
Lato za oknem

Grill Gazowy Xl HiT 4.1
moc 14,8 kW; palniki ze stali nierdzewnej; wskaźnik temp. 
w pokrywie; zapłon piezo; żeliwny ruszt, wym. 65x40 cm

sysTem oGrodzeniowy kora*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m; stal ocynk + ral 7016 struktura 
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu; nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

Zestaw Mebli narożnych siena 
sofa lewa, wym. 160x75x74 cm; sofa prawa,  
wym. 180x75x74 cm; stół, wym. 146x74x66 cm;  
pufa, wym. 38x38x41 cm

hUŚtawKa cyPr PlUs
4-osobowa z moskitierą i dwoma 

jaśkami; rozkładana  
do pozycji leżącej; siedzisko, 

wym. 170x50x55 cm

zesTaw mebli majorka 
2 fotele, stolik kawowy

zesTaw  
aKcesoriów  
do Grilla 
3 szt. 

Grill 
oKrągły 
Z rożneM 
41 cm 

foTel 
malaGa 

PlUs 

2299 
zł/zest.

690 
zł/zest.

1109 
zł/szt.

489 
zł/przęsło

14,8 
kW

wytrzymałość 

300 kg

1299 
zł/szt.

7299
zł/szt.

139 
zł/szt.

4990
zł/zest.

Czerwiec  
2021

Oferta ważna  
od 4.06 do 19.06

lub do wyczerpania zapasów.

Psb MrówKa PrZeMyŚl

m jak 
MrówKa

porady i pomysły  
dla Twojego domu 

- 2,49 zł/szt.

+50



traMPolina  
oGrodowa vimar
śr.: 244 cm - 499 zł, 305 cm - 599 zł,  
366 cm - 799 zł

Pawilon 
Z 4 ŚcianKaMi 
moskiTiera luX zielony
wym. 300x300x250 cm

leżanKa 
oGrodowa 
4-PoZycyjna
kolor: biały - 199 zł; 
grafitowy lub zieleń 
leśna - 219 zł

leżaK  
Poly  
Z PodnóżKieM
kolor grafitowy

bros ochrona  
PrZed owadaMi
różne rodzaje

Tamark nawozy
różne rodzaje

nożyce 
akumulaTorowe  
Grizzlly
do trawy i żywopłotu, akumula-
tor 3,6 V, 1,5 Ah; dł. rob.: trawa 
8 cm, żywopłot 12 cm; maks. śr. 
gałęzi 8 mm - 89 zł

kosiarka 
eleKtrycZna handy

1700 W, 230 V, szer. robocza 
38 cm, kosz o poj. 50 l - 339 zł

zesTaw  
mebli berGamo 

 leżaK relax 
- miks kolorów

KrZesełKo 
reżysersKie 

sKładane 

foTel GalaXy 
dajar 

vander PoMPa do 
wody nUreK vP707 
moc 580 W, wydajność 
1080 l/h, wys. podnoszenia 
wody 60 m - 119 zł/szt.

vander  
PoMPa  
sPalinowa vP 770 
moc 2 km, wydajność 8 m3/h, 
głębokość ssania 8 m, wys. pod-
noszenia 30 m - 419 zł/szt.

wąż 
strażacKi 
Parciany
1” , 20 m, z końców-
kami - 59 zł/szt.

vander PoMPa  
do wody
z rozdrabniaczem bp533  
moc: 1100 w, wydajność 
15000 l/h - 279 zł/szt.

nawadnianie stalco garden 

nożyce do żywoPłotU
elektryczne VAnder Vnz703
 - 139 zł

PilarKa eleKtrycZna
nAc ce 24-05-g moc: 2400 W
- 299 zł

KosiarKa eleKtrycZna 
VAnder Vke713 - 299 zł
moc: 1600 W

kosa  
sPalinowa 
VerTex Vks52 mAx 
moc: 3 km, w zestawie:  
3 głowice, 2 noże, szelki,  
przyłbica, nauszniki  
ochronne, zbiornik  
na paliwo - 419 zł

Grill 
wisZący 
masTer  
Grill & 
Party 
mG 903

grill żeliwny 
becZKowy 
masTer Grill & 
Party Mg 630 

sobeX  
hUŚtawKa  
ula mini 

hUŚtawKa 
bocianie 
Gniazdo 

hUŚtawKa 
oGrodowa 
oKrągła 

od 499 
zł/szt.

