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379zł/szt.
GRILL GAZOWY 2-PALNIKOWY 5,4 kW
dwudzielny, emaliowany, wykonanie z lakiero-
wanej blachy stalowej, duży ruszt 50x32 cm

599zł/szt.
GRILL GAZOWY CALIFORNIA 8,7 + 2,5 kW
z lakierowanej proszkowo blachy stalowej, wskaźnik 
temperatury w pokrywie, wąż i reduktor ciśnieniowy, 
pow. grillowania 50x37 cm

929zł/szt.
GRILL GAZOWY WÓZEK DAKOTA 2 12,8 + 3,2 kW
z lakierowanej proszkowo blachy stalowej, moc 12,8 kW 
(4x3,2 kW), wskaźnik temperatury w pokrywie, wąż  
i reduktor ciśnieniowy, pow. grillowania 32x40 cm (x2)

429zł/szt.
Grill WęGloWy Wózek ANGUlAr
blacha paleniskowa z płynną regulacją wysokości,  
duża powierzchnia grillowania 41,5x27,5 cm (x2)

MASTERCOOK
C T I V A

od 79zł/szt.
1. Grill podróżNy z pokrywą, ruszt grillowy  
 chromowany i węglowy - 79 zł
2. Grill okrąGły z półką, powierzchnia 
 grillowania 48 cm, rożen w zestawie - 99 zł
3. Grill kUlisty CUBA czerowny, duża 
 powierzchnia grillowania, śr. 63 cm - 299 zł

MASTERCOOK
C T I V Aod 84,90zł/szt.

1. GRILL WAhAdłoWy na trójnogu, 
 emaliowana miska paleniskowa, chromowany ruszt  
 grillowy, pow. grillowania śr. 41 cm - 84,90 zł
2. pAleNisko CApri siatkowa pokrywa ochronna, 
 hak ogniowy pozwala na bezpieczne rozpalenie  
 ognia w ogrodzie, na tarasie - 119 zł
3. GRILL WÓZEK śr. 46 cm, dołączony rożen obrotowy,  
 pow. grillowania śr. 42 cm - 149 zł

MASTERCOOK
C T I V A

42,90zł/zest.
sztUćCe do GrillA 
3-CzęśCioWe iNoX
ze stali szlachetnej, dł. ok. 45 cm, 
zestaw zawiera: łopatka, szczypce, 
widelec

89zł/zest.
sztUćCe W WAlizCe  
5-CzęśCioWe iNoX
ze stali szlachetnej, dł. ok. 45 cm, 
zest. zawiera: łopatkę, szczypce,  
widelec, nóż, szczotkę do czyszczenia 
grilla, walizka aluminiowa

79zł/szt.
żeliWNA płytA do GrilloWANiA
z przeznaczeniem głównie do grilli 
gazowych

MASTERCOOK
C T I V A

399zł/szt.
Grill WęGloWy
wym. 114x68x98 cm, 
pokrywa z regulacją 
przepływu powietrza 
i termometrem

termometr do żyWNośCi
z sondą - 24,90 zł

MASTERCOOK
C T I V A

MASTERCOOK
C T I V A
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899zł/zest.
zestAW meBli delANo
o fakturze imitującej drewniane panele; w skład wchodzą: sofa, 2 fotele  
z podłokietnikami, prostokątny stolik; idealny do ustawienia na balkonie, tarasie 
lub w ogrodzie; odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV

1099zł/zest.
zestAW meBli orlANdo
o fakturze powierzchni imitującej naturalny splot 
rattanowy; w skład wchodzi: 2 fotele, dwuosobowa sofa i niewielki stolik; 
meble wykonane z wys. jakości tworzywa są odporne na działanie 
zewnętrznych czynników oraz promieni UV; kolory: szaro-beżowy, grafit

od 179zł/szt.
skrzyNiA oGrodoWA
1. mArVel plUs, poj. 270 l - 179 zł
2. wym. 125x54x61,5 cm - 199 zł

899
zest
o fakturze imitującej drewniane panele; w skład wchodzą: sofa, 2 fotele 
z podłokietnikami, prostokątny stolik; idealny do ustawienia na balkonie, tarasie 

899zł/zest.899zł/zest.899
zestAW mezestAW mezest Bli delANo
o fakturze imitującej drewniane panele; w skład wchodzą: sofa, 2 fotele 

1099
zestAW mezestAW mezest Bli orlANdo
1099zł/zest.1099zł/zest.1099

AW me AN

1999zł/zest.
zestAW meBli rAttANoWyCh CorFU FiestA
stół o wym. 160x95 cm, wys. blatu 75 cm, komplet nawet dla 
6 osób (2 dwuosobowe sofy i 2 fotele); poduszki dołączone do zest. 
wpływają na wyjątkową wygodnę; kolory: grafit, brąz, cappucino

1299zł/zest.
zestAW meBli rAttANoWyCh CorFU CAppUCiNo
dwuosobowa sofa, 2 fotele, stolik; linia Corfu dostępna jest w sześciu wariantach kolorystycznych, 
z wygodnymi poduszkami; meble odporne na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV

od 79,90zł/szt.
POKROWIEC OCHRONNY 
wysokiej jakości materiał poliester oXFord 420d,  
z powłoką pe
1. na zestaw meblowy, wym. 130x80x80 cm - 84,90 zł,  
 wym. 200x180x90 cm - 129 zł
2. na słupek z krzesłami, wym. 65x65x110 cm - 79,90 zł

