
SuSzarka 
do grzybów

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

LuIza
wym. 33x36x93 cm

płyta 
grzewcza

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

Beata
wym. 46,5x39x97 cm

termowentylator
moc 2000 W; nawiew chłodny/ciepły/gorący; 
zabezpieczenie przed przegrzaniem;
kolor biały lub czarny

odkurzacz kominkowy
do popiołu, z silnikiem, moc: 800 W

wrzoS premIum 
różne kolory, wysokość ok. 30 cm

węgiel
orzech 
premIum
wartość opałowa 
26 MJ/kg,
opak. 20 kg 
(1 zł/kg)

ekogroSzek 
carBon r
wartość opałowa 
26 MJ/kg,
opak. 20 kg 
(1 zł/kg)

349 
zł/szt.

8,6 
kW

8,6 
kW

2000 
kW

10,7 
kW

800 
W

499 
zł/szt.

699 
zł/szt.

3599
zł/szt.

1999
zł/opak.

1999
zł/opak.

129 
zł/szt.

479
zł/szt.

hit cenowy

99 
zł/szt.

Wrzesień  
2021

Oferta ważna  
od 10.09 do 25.09

lub do wyczerpania zapasów.

psb MRÓWKA  
ŚWiebodzin

psb MRÓWKA 
MiędzyRzecz

psb MRÓWKA 
noWA sÓl

stalowePiece m jak 
mrówka
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.



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, 900 - 29,99 zł

pIecyk gazowy
4,2 kW

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

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

grzejnik 
halogenowy
trzy opcje grzania

grzejnik konwektorowy
3 poziomy mocy: 650 W/850 W/1500 W; 
zabezpieczenie przed przegrzaniem; 
regulowany termostat

pSB wymiennik  
z podwójną 
wężownicą xw
80 l - 579 zł, 100 l - 629 zł,  
120 l - 649 zł, 140 l - 699 zł

koSz metalowy,  
pojemnik na popiół
110 l

piec Stalowy  
Berta 10 kw
wym. 46,5x39x97 cm

grzejnik 
oLejowy

3 poziomy mocy: 
600 W/900 W/1500 W; 

7-żebrowy; zabezpieczenie 
przed przegrzaniem; regulowany termostat

pompa obIegowa  
iBo Beta ii
+200 pkt. payback
 - 25-40/180 h=4,5 m - 239 zł
 - 25-60/180 h=6 m - 249 zł

pompa 
cyrkulacyjna 
cpI 15-15
+100 pkt. payback
- 159,99 zł

pompa obIegowa Ibo
+200 pkt. payback
 - 25-40-180 - 89,99 zł
 - 25-60-180 - 99,99 zł

grzejnik aluminiowy 
power 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, 
szer. 70 mm, moc 769 W

999 
zł/szt.

189 
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

279 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 579 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

7499
zł/szt.

6999
zł/szt.

10 
kW

4,2 
kW

139 
zł/szt.

769 
W

19990
zł/szt.

Wrzesień 20212

z nami cieplej
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1.

4.

3.

2.

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, słu-
chawka prysznicowa, 
mydelniczka, prze-
wód natryskowy

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

zeStaw VenuS
1. szafka z umywalką, wys. 80 cm, szer. 50 cm - 199 zł; 2. słupek, wys. 170 cm,

szer. 50 cm - 359 zł; 3. komoda, wys. 79 cm, szer. 30 cm - 119 zł; 
4. szafka wisząca, wys. 71 cm, szer. 30 cm - 109 zł

deSka SedeSowa  
Formic Super Slim
duroplastowa, wolnoopadająca

dywanik 
łazienkowy 
laguna
kolory: beż, czarny, szary, 
turkus, zielony; wym.:
 - 40x60 cm - 24,99 zł
 - 80x50 cm - 36,99 zł

kaBina koSta
szkło transparentne 4 mm; profile aluminiowe chrom; 
metalowe uchwyty; rolki górne podwójne, 
dolne poj. wypinane; brodzik niski wys. 15 cm
wym.: 80x80 cm - 569 zł; 90x90 cm - 599 zł

kaBina 
juna pluS
szyby hartowane 5 mm, grafitowe; profile aluminiowe 
- chrom; rolki górne i dolne podwójne; uszczelki 
magnetyczne; wys. brodzika 15 cm, gł. brodzika 5 cm;
wym.: 100x70x200 cm - 849 zł, 100x80x200 cm - 899 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

od 569 
zł/kpl.

od 849 
zł/kpl.