1379 
zł/zest.

169 
zł/szt.

89 
zł/szt.

199 
zł/szt.

139 
zł/szt.

39 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

od 129
zł/szt.

159 
zł/szt. 179 

zł/szt.
39 
zł/szt.

129 
zł/szt.

579 
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

Czerwiec 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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2.
1.

Materac Pavillo 
nadMUchiwany 

roz.: 188x99x22
- 64,90 zł/szt.

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

Filtracja, PływaKi,  
cheMia basenowa
różne rodzaje - od 6,99 zł/szt.

Materace 
do Pływania
różne rodzaje - od 14,90 zł/szt.

Parasole
różne rozmiary i wzory - 39,90 zł/szt.
Podstawa KaPsel
- 69 zł/szt.

KrZesło  
Plażowe lido

wym. 50x58x93 cm 
- 24,90 zł/szt.

Hamak double
wym. 200x140 cm; 

maks. obciążenie 120 kg 
- 79 zł/szt.

haMaK Z FrędZlaMi 
- 54 zł/szt.

MUsZla Plażowa
rozm.: 150x83x98 cm  
- 34 zł/szt.

maTa 
z aluminiowa powłoką 
- 29,90 zł/szt.
mata gładka (karimata) 
- 17,90 zł/szt.

ŚPiwór 
evade 10

wym. 190x84x5 cm, z poduszką 
pompowaną - 49 zł/zest.

soFa PowietrZna 
- 64 zł/szt.

torba iZoterMicZna
torba izotermiczna - od 7,95 zł
- 3 l - 7,95 zł/szt.
- 15 l - 14,90 zł/szt.

lodówKa 
tUrystycZna 
24 l - 54 zł/szt.

Zjeżdżalnia 
oGrodowa
dł. zjazdu 180 cm, 

możliwość podłączenia 
węża z wodą, maks. obciąże-

nie 50 kg - 359 zł/szt.

Zjeżdżalnia 
 dino

miks kolorów, dł. zjazdu 
135 cm, maks. obciążenie 

25 kg - 109 zł/szt.

arMata dUża
z piłeczkami 
- 64,90 zł/zest.

hUŚtawKa 
KUbełKowa
miks kolorów, maks. 
obciążenie 20 kg 
- 49,90 zł/szt.

tacZKa 
meTalowa

miks kolorów, maks. ładowność 
25 kg - 64,90 zł/szt.

sysTem  
oGrodzeniowy inGa
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m;  
ocynk + rAL 9005, wymaga malowania; 
dostępna brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

sysTem  
oGrodzeniowy liwia*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m;  
stal ocynk + rAL 9005
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji 
produktu, nie wymaga malowania;  
dostępna brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

sysTem  
oGrodzeniowy bona*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m;  
stal ocynk + rAL 7016 struktura  
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji 
produktu, nie wymaga malowania;  
dostępna brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

PrZęsło  
oGrodzeniowe Gabi 
- szer. 2 m; wys. 1,2 m;  
ocynk + ral 7016 struktura 

129 
zł/przęsło

209 
zł/przęsło

379 
zł/przęsło

269 
zł/przęsło
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1.

2.

dostępne kolory:

grZałKa 
łaZienKowa
moc:  300 W - 139 zł,  

600 W - 149 zł, 
900 W - 159 zł

szer. x wys. moc biały
55x48 cm 315 W 109 zł
55x68 cm 460 W 169 zł
55x93 cm 610 W 219 zł
55x118 cm 760 W 249 zł
55x138 cm 920 W 279 zł

Grzejnik  
łaZienKowy 
Psb sUn
kolor biały

R

PojeMnoŚciowy 
ogrZewacZ wody
- poj. 50 l - 299 zł
- poj. 80 l - 389 zł

sZaFKa KUchenna
1. szafka kuchenna, kolor: dąb sonoma,  biały mat - 129 zł
2. zlewozmywak od 119 zł
dwie komory z syfonem
- stal szlachetna; roz.: 80x50 cm - 119 zł, roz.: 80x60 cm - 129 zł
- dekor: roz.: 80x50 cm - 139 zł, roz.: 80x60 cm - 149 zł

