
hit cenowy

99 
zł/szt.

hit cenowy

99 
zł/szt.

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

PODPAŁKA 
goriLL 
z płyty pilśniowej, 
40 kostek,  
grubość 12 mm 
- 7,99 zł/opak.
(0,20 zł/sztuk)

baLon do wina 
34 l, w koszu plastikowym

DROŻDŻE 
winiarSkier
Turbo 5-7 dni, 120 g

kLarowin 2
środek klarujący do win, soków 
czerwonych i różowych

brykiet drzewny  
ecoMaX eco-PaL
6 kg - 7,99 zł/opak.
(1,33 zł/kg)

SadPaL kataLizator 
SPaLania Sadzy
50 g - 1,49 zł/szt.

PŁytA 
grzewcza

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

beata
wym. 46,5x39x97 cm

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

odkurzacz koMinkowy 
do popiołu, 800 W, poj. 15 l

grzeJnik  
eLektryczny MirPoL 2 
poziomy mocy, manualny termostat,  
zabezpieczenie przed przegrzaniem

8,6 
kW

10,7 
kW

499 
zł/szt.

699 
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

99 
zł/szt.

399
zł/szt.

999
zł/opak.

37 
zł/szt.

Wrzesień  
2021

Oferta ważna  
od 10.09 do 25.09

lub do wyczerpania zapasów.

stalowe
Piece

M Jak 
Mrówka
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.

PSb Mrówka
chEŁm, JAnów LubELsKi,  

KRAsnystAw, KRAśniK, LEŻAJsK



1. 2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

PoMPa obiegowa  
ibo beta ii
+200 pkt. Payback
 - 25-40/180 h=4,5 m - 239 zł/szt.

PoMPa obiegowa ibo
+200 pkt. Payback
 - 25-40-180 - 89,99 zł
 - 25-60-180 - 99,99 zł

koSz 
MetaLowy,  
PoJeMnik 
nA POPióŁ
110 l

Piecyk 
gazowy
4,2 kW

terMowentyLator 
ceraMiczny 
z oscylacją

grzeJnik eLektryczny
3 poziomy mocy, wolnostojący  
lub montowany na ścianie 

kuchenka gazowa
 - 2-palnikowa - 89,99 zł 
+100 pkt. Payback
 - 4-palnikowa - 149,99 zł

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

PSb wyMiennik  
z PODwóJną 
węŻOwnicą xw
80 l - 579 zł, 100 l - 629 zł,  
120 l - 649 zł, 140 l - 699 zł

grzeJnik aLuMiniowy Power 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, moc 769 W

od 8999
zł/szt.

189 
zł/szt.

279 
zł/szt.

99 
zł/szt.

69 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 579 
zł/szt.

199 
zł/szt.

769 
W

od 4999
zł/szt.

warSztat SaMochodowy
1. Cockpit spray, preparat nabłyszczający kokpit, 750 ml - 9,99 zł/szt. (13,32 zł/l)
2. odrdzewiacz MoS2+grafit, 400 ml, TECH2 - 9,99 zł/szt. (24,98 zł/l)
3. superchłonna mikrofibra CLEAN DRY by CarOK, 2 szt. - 13,99 zł/opak.
4. żel do felg, efekt krwawienia CarOK, 750 ml - 13,99 zł/szt. (18,65 zł/l)
5. czarna opona spray CarOK, 600 ml - 15,99 zł/szt. (26,65 zł/l)

węDKARstwO
1. Torba Jaxon Fishing Team, 34/14/27 cm - 49,99 zł
2. Jaxon wędka Tenesa Spinning, 2,70 m/5-25 g - 59,99 zł
3. kołowrotek Jaxon Blue Bird Gt 300 - 69,99 zł
4. Latarka 8w1, funkcja odtwarzania muzyki przez Bluetooth, 
zestaw głośnomówiący Bluetooth, odbieranie rozmowy telefonicznej przez Bluetooth,  
funkcja ładowania mobilnego, funkcja odtwarzania muzyki z karty TF,  
funkcja radia FM, funkcja sygnału wzywania pomocy SOS, jasne oświetlenie LED - 99 zł