Bateria 
zLewozmywakowa 
zumba
elastyczna wylewka, kolory: czarna, beżowa, szara, 
cytrynowa, zielona, miętowa, biała

umywalkowa 
stojąca z obrotową 
wylewką

umywalkowa stojąca 
z zamknięciem odpływu

natryskowa bez kompletu 
natryskowego

zlewozmywakowa 
stojąca

wannowa 
bez kompletu 
natryskowego

umywalkowa ścienna 
zlewozmywakowa 
ścienna

kompakt wc 
kaSkada

3/6 litra;
odpływ poziomy; 

deska z polipropylenu, 
posiada właściwości 

antybakteryjne

649  
zł/zest.

85 
zł/szt.

od 2499
zł/szt.

od 899
zł/szt.

139 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

119 
zł/szt.

119 
zł/szt.

119 
zł/szt.

99 
zł/szt.

99 
zł/szt.

99 
zł/szt.

99 
zł/szt.

149 
zł/szt.

279 
zł/szt.
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Seria Baterii Vero chrom
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Organizacja garderoby 

1. 2.

3.

hit cenowy

2999
zł/szt.

linia marten
powłoka nieprzywieralna imitująca kamień, rączka ze stali 
nierdzewnej, indukcja punktowa, ponadczasowy design;
patelnia - od 44 zł, garnek z pokrywką - od 74,99 zł

pojemnik clipBox  
Lara/LarS
różne pojemności

organizery,  
pokrowce

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

2.  pokrowiec na ubrania  
- od 9,99 zł

wycieraczka Formica
kokos, wym. 60x40 cm

pojemnik  
VegBox
do przechowywania  
żywności; kolory:  
pudrowy róż,  
niebieski, limonkowy,  
popielaty

koSz  
do SegregacjI
poj. 24 l 

3. worek 
próżniowy

dostępne różne rozmiary  
- od 8,99 zł

czajnik molly
poj. 1,7 l, różne kolory,
do wszystkich rodzajów kuchenek

chleBak Scandi
wys. 19 cm, szer. 35 cm, gł. 21 cm; 
kolory: bambusowy, kremowy

kubek
termiczny gloSSy
poj. 420 ml, podwójna ścianka, 
z blokadą, dostępne różne kolory

roleta dzień i noc 
dostępne różne wymiary i kolory, szybki montaż

od 399
zł/szt.

2999
zł/szt.

8999
zł/szt.

od 44 
zł/szt.

od 899
zł/szt.

1990
zł/szt.

2490
zł/szt.

4790
zł/szt.

od 55 
zł/szt.

Wrzesień 20214  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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1. 12.

13.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

9.
8.

11.
10.

1.

2.

1. 2.

miotły, Szczotki 
zewnętrzne
 - miotła - od 10,90 zł
 - szczotka - od 3,99 zł
 - zmiotka - 7,99 zł

taBoret alex
wys. 32 cm, składany;
kolory: white & black, dark grey

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

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

8. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny spray, różne rodzaje, 500 ml - 9,99 zł 
(19,98 zł/l)

9. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny płyn do podłóg, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
10. FreSh CAr zapach samochodowy, różne zapachy - 4,99 zł
11. VeLVeT DeLIkATNIe BIAły papier toaletowy, 3-warstwowy, 

8 rolek - 8,99 zł (1,12 zł/rolka)
12. VeLVeT ręcznik papierowy najdłuższy, 2 rolki - 6,99 zł (3,50 zł/rolka)
13. TIXO XXL czyściwo celulozowe, długość 100 m - 18,99 zł

chemIa goSpodarcza
1. BryZA eXPerT regULAr, 6 kg - 32,99 zł (5,50 zł/kg)
2. PerSIL DUOCAPS kapsułki do prania COLOr/regULAr, 36 kaps. - 29,99 zł (0,83 zł/kaps.)
3. CLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,49 zł (10,98 zł/l)
4. FLOOr płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i glazur, różne rodzaje,  

1,5 l - 5,99 zł (3,99 zł/l)
5. DOMeSTOS płyn do WC CITrUS/PINe, 750 ml - 5,99 zł (7,98 zł/l)
6. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
7. FAIry PrOFeSSIONAL płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 5 l - 32,99 zł (6,59 zł/l)

artykuły goSpodarcze
1. ścierki - od 2,99 zł

2. worki na śmieci, poj. 35-240 l - od 5,99 zł

od 399
zł/szt.

129 
zł/szt.109 

zł/szt.

od 499
zł/szt.

2990
zł/szt.

od 299
zł/opak.