Zlew Psb 
GraniTowy 
bravo new*
1-komorowy, długi ociekacz, 
wym. 760x440x195 cm, kolory: szary, 
grafitowy, piaskowy
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

milo rubi baTeria 
zlewozmywakowa 
stojąca Z elastycZną 
wylewKą 
- kolor czarny, beż, biały, szary

zlewozmywakowa
- z wylewką c - 69 zł
- z wyciąganą wylewką - 99 zł

lord stojący  
PrZePływowy  
ogrZewacZ wody  
3000 w

ogrZewacZ 
wody dafi 
moc: 3,7 kW;  
4,5 kW; 5,5 kW

  seria baterii lUccio 4100

wannowa - 59 zł prysznicowa - 59 zł

 zlewozmywakowa
- ścienna - 59 zł
- stojąca - 45 zł

umywalkowa
- stojąca - 33 zł
- stojąca z ruchomą wylewką - 69 zł

119 
zł/szt.

169 
zł/szt.

139 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

od 289 
zł/szt.

od 189 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

229 
zł/szt.

od 33 
zł/szt.

Czerwiec 20214  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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deska 
WoLnoopAdAjącA

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

aKcesoria 
łaZienKowe

deska sedesowa 
awd dUroPlast 
- biała, wolnoopadająca

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

zesTaw libra*
szafka z umywalką 80 cm,
dostępna w zestawie wstawka, 
kolor: dąb lub czarny grafit
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

zesTaw ronda 
kolor: biały/buk truflowy; - szafka z umywalką 60 cm - 399 zł
- słupek ronda 40 cm - 259 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

novoTerm kabina 
naTryskowa madera 
z brodzikiem
- rozm.: 80x80 - 729 zł
- rozm.: 90x90 - 769 zł

Zestaw PodtynKowy 
cersanit set 844 
+ miska colour bez kołnierzowa z de-
ską duroplast, łatwe wypinanie, wolno 
opadająca, przycisk chrom połysk 

od 849 
zł/szt.

od 729 
zł/szt.

od 10 
zł/szt.

377 
zł/zest.

89 
zł/szt.

339 
zł/kpl.

949 
zł/kpl.

od 259 
zł/szt.
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Farba biała 3 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

duluX kolory 

Świata

dUlUx easycare KUchnia 
i łaZienKa
hydrofobowa, plamoodporna farba do 
malowania kuchni lub łazienki z unikalną 
technologią proTecT, 2,5 l (27,98 zł/l)

sadolin eXTra
lakierobejca dekoracyjno-ochronna, 
różne kolory, 2,5 l (47,60 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)

ŚnieżKa 
barwy naTury
matowa farba lateksowa, 
2,5 l (15,98 zł/l)

vidaron iMPregnat 
oGrodowy
chroni i dekoruje drewno, zapewnia trwały 
kolor i efekt dekoracyjny, 4,5 l (12,22 zł/l)

glaZUra Polaris gris str 
rozm. 25x40 cm

vidaron 
laKierobejca 
4,5 l (33,11 zł/l)

colorit olej do 
Podłóg
750 ml (53,27 zł/l)

Gres szkliwiony esenTialwood G304
doskonale sprawdza się w łazience, salonie jak i na tarasie; wym. 29,8x59,8 cm, gat. 1, 
kolory: grey, pinia

Gres rebus 
gładka powierzchnia płytek subtelnie nawiązuje do wzoru betonu, z pewnością nada lek-
ki i naturalny wygląd podłogom zarówno w salonie, jak i na tarasie; wym. 29,8x59,8 cm, 
gat. I, dostępny w kolorze: szarym

gres Polerowany reKtyFiKowany blUe jeans 
rozm.: 60x60 cm

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

4,5
litra

0,75
litra 2,5

litra
4,5
litra

6995
zł/szt.

119 
zł/szt.

149 
zł/szt.

3995
zł/szt.

3599
zł/szt.

5999
zł/szt.

2399
zł/szt.

3499
zł/szt.

3995
zł/szt.