1

1

1

2

2
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od 169zł/szt.
lAmpkA rAttANoWA solAr
1. WeNGe, wym. 16,5x16,5x48 cm  
 - 169 zł/szt.
2. POPIEL, wym. 19,5x19,5x68 cm  
 - 199 zł/szt.
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od 20,90zł/szt.
krzesełko tUrysyCzNe 
1. POLO miX - 20,90 zł
2. POLO plUs miX - 39,90 zł
3. piCColo miX - 44,90 zł
4. piCColo miX, wysokie - 49,90 zł

 od 49,90zł/szt.
stolik tUrystyCzNy składany
1. wym. 53x70 cm, kolory: szary, biały, antracyt,  
 zielony - 49,90 zł
2. wym. 80x60 cm, kolor: biały - 109 zł
3. wym. 80x60 cm, kolory: antracyt, zielony - 109 zł

PRODUKT
POLSKI

259zł/zest.
zestAW CAmpiNGoWy premiUm
wymiar blatu 60x80 cm

PRODUKT
POLSKI

95zł/szt.
leżAk dreWNiANy  
Bez podłokietNikA
regulowany, 3 pozycje oparcia,  
kolory: limonkowy, marchewkowy

109zł/szt.
leżAk plAżoWy BUGGy
z funkcją wózka,  
wym. 148x61x73 cm

1299zł/zest.
zestAW meBli BordeAUX ANtrACyt
stół o wym. 150x90 cm, wys. 70 cm, parasol o śr. 2,70 m

PRODUKT
POLSKI
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25,90zł/szt.
torBA izotermiCzNA 
600d poliester, 
poj. 20 l, wym. 50x18x32 cm

39,90zł/szt.
torBA izotermiCzNA
600d poliester, wym. 36x26x27 cm

od 23,90zł/szt.
torBA izotermiCzNA
600d poliester
poj.: 20 l - 23,90 zł, 30 l - 35,90 zł

34,90zł/szt.
koszyk zAkUpoWy termiCzNy

wym. 46x27x24 cm,  
na suwak, z izolacją 

aluminiową, składany
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NAmiot „rANGe X3”
wym. 210x210 cm/120 cm z daszkiem, trzyosobowy, materiał 190t poliester  

powlekany pU600 mm, zabezpieczenie podłoża 110 g/m2 pe, w praktycznej torbie

NAmiot „rANGe 
139zł/szt.

wym. 210x

powlekany pU600

od 119zł/szt.
pleCAk tUrystyCzNy
materiał 600d poliester, wodoodporny, pas biodrowy  
dla odciążenia ramion
1. poj. 30 l, wym. 49x35x22 cm; przednia klapa umożliwia mocowanie  
 kasku ochronnego; liczne zaczepy i elastyczne linki do mocowania   
 sprzętu - 119 zł
2. dUrA trek, poj. 45 l, wym. 59x32x33 cm; kieszeń na bidon;  
 wygodne boczne kieszenie; liczne zaczepy i elastyczne linki  
 do mocowania narzędzi i sprzętu - 129 zł

509zł/szt.
NAmiot „hoGAN X5”
wym.: 305x305x200 cm, pięcioosobowy, dwuwarstwowy; opływowa konstrukcja zapewnia stabilność w wietrznych warunkach; gęsta moskitiera 
okienna i drzwiowa zapobiega przedostaniu się owadów; materiał: 190t poliester powlekany pU3000 mm, zabezpieczenie podłoża: 120 g/m2 PE

229zł/szt.
łóżko GośCiNNe
wym. 80x190 cm, materac gąbkowy ok. 7 cm gr.,  
13 drewnianych listewek, składane, z kółkami, 
dwa wzory: margaretki, skowronki

49,90zł/szt.
krzesełko WędkArskie
składane, wygodne miejsce  
na napój, kolor czarny

1 2

od 139zł/zest.
NAMIOT TIPI
drewniany, wymiary: 120x120x155 cm, materiał: ściany z poliestru 160 g, bez maty  
podłogowej, słupki z nowozelandzkiej sosny: śr. 24 mm, w zestawie worek transportowy
1. Wave sea - 139 zł; 2. stripes - 139 zł; 3. zygzak - 199 zł

1

2

3

15,90zł/szt.
LAMPA  
KEMPINGOWA LED 2w1

54,90zł/szt.
LAMPA OGRODOWA WENA
aluminiowa, malowana 
proszkowo

24,90zł/szt.
WAGA WisząCA
turystyczna
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od 54,90zł/szt.
lodóWkA tUrystyCzNA
1. niebieska, poj. 24 l - 54,90 zł
2. niebieska, poj. 30 l - 64,90 zł
3. poj. 40 l, kolory: niebieski, czerwony, zielony - 109 zł

1,69zł/szt.
WkłAd ChłodNiCzy 
NieBieski, żeloWy 200 g

3,49zł/szt.
WkłAd ChłodNiCzy 
NieBieski 750 g

179zł/szt.
sUszArkA oGrodoWA
materiał aluminium, wysokość 212 cm, waga 2,2 kg

od 309zł/szt.
łAWkA pArkoWA
1. z opArCiem: 150x74x86 cm, waga 27 kg - 409 zł, 
 170x74x86 cm, waga 30 kg - 449 zł
2. Bez opArCiA: wym. 162x75x63 cm, waga 21 kg - 309 zł