22 
zł/zest.

od 2499
zł/zest.
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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
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hit cenowy

2699
zł/m2

Dąb Teatralny, 
AC4, 7 mm 
- 23,99 zł

2.
Dąb Texas, 
AC5, 8 mm, 4V-fuga 
- 34,99 zł

4.
Dąb Podlaski, 
AC3, 7 mm 
- 19,99 zł

1.

panele  
podłogowe

Dąb Calgary, 
AC4, 8 mm 
- 26,99 zł

3.

płytka ścienna nazca
w kolorze grafitowym, wym. 25x37,5 cm, powierzchnia błyszcząca, płytka rektyfikowana, gat. I

płytka ścienna lima
wym. 25x37,5 cm, szary połysk

greS Szkliwiony 
mrozoodporny
wym. 29,8x29,8 cm, mrozoodporna,
wodoodporna, idealna na balkony i tarasy;
modele: BANg grey, POOL grey, CrATer grey

Pool Grey

BanG Grey

Crater Grey

4.

od 1999
zł/m2

7 mm7 mm 8 mm 8 mm

2299
zł/m2

2299
zł/m2

Wrzesień 20216

Piękna
podłoga
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kup 5 l FarBy 

i odbierz 

bon 20 zł 

na kolejne 
zakupy

hit cenowy

4999
zł/szt.

noBileS pory roku
farba lateksowa,  
2,5 l (12 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)

duLux eaSy care*
farba plamoodporna, różne kolory, 
- 2,5 l - 59,99 zł (24 zł/l) 
- 5 l - 116 zł (23,20 zł/l)

*s
zc

ze
gó

ły
 o

fe
rt

y 
w

 r
eg

ul
am

in
ie
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os

tę
pn

ym
 w

 s
kl

ep
ie

;  
 

 il
oś

ć 
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nó
w

 o
gr

an
ic

zo
na

grunt 
podkładowy dulux
zwiększa przyczepność i krycie farb 
oraz zapewnia oddychanie ścian, 
8 l (7,50 zł/l)

altax impregnat do 
drewna ogrodowego
szybkoschnąca formulacja i aplikacja 
jednej warstwy, 6 l (8,33 zł/l)

dekoral odporna 
na Szorowanie
biała, matowa farba lateksowa 
do wnętrz, odporna na szorowanie, 
10 l (9 zł/l)

dulux Super Biały mat
farba emulsyjna, wysokiej jakości, do 
dekoracyjnego i ochronnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
9 l (6,67 zł/l)

Folia 
Budowlana czarna
typ: 200-IN; szer. 4 m

Siatka podtynkowa euro-line
z włókna szklanego, masa pow. 150 g/m2, szer. 1 m

plandeka 
maLarSka
pow. 20 m2, 30 mikronów

kLej hybrydowy
t-rex gold
do zastosowań wewnętrznych 
i zewnętrznych; ekstremalnie 
wysoka siła spojenia
początkowego 400 kg/m2;
poj. 290 ml (96,52 zł/l)

Folia 
paroizolacyjna żółta

typ: 200-IN; szer. 2 m

atlaS 
geoFlex 25 kg
wysokoelastyczny klej 
żelowy, idealny na trudne 
podłoża, możliwość 
fugowania już po 12 h, 
możliwość stosowania 
w warstwie nawet 15 mm, 
25 kg (1,72 zł/kg)

10
litrów

2999
zł/szt.

2,5
litra

11
litrów

9999
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

od 2,5
litra

8
litrów

6
litrów

5999
zł/szt.

8999
zł/szt.

9
litrów

5999
zł/szt.

239
zł/m.b.

169
zł/m.b.

269
zł/m.b.

999
zł/opak.

2799
zł/szt.

4299
zł/opak.

25 kg
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U nas narzędzia dla każdego

1.

2.

hit cenowy

169 
zł/szt.

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

pilarka ręczna do 
drewna
moc 1500 W, 5500 obr./min, 
tarcza 185/20 mm,
maks. grubość cięcia 65 mm

2.  gąBka polerSka diamentowa 
  do wygładzania powierzchni oraz ciętych krawędzi 
m.in. płytek ceramicznych, kamienia naturalnego 
oraz gresu, gradacja 50-400 - 57,99 zł

1.  nakładka 
diamentowa polerSka 
do wykańczania oraz fazowania 
gresu i ceramiki, gradacja 50 - 3000 
- do gresu/ceramiki - 35,99 zł 
- do granitu/marmuru - 45,99 zł

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. 

zeStaw taBlic narzędziowych
ściankę można konfigurować na różne sposoby, każdy 

element jest mobilny i można go zamontować w dowolnym 
miejscu; wym. 400x165x400 mm - 34,90 zł/zest.