5499
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

4799
zł/szt.
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dąb Aspen  
Ac3 7 mm 
- 19,99 zł/m2

1.

dąb Freek Ac4, 
8 mm, v-fuga 
- 38,88 zł/m2

3.

Panele Podłogowe

dąb como/ferrara 
Ac4, 8 mm  
- 24,99 zł/m2

2.
rancho Iowa,  
Ac5, 8 mm,  
v-fuga - 41,78 zł/m2

4.

2.

dUlUx acryl Matt
biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, do 
dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian 
i sufitów wewn. pomieszczeń, 10 l (8,40 zł/l)

becKers designer white
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała 
farba lateksowa do malowania ścian i su-
fitów, pomalowana powierzchnia zyskuje 
matowe wykończenie, 10 l (19 zł/l)

becKers designer 
PriMer Farba 
grUntUjąca
10 l (6,50 zł/l)

ŚnieżKa eKo PlUs
odporna na szorowanie, zapewnia oddychanie 
ścian, polecana do dużych powierzchni, dosko-
nałe krycie 1-2 warstwy, optymalna wydajność 
do 14 m²/l, 11,5 l (6,52 zł/l)

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

altax iMPregnat żywicZny
bardzo trwały i odporny na czynniki 
atmosferyczne, zawiera wysokogatunkowe 
żywice, różne kolory, 4,5 l (20 zł/l)

dekoral akryliT w
farba akrylowa, antyrefleksyjna, przeznaczona do 
dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 10 l (8,69 zł/l)

wiKęd drZwi ZewnętrZne 
stalowe PreMiUM 
grubość 54 mm, wzór 26 c, kolor: antra-
cyt, orzech szerokość „90” 
*towar na zamówienie, dostępny do 7 dni 
roboczych

drZwi ZewnętrZne 
cento 01 

grubość 55 mm, próg ze stali  
nierdzewnej, ościeżnica składna  

roz.: „80”, „90”

sKrZydło wewnętrZne 
raMowe credis bergen 
adaGio 
dostępne rozmiary: 70, 80, 90 cm

od 1999
zł/m2

7 mm 8 mm8 mm 8 mm

8399
zł/szt.8699

zł/szt.

10
litrów

10
litrów

10
litrów

10
litrów

11,5
litra

4,5
litra

11895
zł/szt.

6495
zł/szt.

8495
zł/szt.

8999
zł/szt.

2150 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

999 
zł/szt.

1899
zł/szt.

0,8
litra

15% GraTis
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hit cenowy

8590
zł/szt.

PrZedłUżacZe 
bębnowe, ogrodowe, różne rodzaje

wenTylaTory 
biurkowy VenTo 30b, 30 gr. 

- 59,90 zł
wentylator stąjący podłogowy  

VenTo 40b, 40 gr - 85,90 zł
wentylator stojący VenTo 46c 

- 159,90 zł

wenTylaTor kolumnowy  
action wKs-120bPj 
- jonizacja powietrza, termometr, pilot

lUMiled laMPa 
wisZąca 
drUciana

italUx laMPa 
wisZąca Kanyo

ideUs laMPa 
wisZąca inKa
- white 30, grey 29 - 25,90 zł
- white 22, grey 25 - 21,90 zł

ideUs PlaFoniera 
droPs c 24 w, led
3 barwy światła, w zestawie pilot

 ledPol PlaFon 
mars 12 w, 4000 k 

oPrawa eUroPa
- 18 W, 60 cm - 22,90 zł
- 26 W, 90 cm - 28,90 zł 
- 36 W, 120 cm - 35,90 zł
- 3 barwy światła
3 lata gwarancji