Wrzesień 20212

twoje hobby

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

SZYBCIEJ

+500

+100

+100



kabina kora
szkło transparentne 4 mm, profile aluminiowe – 
chrom, rączki jednopunktowe, rolki górne podwójne, 
rolki dolne pojedyncze, wysokość brodzika 15 cm, 
głębokość brodzika 5 cm, wym.: 80x80 cm - 649 zł, 
90x90 cm - 749 zł

bateria 
zLewozMywakowa 
kaSia 
z wylewką U KUCHINOX

wieSzak 
ŁAziEnKOwy city
podwójny, różne kolory

SzaFka kuchenna
kolory: biały, dąb sonoma
1. wisząca - 129 zł
2. pod zlewozmywak, 80x50 cm - 129 zł

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

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

koLuMna 
natrySkowa a-18
chromowany drążek wys. 96 cm  
i śr. 22 mm, deszczownica, słuchawka 
prysznicowa, mydelniczka, przewód 
natryskowy

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

koMPakt arteco 
cLean on
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca, z funkcją 
łatwego wypinania,
- odpływ poziomy - 399 zł,
- odpływ pionowy - 429 zł

deSka SedeSowa  
ForMic SuPer SLiM
duroplastowa, wolnoopadająca

deSka 
wOLnOOPADAJącA KiDs 
z nakładką zdejmowalną dla dzieci, 
łatwe wypinanie deski do czyszczenia

od 649 
zł/szt.

129 
zł/szt.

99 
zł/szt.

139 
zł/szt.

599
zł/szt.

deSka 
WOLNOOpADAJąCA

od 399 
zł/zest.

649  
zł/zest.

89 
zł/szt.

od 899
zł/szt.

159 
zł/szt.

od 249 
zł/szt.
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hit cenowy

149
zł/szt.

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

REgAŁ LOFt KRAFt
stelaż metalowy, lakierowany na kolor czarny,  
półki z MDF o strukturze drewna;
wym.: 34x32x148 cm - 159 zł,  
60x32x148 cm - 199 zł, 60x32x110 cm - 179 zł

FoteL MiLord
fotel typu uszak w stylu skandynawskim, tapicerowany aksamitną 
tkaniną, nogi drewniane bukowe, pikowany, wym.: szer. 73 cm,  
wys. 99 cm, gł. 76 cm, wys. siedziska 47 cm; dostępne kolory: beż, 
butelkowa zieleń, czarny, granatowy, szary

PaneL taPicerowany
różne wzory i kolory

SzkLanka 
z metalowym uchwytem, 
217 ml 

ViLeda MoP uLtraMat turbo
płaski, obrotowy mop z końcówką  
z 2 rodzajów mikroaktywnego włosia

POchŁAniAcz 
wiLgoci
z wymienną tabletką; 
kolory: grafit, srebrny, biały, 
primacol professional 

sŁOiKi 0,9 l
8 sztuk w zgrzewce (1,25 zł/sztuka)

POchŁAniAcz 
wiLgoci
urządzenie + wkład; 
kolory: biały, czarny, 
srebrny 

wiadro
poj. 10 l

biurko LoFt breM
kolor: ciemny brąz, jasny brąz; materiał: płyta wiórowa pokryta pCV, metalowe rurki 
malowane proszkowo; wym.: 102x50x117 cm

wORKi nA śmiEci
poj. 35-300 l; różne rodzaje

649 
zł/szt.

2399
zł/szt.

999
zł/zgrzewka

2799
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

od 2599
zł/szt.

299 
zł/szt.

159 
zł/szt.

699
zł/szt.od 299

zł/szt.
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Zestaw filtrów do wody
2+1 Standard Classic

Zestaw filtrów do wody
2+1 Standard Unimax

Dzbanek filtrujący 
Dafi Luna Classic 3,3 l

 
w zestawie dzbanek,
1 filtr Standard Classic,
bidon 0,6 l 

manualny 
wskaźnik
wymiany filtra 

XXXX

XXXX

XXXX

Organizacja garderoby 

1.