PRODUKT
POLSKI

od 499zł/szt.
łAWkA pArkoWA lUX
1. z opArCiem: wym. 150x74x86 cm - 569 zł, 
 wym. 170x74x86 cm - 599 zł
2. Bez opArCiA: wym. 162x75x63 cm - 499 zł

PRODUKT
POLSKI

179zł/szt.
stół oNyX

wym. 60x60 cm, waga 5,1 kg

759*zł/szt.
stół pArkoWy lUX
wym. 150x85 cm

249zł/zest.
zestAW metAloWy toledo stół + 2 krzesłA
krzesło: 37x40x85 cm, stół: śr. 60 cm, wys. 70 cm; metalowy zestaw balkonowy 
składający się z 2 krzeseł i stołu; stół i krzesła składaja się, co ułatwia przechowywanie

PRODUKT
POLSKI

1

1

1

2

1

2
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PRODUKT
POLSKI

*dostępne również krzesła, 
 o cenę zapytaj sprzedawcę

od 99zł/szt.
hUśtAWkA
linki mocujące o dł. 160 cm, 
metalowy stelaż, dla dzieci w wieku 3+
1. GNiAzdo, siedzisko śr. 60 cm, 
 materiał mata pp - 99 zł./szt.
2. BoCiANie GNiAzdo, siedzisko 
 śr. 100 cm, maks. obciążenie 
 100 kg - 175 zł/szt.
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159zł/kpl.
komplet meBli dlA dzieCi 
BiedroNkA, tyGrysek, królik, psiACzek
2 krzesła, stolik, parasol, wym. krzesła: 
29x29x52 cm, śr. stołu 50 cm, śr. czaszy 110 cm

379zł/szt.
pArAsol BoCzNy

3 m, stelaż antracyt, dostępne 
kolory: zielony, granat, terakota

PRODUKT
POLSKI

109zł/szt.
żAGiel CieNiU

3,6x3,6x3,6 m + UV50 + pA
kolory: ecru, 

 błękit, limonka, antracyt

24,90zł/szt.
pArAsol NyloNoWy

śr. 180 cm, z białą lamówką, 
4 kolory

149zł/szt.
pArAsol  
AlUmiNioWy z korBą
śr. 300 cm, 6 stalowych ramion  
materiał pe 160 g/m2, otwierany na korbę

BetoNoWA  
podstAWA do pArAsolA
1. 30 kg, biała, pod spodem  
   tworzywo sztuczne, do drążka  
   o śr. 25-48 mm - 99 zł
2. 20 kg, szara, do drążka  
   o śr. 30-38 mm - 99 zł

109zł/szt.
pArAsol 
połóWkoWy 270 cm
idealny na wąskie balkony  
i tarasy; wymaga podstawy  
do parasola połówkowego,  
aby parasol przylegał  
do ściany; kolory: zielony, 
beżowy

podstAWA  
do pArAsolA połóWkA

ciężar 9 kg,  
szer. 50 x gł. 32 x wys. 32 cm, 

maks. śr. masztu 3,5 cm  
- 69 zł/szt.

od 23,90zł/szt.
HAMAKI
1. siatka 80x200 cm; wykonany z mocnej siatki hamak 
 połączony jest dwoma drewnianymi belkami, 
 co zapewnia stabilność podczas leżenia - 23,90 zł/szt.
2. polycotton 80x200 cm; solidny i wytrzymały hamak 
 polycotton bez łącznika; wypoczynek na nim to sama 
 przyjemność - 37,90 zł/szt.

34,90zł/szt.
pArAsol plAżoWy z kieszeNiAmi polyester 
czasza 180 cm; na plażę i do ogrodu jako ochrona  
przed wiatrem i słońcem; po wsypaniu piasku do kieszeni 
parasola jest stabilny; posiada powłokę UV

899zł/szt.
AlUmiNioWy pArAsol oGrodoWy kAzUAr
wys. 2,7 m, śr: 3,5 m, 8 alum. żeber 14x24 mm, gr. 1 mm, czasza  
poliester 250 g/m2 z warstwą z pA, stalowa podstawa krzyżakowa,  
mechanizm korbowy, system reg. kąta nachylenia czaszy, mechanizm 
obrotowy w podstawie - regulacja w zakresie 360°

LAMPA  
METALOWA
wys. ok. 25 cm,  
3 modele  
- 19,90 zł/szt.

1

1

2

2

239zł/szt.
PAWILON OGRODOWY 

3x3 m poly eXpress
kolory: zielony, granat

PRODUKT
POLSKI



9hUśtAWki, środki oWAdoBóJCze, przesłoNy

899zł/kpl.
hUśtAWkA milANo kpl. h
rozkładana, 3-osobowa, maks. obciążenie 300 kg, 
profil rur fi 42x1,2 mm, wym. 220x134x157 cm, rodzaj siedziska - sprężyny

549zł/szt.
hUśtAWkA lAtiNA teX 4x4
3-osobowa, maks. obciążenie 210 kg, profil rur fi 
42x1,2 mm, wym. 200x130x160 cm, siedzisko tekstylina

PRODUKT
POLSKI

1499zł/szt.
hUśtAWkA CAlABriA h

3-osobowa, maks. obciążenie 400 kg, 
profil rur fi 63x1,5 mm, wym. 226x131x192 cm

959zł/zest.
hUśtAWkA oGrodoWA iNes z FUNkCJą rozkłAdANiA
wym. 215x130x170 cm, daszek - poliester 180 g, siedzisko 
- sprężyny, poduszki - gr. 8 cm, poliester 180 g, maks. obciążenie 
300 kg, w zestwie: moskitiera, 2 półki, 2 dodatkowe poduszki

od 5,99zł/szt.
środki oWAdoBóJCze
1. spirale na komary 10 szt. - 5,99 zł (0,60 zł/szt.)
2. proszek na mrówki 100 g - 6,99 zł (69,90 zł/kg)
3. muchospray 400 ml - 8,99 zł (22,48 zł/l)
4. spray na komary i kleszcze mAX 90 ml 
 - 9,49 zł (105,44 zł/l)
5. gaśnica na osy i szerszenie 300 ml - 9,99 zł (33,30 zł/l)
6. płytka na owady dUo deCor - 12,90 zł (6,45 zł/szt.)