Progres  
laMPa 
sufiTowa 
3-reks mrm 
3xe27

kanluX 
żarówKa led 
3 pack 5 W, e14,  
świeca, kulka 

taŚMy led nextec 
- różne barwy, rgb aKcesoria do taŚM led:

moduły Led, sterowniki, profile ściem-
niacze, zasilacze, szybko złączki

PolUx PaseK led wiFi 
smarT rGb+nw 
sterowanie aplikacją na telefonie

Girlandy
- V-TAc VT-7135 s44 3698 girlanda 230 V - 99,90 zł
- TrIxLIne pAsek Led 3 m.b. solar od 59,90 zł
- Tr621 - 69,90 zł; - Tr503 - 119,90 zł
- Tr610 - 119,90 zł; - Tr607 - 59,90 zł

oPrawy ogrodowe ida  
- kinkiet ukośny - 45,90 zł
- kinkiet prosty - 45,90 zł
- słupek 45 cm - 59,90 zł
- słupek 80 cm - 95,90 zł

laMPKi 
solarne 
tyPU KUla 

italUx laMPa 
wisZąca arMand

kanluX 
KliMatyZer acl-b
w zestawie pilot

ideUs gotowe taŚMy led
od 3 m.b.  + zasilacz + pilot 
- różne barwy i moce

laMPa 
solarna 
na 
komary 
Uv, iP 44

lUMiled laMPa 
wisZąca 
Pióra

od 2290
zł/szt.

3590
zł/szt.

990
zł/opak.

129 
zł/zest.

od 2190
zł/szt.

4990
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

17890
zł/szt. 9190

zł/szt.

od 1690
zł/szt.

259 
zł/szt.

od 269
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 990
zł/szt.

od 4590
zł/szt.

od 3990
zł/szt. 7990

zł/szt.

990
zł/m.b.

259 
zł/zest.

od 5990
zł/szt.
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w domowymwarsztacie

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

eleKtrycZny 
Pistolet natrysKowy
moc znamionowa 600 W; wydajność 
1100 ml/min; system 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)

szlifierka 
oscylacyjna
moc 150 W; rotacja/oscylacja
2 mm; rozmiar papieru:
na zacisk 230x93 mm,
na rzep 187x93 mm; łatwa
wymiana akcesoriów (rzep
albo zacisk)

MłotowiertarKa 
Udarowa beZsZcZotKowa
akumulator Li-Ion 20 V, 4 Ah; uchwyt sds plus; 
prędkość 0-1100 obr./min; współczynnik udaru 
0-4900 ud./min; siła uderzenia 1,8 j; maks. śr. wier-
cenia: w drewnie 30 mm, w betonie 26 mm, w metalu 
13 mm; w zestawie: akumulator 4 Ah + szybka, 
ładowarka; wiertła: 6, 8, 10 mm; walizka

Piła UKoŚna Z 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

wierTarka udarowa  
vwu900 
900 W VerTex 

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
akumulator Li-Ion 18 V, 1,3 Ah; szybka  
1-godzinna ładowarka; 2 biegi; prędkość  
bez obciążenia: 0-350 / 0-1350 obr./min; 
ustawienia momentu obr. 18+1; maks. moment 
obr. 29 nm

MyjKa ciŚnieniowa  
K2 coMPact car 
moc przyłącza 1,4 kW; ciśnienie maks. 110 bar; wydajność 
tłoczenia maks. 360 l/h; wydajność pow. 20 m²/h; 
podawanie środka czyszczącego przez zasysanie lub dyszę 
pianową; wbudowany filtr wody; wyposażenie: zestaw 
do mycia samochodu - szczotka, dysza pianowa; pistolet 
wysokociśnieniowy g 120 Q; 1-stopniowa lanca spryskująca; 
dysza rotacyjna; wąż wysokociśnieniowy 4 m 159 

zł/zest.

145 
zł/szt.

99 
zł/szt.

329 
zł/zest.

499 
zł/zest.189 

zł/szt.

499 
zł/szt.

299 
zł/zest.

109 
zł/szt.

walizka 
W zesTAWIe

1,4 
kW

18 
V

600 
W

18 
V

1800 
W

20 
V

900 
W

150 
W

18 
V
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1.

2.

3.

4.