Skrzynki narzędziowe
1. OPTIMA - organizery z wytrzymałymi  

pokrywami z poliwęglanu;  
wewnętrzne nosidło,  
wym. 470x256x238 mm - 35,90 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 - 89 zł

SzliFierka kątowa 950 w
moc 950 W, zasilanie 230 V~50 hz,
prędkość obrotowa 11 000 obr/min-1,
średnica tarczy 125/22,2 mm

wiertarka udarowa 900 w
moc 900 W, zakres obrotów 0-2800 obr./min, 
maksymalna średnica wiercenia 30 mm, możliwość 
zmiany kierunku obrotów, walizka w komplecie

259 
zł/kpl.

249 
zł/kpl.

249 
zł/szt.

od 3599
zł/szt.

349 
zł/szt.

od 3590
zł/zest.

waLIzka 
W kOMPLeCIe

900 
W

950 
W

800 
W

800 
W

1200 
W

249 
zł/zest.

1000
W

17 
litrów

199 
zł/kpl.

waLIzka 
W kOMPLeCIe
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w zestawie

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

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

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

Skrzydło ramowe 
wewnętrzne zitron*
dostępne szer.: 60, 70, 80, 90 cm (w wybranych  
przeszkleniach), szyba hartowana, kolor biały
*ceny bez klamki i ościeżnicy

drzwi zewnętrzne hanoVer
wym. 90 cm; dostępne kolory: antracyt, orzech; szlifowana ramka INOX 
+ przeszklenie z szybą reflex; w zestawie okucie hermes 2, wzmocnione zawiasy 
Z-5 oraz bolce antywyważeniowe, 2 zamki wielobolcowe na wkładkę patentową 
30/50; system podwójnych uszczelek, systemowy próg ze stali nierdzewnej 
INOX; możliwość skracania skrzydła do 12 cm bez utraty gwarancji

SejF 
elektroniczny

domowy
wym. 20x31x20 cm; zabezpieczenie 
przed podważeniem i wyrwaniem; 

akcesoria w komplecie

Skrzynka 
na klucze

grubość 55 mm

systemowy próg inox

odporna okleina pcV

109 
zł/szt.

249 
zł/szt.

339 
zł/szt.

2000 
W

51,5 
cm3

220 
W

2299
zł/szt.

4490
zł/kpl.

5990
zł/szt.

od 369 
zł/szt.

1349 
zł/zest.

129 
zł/szt.

3999
zł/szt.
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1.

2.

plaFon led
1. CANDArA, kolor chrom, moc 15 W - 289 zł
2. eTNA, 3xe14 + LeD, 12 W z pilotem - 199 zł

oprawa 
wiSząca 

LagoS
aluminiowa, 
gwint gU10, 

kolory: biały, czarny

Lampa bIurkowa 
medan led
kolor: biały lub czarny; 
moc 9 W; funkcja ściemniania,
regulacja barwy światła,
sterowana dotykiem

Lampa bIurkowa
Brunei led
moc 7 W, regulacja barwy światła
(zimne/naturalne/ciepłe), 
wbudowany wyświetlacz LCD 
(czas, budzik, temeratura 
otoczenia), sterowany dotykiem

liStwa 
przepięciowa
5 gniazd
 - 1,5 m - 46,99 zł
 - 3 m - 56,99 zł
 - 5 m - 66,99 zł

Lampka bIurkowa
aje-LoLy
kolory: czarny, szary, biały;
moc maks. żarówki 40 W, 
gwint e27

oprawa ścienno SuFitowa doa
kolor: czarny lub biały; gwint gU10; maks. 50 W; IP 20
 - 1 oprawa - 24,99 zł
 - listwa 2 oprawy - 44,99 zł
 - listwa 3 oprawy - 69,99 zł

naświetlacz
grun led
z czujnikiem ruchu- od 34,99 zł

żarówka  
Spectrum led
6 W

od 199 
zł/szt.

5990
zł/szt.

4999
zł/szt.

od 4699
zł/szt.

7999
zł/szt.

129 
zł/szt.

od 2499
zł/szt.

od 1399
zł/szt.

od 499
zł/szt.
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zajmiemy się

twojego domuoświetleniem

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

SZYBCIEJ
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2.