39,90zł/szt.
miCroBeC UltrA, 1 kg
preparat do szamb, zapach cytryny 
+ microbec WC Bio żel 500 ml GrAtis

24,90zł/szt.
soNiC 
- ELEKTRONICZNY 
odstrAszACz NA 
KRETY I GRYZONIE

74,90zł/szt.
siAtkA przeCiW oWAdom 
NA rAmie mAGNetyCzNeJ
łatwy montaż - zdejmowanie  
i zakładanie siatki; maks. roz. 
okna 100x130 cm

34,90zł/szt.
zAsłoNA przeCiW 
OWADOM NA tAśmie 
mAGNetyCzNeJ
120x240 cm, można 
skracać i zwężać

od 49,90zł/szt.
zieloNe przesłoNy 

OGRODZENIOWE 
z polietyleNU

dekorują ogrodzenie, chronią 
przed wiatrem i słońcem oraz 

zasłaniają przed wzrokiem 
ciekawskich, różne rozmiary

2

1

3
4

5

6

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI
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od 4,99zł/zest.
zestAW do zABAWy W piAskU
1. kUChNiA: 9 elementów, śr. 18 cm, wys. ok. 33 cm - 15,90 zł
2. lody: 4 foremki lodów, łyżka do lodów, śr. 16 cm, wys. ok. 27 cm, - 16,90 zł
3. zWierzątkA: 3 modele, 17x29 cm, 6 części: wiaderko, konewka, foremka,  
 sitko, łopatka, grabki - 17,90 zł
4. wiaderko AQUArio Xl: z wyposażeniem, 26x51 cm - 29,90 zł
5. foremki iCe CreAm: 18x6 cm, 3 foremki i łyżka - 6,49 zł
6. foremka meGA: ok. 26 cm, 3 modele - 4,99 zł

7,99zł/szt.
łopAtkA i GrABki
wielkość 55,5 cm

od 14,90zł/szt.
zABAWki plAżoWe 
1. stAtek 3 modele: pasażerski, kontenerowiec, prom,  
 wielkość ok. 39 cm - 27,90 zł
2. 6 zestawów: deska do pływania, samochodzik,  
 foremki z wiaderkiem, rakietki, zestaw foremek - 17,90 zł
3. GRA W BAdmiNtoNA: 2 paletki + lotka + torba z pCV - 14,90 zł,
 - LOTKI do gry w badmintona, opak. 4 szt. - 3,99 zł

13,90zł/zest.
zestAW Gier plAżoWyCh
rakietki + piłka + pionki + kostka 
gry: chińczyk, warcaby, młynek, 
wąż i drabinka

1,90zł/szt.
BAńki mydlANe

poj. 60 ml, spiderman, 
Frozen, minnie mouse, 

minions

od 39,90zł/zest.
mUlti trUCk WyWrotkA z otwieranym kiprem, zestawy:
1. pięć kręgli, kula, zasuwka zabezpieczająca otwieranie kipra - 39,90 zł
2. komplet do piasku, wiaderko poj. 2 l, elementy z nadrukiem iml - 44,90 zł

84,90zł/szt.
GiGANt trUCk WyWrotkA FArmer
z otwieranym kiprem, zasuwka zabezpieczająca 
otwieranie się kipra

41,90zł/szt.
tACzkA piAskoWA GiGANt

mix kolorów

od 10,90zł/kpl.
komplet do piAskU 
nadruk IML na wiadrze i foremkach
- 5 elementów, poj. wiadra 2 l - 10,90 zł
- 8 elementów, poj. wiadra 3,4 l - 17,90 zł
- 10 elementów, poj. wiadra 3,4 l - 21,90 zł

9,99zł/szt.
łopAtkA dłUGA

nadruk iml na szufli, aluminiowy 
styl łopaty z uchwytem dł. 60 cm 

11,90zł/szt.
koNeWkA dUżA

poj. 1,8 l

1

1

1

2

2

2

3

3

4

5
6

4,90zł/szt.
pistolet NA Wodę

dł. 13 cm, przeźroczysty
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od 4,99zł/szt.
AkCesoriA do płyWANiA
1. okulary do pływania- 4,99 zł
2. rękawki do pływania podróże - 4,99 zł
3. zest. do nurkowania - 18,99 zł
4. rękawki do pływania zwierzątka - 5,90 zł
5. kamizelka nadmuchiwana - 9,99 zł
6. kamizelka nadmuchiwana U-ion - 12,90 zł
7. zest. do nauki pływania: kółko o śr. 50 cm, rękawki, 
 kamizelkę, całość zapakowana w wodoodporną 
 torbę z rączkami, dla dzieci w wieku 3-6 lat - 24,90 zł

od 5,90zł/szt.
piłki plAżoWe
1. pompowana z licencją - 5,90 zł 
2. do siatkówki i do nogi, neoprenowa,  
 rozm. 5, nienapompowana - 18,90 zł