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

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.

worecZKi, torebKi na MrożonKi

Zestaw PojeMniKów 
fredo-fresH wiadro sPożywcZe

poj. 5-10 l, różne kolory

PojeMniK  
do żywnoŚci  
fresH boX
różne rodzaje

vileda 
suszarka 
do bielizny 
kinG
powierzchnia  
suszenia 20 m

suszarka 
balkonowa 
ForMica
powierzchnia  
suszenia 18 m

alva wanna owalna
poj. 12-60 l, różne kolory

nilo zesTaw obiadowy 6/18 zeGary 
różne rodzaje 

słoiKi, bUtelKi…
słoiki do przechowywania i na przetwory  
- od 7,49 zł; butelka, poj. 1 l - 7,49 zł

Patelnie intenso
średnica 24-28 cm - od 59,90 zł; w ofercie 
również pojemnik lunchbox, poj. 680 ml 
- 15,90 zł/szt.

klamerki do bielizny
- od 2,99 zł
sznurki na pranie - od 4,99 zł

od 449
zł/szt.

od 229
zł/opak.

od 999
zł/zest.

od 999
zł/szt.

od 369
zł/szt.

od 549
zł/szt.

od 299
zł/szt.

117 
zł/szt.

4490
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

8490
zł/zest.

1599
zł/zest.

od 749
zł/szt.

od 5990
zł/szt.
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2. 3.

4.

5.

6.
7. 8.

9. 10.
11.

12. 13.1.

stół tebe 
biały 80 cm - 219 zł

KrZesło 
maTera 
białe - 89 zł/szt.

roleTa mini day & niGHT
szer. 35-72,5 cm, dł. 140-215 cm;
dostępna w kolorach: biały, ecru, stalowy, 
antracyt

decodesign roleta Mini 
clasic 
szer. od 35x150 cm, różne kolory

sZcZotKi,  
gąbKi do Mycia 
bUteleK, słoiKów

KrZesło sKładane vico
tapicerowane imitacją skóry; dostępne w kolorach: 
czarny, jasnoszary, beżowy

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

cheMia gosPodarcZa
1. brYzA proszek do prania regular, 80 prań, 6 kg - 34,99 zł (5,83 zł/kg)
2. brYzA proszek do prania color, 80 prań, 6 kg - 34,99 zł (5,83 zł/kg)
3. Venness płyn do płukania tkanin, różne rodzaje, 4 l - 8,49 zł (2,12 zł/l)
4. cLIn rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
5. mors płyn uniwersalny, różne rodzaje, 5 l,  - 7,90 zł (1,58 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. AjAx żel do łazienek, 500 ml - 6,90 zł (13,80 zł/l)
9. Veness wybielacz do tkanin, 1 l - 2,90 zł

10. LILen mydło w płynie TeA Tree oIL, 1 l - 6,99 zł
11. regInA bLITz ręcznik papierowy, a’1 - 7,99 zł)
12. rosA mydło w płynie kremowe, różne rodzaje, 5 l - 11,90 zł (2,38 zł/l)
13. goLd drop higiena, płyn do mycia rąk antybakteryjny, 5 l - 99,99 zł (20,00 zł/l)

vileda MoP obrotowy  
PłasKi UltraMax xl box 
komplet wiadro + mop; dodatkowo  
w ofercie wkład do mopa - 34,90 zł/szt.

Karcher 
UrZądZenie do 
Mycia oKien wv 
classic  
eu 1.633-169.0

od 2490
zł/szt.

od 2390
zł/szt.

od 269
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od 549
zł/szt.

9990
zł/kpl.

187 
zł/szt.
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Pielęgnacja ZwierZąt
preparaty na pchły i kleszcze, szampony, obroże dla psów i kotów

roŚliny  
oGrodowe
wiele odmian

kamienie  
ozdobne
różne rodzaje

cyFrowy 
sTerownik 
nawadniania 
celFast 52-095 
- 135 zł/szt.

MechanicZny 
zeGar 
nawadniania 
celFast 52-090
 - 25,99 zł/szt.

Zegar PrZePływU 
wody stalco s-80365 
- 25,99 zł/szt.

baseny 
besTWAY FAsT seT bW57273, roz.: 366x76 cm, pojemność 5377 l - 299 zł
sTeeL pro, roz.: 305x66 cm, pojemność 4062 l - 459 zł

oPrysKiwacZ  
maroleX 
masTer 3000 
– pojemność 3 l 

od 699
zł/opak.

od 799
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

5499
zł/szt.

od 1699
zł/opak.

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

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 pRzeMyśl
37-700 pRzeMyśl, ul. jAsińsKiego 9

tel. 16 678 60 02
godziny otWARciA: pn. - pt.: 700-2000, sob.: 700-1800, nd.: 1000-1800  



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