1.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

ceBule kwiatowe
do nasadzeń jesiennych: hiacynty, 
tulipany, narcyze, krokusy, szafirki

podłoża Sterlux
 - ziemia do krzewów iglastych 
50 l - 13,99 zł (0,28 zł/l)
 - torf ogrodniczy kwaśny, ph 3,5-4,5, 
 50 l - 11,99 zł (0,24 zł/kg)

 - szpadel prosty solid + grabie do liści 
(M) Solid - 99 zł
 - szczotka uniwersalna (M) Solid  
+ grabie (CL) - 85 zł
 - zestaw QF grabie do liści + szczotka 
szeroka + trzonek - 129 zł

domowe 
winiarStwo i kiSzenie

1. balon do wina, poj. 25 l, 
w koszu plastikowym - 85,99 zł 

+ 50 pkt. payback
2. drożdże i pożywka do win, 

opak. 17 g - 5,99 zł (352,35 zł/kg)
3. beczka kiszonka 30 l 
z uchwytami - 49,99 zł

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 

pojemnik 
na śmieci 
zielony
1. 240 l - 149 zł
2. 120 l - 99 zł

nawóz jeSienny FloroVit
rodzaje: uniwersalny, do iglaków, do trawników, 
do roślin kwaśnolubnych, opak.: 
1 kg - 9,99 zł, 3 kg - 22,99 zł (7,66 zł/kg)

nawóz jeSienny FruktoVit
rodzaje: uniwersalny, do roślin iglastych, do trawników, opak.: 
10 kg - 35,99 zł (3,60 zł/kg), 25 kg - 79,99 zł (3,20 zł/kg)

narzędzia 
Stalco perFect
- łopata piaskowa,
- szpadel prosty,
- szpadel ostry,
wykonane
z wysokogatunkowej 
szwedzkiej stali borowej 
SSAB; trzonek metalowy 
pokryty antypoślizgową 
nakładką gumową;
uchwyt dwukomponentowy

wózek ogrodowy
z Funkcją wywrotki

poj. 75 l, skrętne przednie koła,
misa wzmocniona dolnymi żebrami

grabIe
metalowe
uniwerSalne
IdeaL pro
dł. 155 cm, szer. 37 cm;
system SAFeTOUCh™
zapewnia pewny chwyt
i wygodę użytkowania,
a także zabezpiecza przed
przypadkowymi
uszkodzeniami

nożyce ogrodowe
nieprzywierająca warstwa tytanowa 
zabezpieczająca przed korozją
 - do żywopłotu - 44,99 zł
 - do gałęzi - 69,99 zł

produkty agrecol
1. gryzki na myszy i szczury, 200 g - 10,99 zł (54,95 zł/kg)
2. ziarno plus na myszy i szczury, 150 g - 4,99 zł (33,27 zł/kg)
3. pasta Plus na myszy i szczury, 150 g - 10,99 zł (73,27 zł/kg)
4. hOrTIFOSkA jesienna do trawników/do iglaków, 3 kg - 19,99 zł (6,63 zł/kg)

od 599
zł/szt.

od 85 
zł/zest. 

129 
zł/szt.

349 
zł/szt.

od 4499
zł/szt.

4999
zł/szt.

2600 
W

od 99 
zł/szt.

od 499
zł/opak.

od 999
zł/opak.

od 3599
zł/opak.

699
zł/opak.

od 1199
zł/opak.

6999
zł/szt.
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3.

2.

hit cenowy

3499
zł/szt.

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

gryS ozdoBny
1. BIAły ThASSOS, 16-32 mm, 20 kg - 25,99 zł (1,30 zł/kg)
2. WhITe CrySTAL, 8-15 mm, 20 kg - 13,99 zł (0,70 zł/kg)
3. ZIeLONy SerPeNTyNIT, 8-16 mm, 20 kg - 11,99 zł (0,60 zł/kg)

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

wycIeraczka 
Vario

polimerobeton z rusztem 
kratowym, wym. 40x60 cm

kratka 
trawnikowa
- 40x40 cm - 6,99 zł
- 40x60 cm - 9,99 zł

muFle
odwodnienie liniowe garażowe  
garage PACk 4All - komplet 3 m.b.

panel ogrodzeniowy 3d
wym. 250x103 cm, gr. 3,2 mm, oczko 75x200 mm

kaLoSze
 - dziecięce, damskie, miks kolorów
 - męskie, kolor czarny 

479 
zł/ przęsło

259 
zł/przęsło

219 
zł/przęsło

od 1199
zł/opak.

229 
zł/ kpl.

8990
zł/kpl.

od 699
zł/szt.

system 3D

od 3390
zł/para

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. 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  
świeBodzin
uL. SuLechowSka 10, 

tel. 68 327 92 80

pSb mrówka  
międzyrzecz

ul. konStytucji 3 maja 22,  
tel. 95 741 88 20

pSb mrówka  
nowa Sól

ul. piłSudSkiego 48 (teren dozametu), 
tel. 68 356 14 11, 68 356 14 12, 728 471 901

godziny otwarcia: pn. - sob.: 700-2000, niedz. handlowa: 1000 -1800

+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