POMPKA  
do piłek  
z igłą - 4,90 zł/szt.

od 3,90zł/szt.
NAdmUChiWANe kołA do płyWANiA
1. kolorowe wzory, śr. 50 cm - 3,90 zł
2. wesołe rybki - 4,99 zł
3. kolorowe pasy, śr. 80 cm, dla dzieci  
 pow. 9 lat - 8,90 zł
4. mozaika, 2 mocne uchwyty, śr. 120 cm,  
 dla dzieci powyżej 12 lat - 19,90 zł

od 5,90zł/szt.
NAdmUChiWANe zWierzAki
5. kółka: żabka, ośmiornica, 
 wym.: 50x50, 60x50 cm, dla dzieci 
 w wieku 3-5 lat - 5,90 zł
6. kółko jednorożec, dla dzieci 
 w wieku 4-8 lat - 12,90 zł
7. delfin, z 2 uchwytami, wym. 152x90 cm, 
 obciążenie do 45 kg - 23,90 zł
8. przezroczysta orka, z 2 uchwytami, 
 wym. 45x80 cm, obciążenie do 80 kg 
 - 24,90 zł

od 2,99zł/szt.
piłki NAdmUChiWANe
- kolorowe kliny - 2,99 zł
- sport - 3,49 zł
- w kolorowe wzory - 3,99 zł

od 39,90zł/szt.
NAdmUChiWANA soFA do płyWANiA
z 2 wygodnymi uchwytami, maks. obciążenie 80 kg
- flaming - 39,90 zł
- łabędź - 41,90 zł

24,90zł/szt.
NAdmUChiWANA soFA

kolory: żółty, niebieski

1

1
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2

1
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od 49,90zł/szt.
NAdmUChiWANe plACe zABAW
1. BAseNik dzieCięCy mAłpkA z podłogą i daszkiem ochronnym, 
 wym.: 102x102x80 cm, dla dzieci do 3 lat - 49,90 zł
2. z fontanną i zjeżdżalnią - 99 zł
3. plac zabaw diNozAUr - 109 zł

129zł/szt.
NAdmUChiWANy plAC zABAW ze zjeżdżalnią i fontanną



www.mrowka.com.pl12 AkCesoriA plAżoWe

od 13,90zł/szt.
łódkA dzieCięCA
1. zwierzaczki: meduza  
 i krokodyl - 13,90 zł
2. „skunks Jaskiniowiec”,  
 ze sznurkiem - 14,90 zł

od 5,99zł/szt.
mAterAC do płyWANiA
1. dzieCięCA deska nadmuchiwana z okienkiem, 74x48 cm, wiek 3-6 lat - 5,99 zł
2. słoNeCzNA plAżA 3 komory powietrzne, wym. 190x84 cm, obciążenie do 80 kg,  
 3 kolory - 19,90 zł
3. FAshioN z okienkiem, wygodna poduszka, 2 komory powietrzne, wym. 190x70 cm,  
 obciążenie do 80 kg - 22,90 zł

29,90zł/szt.
mAterAC do płyWANiA
z dmuchanym daszkiem, wym. 183x75 cm, 
obciążenie do 80 kg, kolory: żółty, niebieski

44,90zł/szt.
mAterAC BiWAkoWy
3-komorowy

od 39,90zł/szt.
MATERAC FLOKOWANY pojedynczy 
1. seria „dom” - 44,90 zł; 2. seria „Camping” - 39,90 zł

46,90zł/szt.
POMPKA ELEKTRYCZNA 
do materacy, pontonów i zabawek dmuchanych

od 32,90zł/szt.
mAterAC do płyWANiA, NAdmUChiWANy
1. hoNolUlU dwustronny - 32,90 zł
2. Frytki FrANCUskie z 2 mocnymi uchwytami, 
 wym 146x130x18 cm, obciążenie do 80 kg - 39,90 zł

299zł/szt.
kAJAk PATHFINDER I
nadmuchiwany, jednoosobowy

24,90zł/zest.
zestAW do siAtkóWki WodNeJ
wym. 240x62x71 cm, dla dzieci od 3 lat

1

1

1

2

3

1

2

2

2

24,90zł/szt.
POMPKA 

 dWUsUWoWA 
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od 9,49zł/szt.
ChemiA BAseNoWA
1. AlkAsol plUs poprawia odczyn ph wody w basenie, 1 kg - 12,90 zł
2. CAlCid miNUs, 1 l - 13,90 zł
3. eXtrA Chlor, 1 kg - 28,90 zł
4. TRIOCHLOR, środki dezynfekujące, 1 kg (tabletki po 200 g) - 29,90 zł
5. mUltiChlor, 1 kg (tabletki po 200 g) - 29,90 zł
6. AQUA BioCyd G-1/r zwalcza glony, 1 l - 17,90 zł
7. AlkAsol FloX klaruje wodę, 1 l - 9,49 zł
8. mUltiChlor 1 kg (tabletki 20 g) - 30,90 zł
9. test strips tester paskowy - 20,90 zł

od 8,90zł/szt.
płyWAk do Chemii BAseNoWeJ

1. mały - 8,90 zł
2. z termometrem - 25,90 zł

od 39,90zł/zest.
zestAW do CzyszCzeNiA  
BAseNU
1. - 39,90 zł
2. - 99 zł

89zł/zest.
zestAW  

FiltrACyJNy  
do 300 gal

129zł/szt.
drABiNkA do BAseNU
3-stopniowa, ułatwia wygodne 
wchodzenie do basenów, wys. 90 cm