1.

1.

2.

2.

3.

1.

2.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

1. FoteL LincoLn 
obrotowy fotel biurowy z siatką mesh, kolory: 
czarny, czarno-szary, czarno-czerwony, 
czarno-zielony - 299 zł
2. FoteL ViPer 
ergonomiczny, obrotowy fotel gamingowy, 
funkcja Tilt, kolory: czarno-czerwony, 
szaro-pomarańczowy - 399 zł

PoJeMnik do 
Przechowywania tiM
pojemność od 0,4 l do 50 l 

organizery,  
Pokrowce

1. organizer na ubrania  
i pościel - od 12,90 zł

2.  pokrowiec na ubrania  
- od 9,99 zł

3. worek 
PRóŻniOwy

dostępne różne rozmiary  
- od 8,99 zł

taboret aLeX
wys. 32 cm, składany;
kolory: white & black, 
dark grey

DzbAnEK FiLtRuJący  
daFi Luna cLaSSic 3,3 l
w zestawie: dzbanek, 1 filtr Standard Classic,
bidon 0,6 l, manualny wskaźnik wymiany filtra

zeStaw FiLtrów do wody
1. 2+1 Standard Classic - 24,99 zł/zest.
2. 2+1 Standard Unimax - 29,99 zł/zest.

LeiFheit SuSzarka  
PegaSuS 150 SoLid SLiM

cheMia goSPodarcza
1. pERSIL proszek do prania COLOR/REGULAR, 45 prań, 2,925 kg - 29,99 zł (10,25 zł/kg)
2. CLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
3. FLOOR płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i glazur, różne rodzaje,  

1,5 l - 5,99 zł (3,99 zł/l)
4. DOMESTOS płyn do WC CITRUS/pINE, 750 ml - 5,99 zł (7,98 zł/l)
5. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
6. FAIRY pROFESSIONAL płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 5 l - 32,99 zł (6,59 zł/l)
7. CALGON proszek przeciw osadzaniu się kamienia, 500 g - 11,99 zł/szt. (23,98 zł/kg)
8. REGINA papier toaletowy, 12 rolek - 11,99 zł/opak. (1 zł/roleka)

POściEL bLOmmEnsLyst wEnDRE
poduszka 40x40 cm - 12,99 zł, poduszka 50x60 cm  
- 19,99 zł, poduszka 70x80 cm - 25,99 zł, kołdra 
155x200 cm - 49,99 zł, kołdra 220x200 cm - 69,99 zł

od 299 
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 899
zł/szt.

109 
zł/szt. od 599

zł/szt.

2990
zł/szt.

2499
zł/zest.

od 1299
zł/szt.

toaLetka 
koSMetyczna 
z taboretem, z 3 lustra-
mi, oświetleniem LED na 
środkowym lutrze, 3 bar-
wy światła: ciepły, zimny 
i neutralny, kolor biały, 
wym.: 75x40x78/138 cm

499 
zł/szt.
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Dąb Teatralny, 
AC4, 7 mm 
- 25,99 zł

1.

PaneLe  
PODŁOgOwE

Dąb Calgary, 
AC4, 8 mm 
- 28,99 zł

2.

Markinia 
goLd high gLoSSy 
wym. 60x60 cm

DRzwi zEwnętRznE PAsADEnA 
szer. 90 cm, L/p, kolory: orzech, złoty dąb, antracyt, 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: bla-
cha ocynkowana, Nano Advance, komplet akcesoriów 
w cenie

DRzwi wEwnętRznE VEttE*
kolor biały, szerokości: 70/80/90 cm, 
w zestawie zamek na klucz
*produkt dostępny od ręki

tRAVEx whitE PŁytKi cERAmicznE*
satynowa biel z ostrą żyłą w odcieniach czerni wy-
kończona efektem carving, wymiar: 60x120 cm 
*produkt dostępny od ręki

DRzwi wEwnętRznE bELLA*
kolor dąb wotan, szerokości: 70/80/90 cm, 
w zestawie zamek na klucz
*produkt dostępny od ręki

DRzwi zEwnętRznE bRistOL
kolory: złoty dąb, orzech, antracyt; szer. 90 cm; wy-
kończenie Nano Advance, blacha ocynkowana, zalety: 
ciepłe, wygłuszające, bezpieczne, możliwość skracania, 
dwie uszczelki, komplet akcesoriów w cenie

5999
zł/m2

od 2599
zł/m2

7 mm 8 mm

1299 
zł/kpl.

