home
wym. 60x40 cm - 11,90 zł,  
50x80 cm - 22,90 zł

od 449
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 749
zł/szt.

od 399
zł/szt.

8490
zł/zest.

od 2490
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od 2690
zł/szt.

od 1190
zł/szt.
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ogroduNawadnianie

FonTAnnA 
SoLARnA LiLiA
nadaje się do małego 

oczka wodnego

ZRASZACZ 
WAHAdłoWY 
AqUAZoom S

ZRASZACZ WAHAdłoWY 
SWing ideAL

WóZeK 
nA Wąż 
CLeveRRoLL
zestaw zawiera: wózek, 
wąż GaRdEna classic 
o dł. 20 m i śr. 1/2” 
oraz kompletną armaturę 
z końcówką zraszającą

SZALonA 
SToKRoTKA
opryskiwacz ogrodowy

ibo PomPA 
głĘbinoWA 
Sqibo 0,55
pompa śrubowa 
o mocy 550 w, 
wykonana ze 
stali nierdzewnej 
- 359 zł/szt.

ibo PomPA 
ZAnURZenioWA nemo
moc 250 w, przeznaczona 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

ZeSTAW  
Z WĘżem RoZCiągLiWYm
zawiera: wąż rozciągliwy 5 m (15 m), zraszacz 
pistoletowy 8 funkcyjny, szybkozłącze przelot, 
szybkozłącze z gwintem podczas przepływu wody; 
zwiększa swoją długość ok. trzykrotnie, a po opróż-
nieniu samoistnie się skraca

KURTYnA WodnA 7,5 m
zestaw można zamontować do daszku  markizy, 
parasola lub pergoli; dysze rozpylają mgiełkę,  
która chłodzi bezpośrednie otoczenie, obniżając 
temperaturę nawet o 11 stopni

oPRYSKiWACZ 
HobbY 5 l

oPRYSKiWACZ mASTeR 
3000 Z LAnCą 30 cm

ręczny ciśnieniowy opryskiwacz  
wyposażonym w lancę 30 cm  

oraz dodatkową dyszę  
MR 1.0-90º, dysza okrągła

oPRYSKiWACZ
pojemność: 5 l 

nAWAdniAnie CeLLFAST
1. szybkozłącza Safetouch - 5,49 zł/szt.
2. przyłącze z filtrem ideal - 6,99 zł/szt.
3. zraszacz pulsacyjny - 15,90 zł/szt.
4. wąż ogrodowy 25 m.b. - 74,99 zł/szt.
5. prysznic ogrodowy - 119 zł/zest.

4990
zł/szt.

119 
zł/szt.

3490
zł/szt.

219 
zł/zest.

gWARAnCjA 
5 LAT

1490
zł/szt.

od 259 
zł/szt.

7990
zł/zest.

6990
zł/zest.

7599
zł/szt.

105 
zł/szt.

2590
zł/szt.

1.

3.

4.

5.

2.

od 549
zł/szt.

135 
zł/szt.
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1.

2.

TACKi do gRiLLA
- okrągłe o śr. 35 cm, 3 szt./opak. - 4,99 zł 
- prostokąte 34x23 cm, 4 szt./opak.- 4,99 zł

KoSiARKA eLeKTRYCZnA 1200 W  
FAWoRYT jv1200 
moc silnika 1200 w, szer. koszenia 32 cm, silnik indukcyjny, 
3 stopniowa regulacja wys. koszenia, poj. kosza 35 l

KoSiARKA AKUmULAToRoWA  
4gARden Am3422S
system akumulatorowy 20 V/2x20 V, silnik elektryczny, 
szczotkowy, akumulatory litowo-jonowe w zestawie

KoSiARKA SPAL. 41 Cm, 79,6 CC LideR 
SH41P79 obUdoWA meTALoWA 1-161R
silnik oHV o poj. 79,6 cm3, moc 1,3 kw, szer. robocza 
41 cm, regulacja wys. koszenia 3-stopniowa 25-45-70 mm, 
kosz: 40 l