24,90zł/szt.
oCzyszCzACz stóp

plastikowy, z zamocowaniem 
do drabinki basenowej

399zł/kpl.
Filtr piAskoWy
głowica 6-pozycyjna, 
plastikowy zbiornik na 8 kg piasku, 
moc pompy 60 W, przepływ 2200 l/h, łatwy montaż

299zł/szt.
BAseN rozporoWy
z dmuchanym kołnierzem, wym. 360x90 cm, bez filtra,
- podkładka pCV pod basen - od 29,90 zł

od 24,90zł/szt.
BAseNy dzieCięCe
1. WodNy śWiAt 3 pierścienie nadmuchiwane, 
 wym. 107x30 cm, poj. 135 l, dla dzieci w wieku od 2-6 lat - 24,90 zł
2. WodNy śWiAt basenik rozporowy - 29,90 zł
3. oCeAN 3 pierścienie nadmuchiwane, wym. 150x53 cm, 
 poj. 558 l - 64,90 zł

329zł/szt.
BAseN rozporoWy
ze stelażem, wym. 360x76 cm, bez filtra
- przykrycie do basenu - 32,90 zł

469zł/zest.
BAseN rozporoWy ze stelAżem 

prostokątny, w zestawie pompa  
o wydajności 1136 l/h, wym. 300x207x70 cm

1
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1

2

3

29,90zł/szt.
poJemNik FormiCA 
do przechowywania

od 8,49zł/szt.
pokWoWieC NA UBrANiA pABlo 
dostepne różne wymiary

od 2,99zł/szt.
WieszAki
1. obrotowy, 5 szt. - 3,99 zł
2. flokowany, różne kolory - 2,99 zł
3. metal-silikon - 6,49 zł 
4. drewniany z klipsem- 5,29 zł
5. drewniany - 7,49 zł 

od 5,49zł/szt.
poJemNiki CleArBoX 
do przechowywania, poj. od 1,7 do 30 l

1
2

3

4

5

47zł/szt.
GArderoBA rUChomA roCCo
udźwig: 10 kg, wykończenie: chrom, czarny

87zł/szt.
GArderoBA rUChomA mArCo Bis
udźwig: 2x15 kg, wykończenie: chrom, czarny

77zł/szt.
szAFA skłAdANA
szafa materiałowa ze stelażem  
wym. 171x110x45 cm

od 4,70zł/szt.
pUdłA dekorACyJNe
dostępne różne 
rozmiay i nadruki

od 10,90zł/szt.
1. koszyki, poJemNiki ARIANNA 
 do przechowywania, różne poj.,  
 w kolorach: krem, grafit,  
 biały - od 10,90 zł
2. osłoNkA porcelanowa, różne  
 wielkości - od 10,90 zł
3. lAmpA stołoWA,  
 25,5x14 cm - 46,90 zł
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2

1

1

2

2

1

od 59zł/kpl.
komplet pośCieli lil
wym. 1x 160x200 cm, 2x 70x80 cm - 59 zł  
wym. 1x 200x220 cm, 2x 70x80 cm - 69 zł

9,99zł/m.b.
oBrUs CerAtoWy
szer. 140 cm, różne wzory

od 6,70zł/szt.
1. oBrUsy
 dostępne różne wzory
 wym. 80x80 cm - od 34,90 zł  
 wym. 130x160 cm - 49,90 zł
2. mAtA stołoWA, śr. 38 cm, dostępne kolory: jasno- 
  niebieski, turkusowy, szary, zielony, beżowy - od 5,70 zł

od 7,90zł/szt.
dodAtki dekorACyJNe
ramki, pudełka, wieszaki i inne

od 16,90zł/szt.
poszeWkA dekorACyJNA
wym. 40x40 cm, dostępna w różnych wzorach

od 3,70zł/szt.
1. śWieCzNiki - od 3,70 zł
2. koszyk metalowy, różne wielkości  
 i kolory - od 13,90 zł

od 9,90zł/szt.
kolekCJA seCret GArde
kubek, poj. 330 ml - 9,90 zł,  talerz, śr. 19 cm - 13,90 zł
wazony szklane - od 20,90 zł

od 29,90zł/szt.
podUszkA dekorACyJNA
1. welurowa, 40x40 cm, w różnych motywach - 29,90 zł
2. w kształcie głowy kota, wym. 30x45 cm, z nadrukiem, w różnych motywach - 31,90 zł
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od 72zł/szt.
kArNisz VAleNtiNA
fi 19 mm, pojedynczy i podwójny; kolory: nikiel, satyna, złoto; 
długość 160-240cm

od 59zł/szt.
kArNisz pAr
fi 19 mm, pojedynczy i podwójny; kolory: nikiel, 
satyna, mosiądz; długość 160-320 cm

od 35zł/szt.
FirANA/zAsłoNA GotoWA, 140x250 cm
1. plAti, dostępne kolory: biały, beż, szary, fioletowy, zielony - 35 zł/szt.; 2. modeNA, dostępne kolory: biały, beż, szary, fioletowy, zielony - 35 zł/szt.
3. AUlA, dostępne kolory: beż, szary, czarny, niebieski, biały - 37 zł/szt.; 4. AdorA, dostępne kolory: biały, brąz, szary, fioletowy, zielony - 39 zł/szt.