349 
zł/zest.

8999
zł/m2

349 
zł/zest.

1699 
zł/kpl.

Wrzesień 20216
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hit cenowy

1499
zł/szt.

reVoLution, Protect 
ag+, eVer white
różne cele, 3 biele, innowacyjna linia 
farb białych do malowania  
ścian i sufitów gotowych na każde 
wyzwanie, poj. 9 l (22,11 zł/l)
reVoLution
zapewnia idealnie gładkie i jednolite 
wykończenie bez smug i refleksów

Farba beton PoSadzka 
przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania 
posadzek oraz innych powierzchni betonowych, nadaje się 
do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz, 2,5 l (35,60 zł/l)

gŁADŹ szPAchLOwA 
F-16 FiniSz cekoL 
bezpyłowa, 3 sposoby aplikacji: 
wałek, paca, agregat, 20 kg (2,50 zł/kg) 

PiAnA mOntAŻOwA Psb 
wężykowa, 750 ml (19,99 zł/l) 

śniEŻKA EKO PLus
lateksowa faba 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)

Vidaron 
iMPregnat
różne kolory, 5 l (16 zł/l)

Magnat grunt
pod farby ceramiczne i lateksowe, 
biały mat, poj. 10 l (8 zł/l)

chLoro kauczuk 
raFiL
różne kolory, 0,9 l (33,32 zł/l)

Farba renowacyJna 
DO mEbLi i PŁytEK ściEnnych V33  

różne kolory, 
do kuchni, 750 ml - 69,99 zł (93,32 zł/l), 2 l - 149 zł (74,50 zł/l) 

do łazienki, 750 ml - 89,99 zł (119,99 zł/l), 2 l - 169 zł (84,50 zł/l)

dekoraL eMakoL Strong
emalia ftalowa do drewna i metalu, 
różne kolory, 0,9 l (19,99 zł/l)

nobiLeS Pory roku
farba lateksowa,  
2,5 l (12 zł/l)

bondeX  
SMart hoMe
ceramiczna, 
plamoodporna farba 
do ścian i sufitów,  
2,5 l (28 zł/l)

FoLia PSb budowLana 
czarna Standard
gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m

FoLia PSb Standard 
ParoizoLacyJna
gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m

7999
zł/szt.

7999
zł/szt.

2999
zł/szt.

199 
zł/szt.

89 
zł/szt.

4999
zł/opak.

od 1799
zł/szt.

10
litrów

5
litrów

10
litrów

6699
zł/szt.

2999
zł/szt.

6999
zł/szt.

2,5
litra

0,9
litra

0,9
litra

059
zł/m2

068
zł/m2

od 6999
zł/szt.
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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  
eLektryczne 
dedra
1200 W

wKRętAK  
akuMuLatorowy dreL 
3,6 V, prędkość obrotowa: 0-150 obr./min, 
w zestawie aż 24 elementy: 3 wiertła, 
przedłużka i 20 bitów

wyrzynarka einheLL 
600 W, obroty: 800 do 3000 min,
regulacja kąta nachylenia: 45° 

wKRętAK  
akuMuLatorowy dreL 
3,6 V, prędkość obrotowa: 0-230 obr./min, 
w zestawie bity (CRV) 6 szt., długość 25 mm 
- pZ1, pH1, H2, S4, S6, T10 

zeStaw tabLic 
nARzęDziOwych
ściankę można konfigu-
rować na różne sposoby, 
każdy element jest mobilny 
i można go zamontować 
w dowolnym miejscu; 
wym. 400x165x400 mm 
- 39,99 zł/zest.