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
 - 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)

KoSA  
SPALinoWA nAC
poj. silnika: 54 cm3, 
maks. moment obrotowy 2,9 nm,
szer. koszenia żyłką 42 cm,
poj. zbiornika paliwa 1,25 litra,
maks. prędkość obrotowa 
tarczy 9600 obr./min,
szelki podtrzymujące w zestawie

nożYCe  
AKUmULAToRoWe gRiZZLY  

do TRAWY i żYWoPłoTU
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; akumulator  
wbudowany w urządzenie

KoLCe nA PTAKi
wykonane ze stali 
nierdzewnej, dł. 53 cm - 7,99 zł/szt.

WĘgieL  
dRZeWnY
opak. 2,5 kg  
(3,19 zł/kg)

RoZPAłKA biAłA
1. 40 kostek - 4,99 zł
2. 40 kostek - 5,99 zł

RoZPAłKA PARAFinoWA 
1. poj. 1 l - 15,99 zł,  
2. poj. 0,5 l - 8,99 zł 

GRILL OWALNY
wym: 60x42x87 cm

gRiLL KoCiołeK  
CZARnY
śr. 42 cm, wys. 70 cm

GRILL  
Z PółKAmi  
KoCiołeK
śr. 44 cm

249 
zł/szt.

729 
zł/zest. 629 

zł/zest.

od 699
zł/szt.

399 
zł/zest.

89 
zł/szt.

799
zł/opak.

od 899
zł/szt.

od 499
zł/opak.

135 
zł/szt.

99 
zł/szt.

199 
zł/szt.
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8.

2.
4.

3.

5.

7.
1.

6.

bASen ogRodoWY STeLAżoWY PRiSm inTeX 26792
wym. 488x244x107 cm; w zestawie: mata pod basen, pokrywa, pompa o wydajności 
3785 l/h (Intex 28638), filtr do pompy (Intex 29000), drabinka (z możliwością demontażu 
szczebli z jednej strony), rury i przyłącza niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
systemu filtrującego

bASen STeLAżoWY inTeX 28212 3w1
wym. 366x76 cm, w zestawie: pommpa i filtr do pompy, wypełnienie wodą do 90%,  
poj. 6503 l, czas montażu 30 min, materiał trójwarstwowy pcV

ZAbAWKi dmUCHAne do WodY
1. MaTERac BRoKaTowY, roz. 170x53 cm - 29,90 zł
2. MaTERac do pŁYwanIa FlaMInG, roz. 142x137x97 cm- 49,90 zł
3. MaTERac ananaS, roz. 190x87 cm - 49,90 zł
4. ZaBawKa do pŁYwanIa jEdnoRoŻEc, roz. 198x140x97 cm - 49,90 zł
5. KoŁo do pŁYwanIa cUKIERKI - 19,90 zł
6. MaTERac do pŁYwanIa alIGaToR, roz. 170x86 cm - 25,90 zł
7. pIŁKa plaŻowa, roz. 51 cm - 3,99 zł
8. KoŁo ZwIERZaK - różne warianty - 5,99 zł

odKURZACZ  
do bASenU 

akumulator niklowo-metalowy, 
waga 2,9 kg, czas działania  

po naładowaniu 50 min

bASen  
Z dmUCHAnYm 
KołnieRZem
wym. 300x76 cm

2099 
zł/zest.

599 
zł/zest.

289 
zł/zest.

139 
zł/szt.

od 399
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 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

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

akceptujemy płatności:

psb MRÓWKA Gniezno 
ul. RooseveltA 118, tel. 61 426 22 77
Godz. otWARciA: pn. - pt.: 800-2000,  sob.: 800-1800

psb MRÓWKA WRześniA 
ul. słoWAcKiego 68, tel. 61 101 95 90
Godz. otWARciA: pn. - pt.: 700-2000,  sob.: 800-2000

NIEDZIELA HANDLOWA: 27.06.2021.; GNIEZNO, godz.: 10-18; WrZEÂNIA, godz.: 10-18

Basen
i wypoczynek



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
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