od 62zł/szt.
kArNisz zyliNder
fi 19 mm, pojedynczy i podwójny;  
kolory: nikiel, satyna, mosiądz; 
długość 160-240 cm

od 10,90zł
kArNisze W elemeNtACh

kolory: nikiel, satyna, mosiądz
1. drążek; 2. wspornik, 3. zakończenia; 

4. kółka z żabką

1

2

3

4

od 59zł/szt.
kArNisz heFAJstos
fi 16 mm, pojedynczy i podwójny; kolory: nikiel, satyna, złoto;  
długość 120-240 cm

1

2

3

4
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od 13,90zł/szt.
szyNA sUFitoWA pCV
jednotorowa i dwutorowa, kolor biały,  
wym. 120-350 cm

od 2,49zł/szt.
AkCesoriA do szyNy sUFitoWeJ
1. łuk zewnętrzny, wewnętrzny - od 10,90 zł; 2. zakończenie - 4,49 zł
3. komplet do szyn - od 13,70 zł; 4. łącznik - 3,59 zł; 5. zaślepka - 2,49 zł
6. stoper - od 3,99 zł; 7. rolki - od 4,29 zł; 8. wspornik - 9,99 zł
9. śruba - 6,99 zł; 10. klamerki - od 7,99 zł; 11. ślizg - 29,90 zł

1
2

4
5

6 7

8

9

10 11

od 47zł/szt.
roletA miNi dzień-NoC
dostępne kolory: biały, żółty, zielony, pomarańczowy, 
brązowy; szer. 38-95 cm, dł. 150-220 cm

od 22,90zł/szt.
roletA miNi dzień-NoC
dostępne kolory: mleczny, jasnoszary, naturalny;  
szer. 38-105 cm, dł. 140-215 cm

od 24,90zł/szt.
roletA miNi BlACkoUt
kolory: beż, krem, zielony, szary, 
brąz, bordo; szer. 38-72,5 cm,  
dł. 150-215 cm

od 19,90zł/szt.
ROLETA MINI IDA
kolory: krem, szary, bordo, zielony, 
brąz; szer. 35-72,5 cm, dł. 150-215 cm

od 34,90zł/szt.
ROLETA MINI ROYAL
kolory: perła, opal, turkus, szmaragd, 
szafir, agat, topaz, popiel, niebieski; 
szer. 38-114 cm, dł. 160-215 cm

od 41,90zł/szt.
ROLETA MINI THERMO
kolory: natur, mandarynka, groszek;  
śliwka, biała, szary, czekolada, beż, 
szer. 38-97 cm, dł. 150-215 cm

3
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od 18,90zł/opak.
kAsetoN dekorACyJNy
styropianowy, wym. płyty 50x50 cm  
opak./2 m2, dostepne różne wzory

od 4,49zł/opak.
listWA dekorACyJN
dostępne różne rodzaje

od 26,70zł/szt.
rozetA dekorACyJNA styropiANoWA
dostępna w różnych wzorach

od 24,90zł/kpl.
NAkleJki dekorACyJNe śCieNNe
licencja, dostępne różne wzory, motywy

18,90zł/rolka
tApety śCieNNe pApieroWe
o gładkiej powierzchni, w odcieniach 
szarości, czerni i perłowej bieli; dostępne 
wzory: roślinny, pas, kółka; szer. 53 cm, 
rolka 10 m.b.

17,90zł/m.b.
tApetA kAFle W rolCe CerAmiX 
stone Wall sand lub Wave, szer. 67,5 cm, dł. 20 m.b.; gruba kuchenna tapeta winylowa odporna  
na wodę i gorący tłuszcz; łatwa w utrzymaniu czystości

od 9,90zł/m.b.
FoliA okieNNA stAtyCzNA 
szer. 45 cm, dostępne różne wzory

5,90zł/m.b.
okleiNA meBloWA
szer. 45 cm, rolka 15 m.b.
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89,90zł/szt.
pUFA
z dekoracyjnym nadrukiem o stabilnej konstrukcji, 
fi 40x40 cm, dostępne różne motywy

199zł/szt.
lUstro W rAmie 
wym. 44x132 cm

48,90zł/szt.
oBrAz W rAmie 
wym. 50x50 cm

59,90zł/szt.
oBrAz NA kANWie
wym. 60x80 cm

179zł/szt.
oBrAz NA szkle 

wym. 50x125 cm

69zł/szt.
pUFA lUXor
tapicerowana tkaniną, nogi z litego drewna,  
wym. 30x38 cm, dostępne różne wzory

14,90zł/szt.
podUszkA orBit 
na krzesło

od15,90zł/szt.
tABliCA korkoCA korkoCA WA korkoWA korko
dostępne różne wymiary

od 4,89zł/szt.
ANtyrAmA pleXi 
dostępne różne wymiary

29,90zł/szt.
podUChA riNG
poducha na krzesło z wypełnieniem z miękkiej pianki 
zapinana na zamek, fi 40 cm, dostępne różne motywy

od 49,90zł/szt.
LAMPKA NOCNA
z motywem dziecięcym, na licencji,  
dostępne różne motywy
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od 25zł/szt.
DYWAN TRIO
wym.: 50x90 cm - 25 zł, 80x150 cm - 67 zł,  
133x195 cm - 145 zł; dostepne różne kolory