sKRzynKi nARzęDziOwE
1. OpTIMA - organizery z wytrzymałymi  

pokrywami z poliwęglanu;  
wewnętrzne nosidło,  
wym. 470x256x238 mm - 39,99 zł

2. HEAVY - lita uszczelka odporna  
na oddziaływanie pyłu i wody;  
wzmocniona konstrukcja ścian; 
wewnętrzne nosidło; organizery 
z pokrywami z poliwęglanu; przegrody 
oraz kubeczki w organizerze;  
wym. 450x360x640 mm - 99 zł

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, szczelino-
wa), filtr kartridżowy, papierowa torebka filtracyjna 1 szt. 

259 
zł/kpl.

319 
zł/szt.

169 
zł/szt.

4999
zł/zest. 7999

zł/zest.

od 3999
zł/zest.

waLizka 
W KOMpLECIE

900 
W

279 
zł/zest.

1000
W

17 
litrów
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NOWOŚĆ na naszych półkach

1.

1.

2.
3.

2.

3.

PiŁA sPALinOwA VRx 3 Km 
świEcA bOsh + 2 ŁAŃcuchy 
16"/40 cm, moc 2,2 KW 3Hp, poj. silnika 
52 cc, skok łańcucha 0,325, dł. prowadnicy 
16 cali 

zeStaw 
DO OstRzEniA ŁAŃcuchów
4,5 mm, 2 pilniki 

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  
PrzeciwdeSzczowy
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°

ELEKtROnARzęDziA siEciOwE
1. wiertarka udarowa 800 W + walizka, 360° uchwyt pomocniczy,  
 ogranicznik głębokości - 249 zł
2. szlifierka kątowa 800 W, tarcza 125 mm, maks. prędkość obrotowa: 
 12000 obr./min - 199 zł
3. pilarka łańcuchowa, 2300 W, z prowadnicą 40 cm + łańcuch - 399 zł

ELEKtROnARzęDziA AKumuLAtOROwE – systEm JEDnEJ bAtERii
1. klucz udarowy, 18 V, w zestawie z akumulatorem 2.0 Ah + ładowarka - 699 zł/zest.
2. wiertarko-wkrętarka 18 V, 2 x akumulator Li-Ion 2.0 Ah, ładowarka 1.5 A, torba maks. 
moment obrotowy 45 Nm, 2 biegi, prędkość 0-400/0-1350 obr./min - 549 zł
3. ładowarka + akumulator litowo-jonowy ONE+ 5.0 Ah - 449 zł

349 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

1299
zł/zest.

2299
zł/szt.

4490
zł/kpl.

5990
zł/szt.

109 
zł/szt.

220 
W
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hit cenowy

od 59 
zł/szt.

ŻARówKA LED A60 
10 W, gwint: E27, barwa: ciepła, neutralna

OPRAwy zEwnętRznE LED z czuJniKiEm Ruchu
kolory: biała, czarna, szara, barwa światła neutralna
1. RIOLIT, 15 W, 1100 lm, Ip65 - 55,90 zł 
2. HOWLIT, 20 W, 1800 lm, Ip65 - 72,90 zł 
3. FRENIT, 20 W, 1800 lm, Ip65, funkcja przyciemnienia - 74,90 zł

OPRAwA OświEtLEniOwA ViLEttA
gwint E27, kolory: satyna/biały, patyna/biały, chrom/biały
1. kinkiet - 59 zł
2. oprawa 3 pkt. - 169 zł
3. oprawa 5 pkt. - 219 zł

LaMPka biurkowa 
Led rgb VenuS rgb 
kolory: szara, czarna, biała

nAświEtLAczE LED
różne moce, różne rodzaje

zADbAJ O bEzPiEczEŃstwO DOmu 
1. bateryjny czujnik dymu, 9 V DC, BSI - 29,99 zł
2. bateryjny czujnik tlenku węgla czadu, 3xAA DC-2 - 69,99 zł
3. bateryjny czujnik tlenku węgla z przyciskiem TEST, testowany w polsce - 69,99 zł
4. czujnik gazu ziemnego, sieciowy z wyjściem przekaźnikowym - 79,99 zł
5. czujnik gazu LpG, sieciowy 230 VAC - 79,99 zł

od 5590
zł/szt.

od 1699
zł/szt.

99 
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

499
zł/szt.
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zajmiemy się bezpieczeństwemTwoim

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

SZYBCIEJ
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2.

kaLoSze
różne rodzaje

1. wrzoSy
miks kolorów - od 4,99 zł
2. Lawenda
- 4,99 zł

PLandeki gaaMS
kolory: szary, niebieski;
różne wymiary

hunter na gryzonie
1. granulat na myszy i szczury ESCA, nowa generacja, 150 g - 7,99 zł (53,27 zł/kg)
2. trutka miękka RATIMOR BRODIFACOUM pASTA, 150 g - 9,99 zł (66,60 zł/kg)
3. kostka woskowa na myszy i szczury Brody, 2.5 Block, 240 g - 11,99 zł (49,96 zł/kg)

bioPon nawóz JeSienny
1. uniwersalny, 1 kg - 9,99 zł
2. do iglaków, 3 kg - 23,99 zł (8 zł/l)
3. do trawnika, 3 kg - 23,99 zł (8 zł/l)

kratka 
trawnikowa
kolory: czarna, zielona, 
wymiar: 50x50x4 cm

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

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

PoJeMnik 
nA śmiEci ziELOny
1. 240 l - 149 zł
2. 120 l - 99 zł

akuMuLatorowa 
DmuchAwA DO Liści 
dedra SaS+aLL* 
18 V
* ładowarka i akumulator  
do oddzielnej kompletacji

Siekiera 
ROzŁuPuJącA 
X17 - M FiSkarS

nARzęDziA OgRODOwE
różne rodzaje

miOtŁy, szczOtKi 
zEwnętRznE
 - miotła - od 10,90 zł
 - szczotka - od 3,99 zł
 - zmiotka - 7,99 zł

od 799
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 3999
zł/para

od 499
zł/szt.

od 499
zł/szt.

899
zł/szt.

od 449
zł/szt. 199 

zł/szt. 

od 99 
zł/zest. 

od 99 
zł/szt.

149 
zł/szt.

od 399
zł/szt.
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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

479 
zł/ przęsło

259 
zł/przęsło

219 
zł/przęsło

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

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

Janów LubeLSki
uL. wAŁOwA 85, tEL. 728 922 747, 

godz. otwarcia: Pn.-Pt.: 7.00-20.00, Sob.: 7.00-18.00, nd.: 10.00-16.00

KRAśniK
uL. uRzęDOwsKA 563, tEL. 728 899 275

godz. otwarcia: Pn.-Pt.: 7.00-20.00, Sob.: 7.00-18.00, nd.: 9.00-17.00

kraSnyStaw
uL. reJowiecka 16, teL. 602 500 383

godz. otwarcia: Pn.-Pt.: 7.00-20.00, Sob.: 7.00-18.00, nd.: 10.00-18.00

chEŁm
uL. zieLna 2, teL. 506 804 896

godz. otwarcia: Pn.-Pt.: 7.00-21.00, Sob.: 7.00-20.00, nd.: 10.00-18.00

LEŻAJsK
uL. SiedLanka 54 , teL. 661 841 200

godz. otwarcia: Pn.-Pt.: 7.00-20.00, Sob.: 7.00-18.00, nd.: 10.00-16.00

PSb Mrówka  
Janów LubeLSki

MrowkaJanow

MrowkakraSnyStaw

Mrowka.LezaJSk

MrowkakraSnik

Mrowka_cheLM

PSb Mrówka  
KRAśniK

PSb Mrówka  
chEŁm

PSb Mrówka  
kraSnyStaw

PSb Mrówka  
LEŻAJsK

+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