od 155zł/szt.
DYWAN MALLORCA
koło pień, śr. 120 cm - 155 zł, 160 cm - 275 zł

od 79zł/szt.
DYWAN NORWAY
wym.: 120x160 cm - 79 zł, 160x235 cm - 169 zł;  
dostępne różne wzory

od 25zł/szt.
DYWAN TRIO
wym.: 50x90 cm - 25 zł; 80x150 cm - 67 zł, 
133x195 cm - 145 zł; dostępne kolory: antracyt, 
beż, brąz, czerwony, ivory, szary, turkus, zielony,

od  69zł/szt.
DYWAN GLORIA
wym.: 60x100 cm - 69 zł; 120x170 cm - 239 zł, 
160x230 cm - 429 zł; dostępne kolory: biały, turkus, 
różowy, szary, ciemny beż, antracyt

od 43,90zł/szt.
dyWAN solo
wym.: 60x100 cm - 43,90 zł, 80x150 cm 
- 84,90 zł, 120x170 cm - 145 zł, 
60x230 cm - 259 zł; dostępne różne wzory

49zł/szt.
dyWAN tArAsoWy
wym. 120x180 cm, różne wzory

155zł/szt.
DYWAN DIAMOND
motyw: miś, KOTEK; śr. 120 cm

od 18zł/szt.
dyWAN piłkA
śr. 67 cm - 18 zł, 80 cm - 25 zł
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od 6,99zł/szt.
WYCIERACZKI, wym 60x40 cm
1. igłowa Formic - 6,99 zł
2. kokosowa - 19,90 zł

45zł/mb.
ChodNik CANVAs
szer. 67 cm, dostępne różne wzory

10,99zł/szt.
WYCIERACZKI AT HOME 
wym. 40x60 cm, brąz, szary

7,99zł/szt.
WYCIERACZKI PIN MAT
wym. 58x36,5 cm

od 11zł/m.b.
WykłAdziNA pCV 

1. ColorloN, szer. 2 m, deseń - drewno, kafel brąz, gr. 0,7 mm - 11 zł; 2. ArkoN, szer. 2 i 4 m,  
deseń - szara deska, gr. 2 mm - 19 zł; 3. mAster oAk, szer. 2 i 4 m, deseń - deska dąb, gr. 2 mm - 19 zł;

4. diANA, szer. 2 m i 4 m, deseń - wąska deska, gr. 2,6 mm - 23 zł;  
5. porto, szer. 2 i 4 m, deseń - miodowa deska i jasna deska miodowa, gr. 2,7 mm - 23 zł

11,99zł/szt.
WyCierACzki tekstil
wym. 40x70 cm

od 5,99zł/szt.
NAkłAdki dyWANoWe 
NA sChody
szer. 67-97 cm, różne kolory

1
4

53

2

25zł/m.b.
ChodNik sCANdiA
szer. 80 cm, dostępne różne wzory
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679zł/szt.
plAFoN sArAGossA 
gwint 4xe14 + led

1

1

2

od 59,90zł/szt.
oprAWy ośWietleNioWe
gwint 1xe27, kolory: biały, szary, czarny
1. edisoN - 79,90 zł; 2. teksAs - 59,90 zł

84,90zł/szt.
oprAWA ośWietleNioWA AroN
gwint 1xe27, kolory: biały, szary, grafitowy

79,90zł/szt.
oprAWA ośWietleNioWA emkA
gwint 1xe27, kolor szampan

84,90zł/szt.

679

379zł/szt.
lAmpA stoJąCA tres

gwint 1xe27, 
wys. 160 cm

od 129*zł/szt.
oprAWy ośWietleNioWe
1. sAmolot, gwint 1xe27 - 129 zł
2. ANdy, gwint 5xe14 - 349 zł
3. emmA, gwint 6xe27 - 699 zł
*bez żarówek

2
3

od 159*zł/szt.
oprAWy ośWietleNioWe
1. mirAGe, gwint 3xG9 - 159 zł; 2. moderN, gwint 5xe27 - 169 zł; 
3. CeltA, gwint 1xe27 - 329 zł; 4. deX, gwint 6xe14 - 479 zł
*bez żarówek

1
2

3

4
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od 379zł/szt.
oprAWA ośWielteNioWA VeJle
1. śr. 45 cm, gwint 4xe27 - 379 zł
2. wym. 95x19x150 cm, gwint 5xe27 - 449 zł

od 199zł/szt.
oprAWA ośWietleNioWA led Fokko, kolor biały
1. śr. 20 cm, moc 9 W - 199 zł; 2. śr. 40 cm, moc 22 W - 239 zł;
3. śr. 60 cm, moc 32 W - 339 zł; 4. śr. 80 cm, moc 95 W - 990 zł

od 99*zł/szt.
oprAWy ośWietleNioWe rope, gwint e27 
1. sznur konopny - 99 zł; 2. bambusowa - 199 zł
*bez żarówek

69*zł/szt.
oprAWA ośWietleNioWA sWedeN
gwint 1xe27, kolory: czarny, biały
*bez żarówek

 od 189zł/szt.
oprAWA ośWietleNioWA led FliNt
1. moc 34 W, dł. 25 cm - 189 zł
2. moc 60 W, dł. 45 cm- 269 zł

od 59*zł/szt.
oprAWy ośWietleNioWe, gwint e27
1. lUpo - 59 zł; 2. DENMARK - 139 zł; 3. ArhUs - 65 zł  
*bez żarówek

89zł/szt.
oprAWy ośWietleNioWe moderN
gwint 1xe27, różne rodzaje, bez żarówek

1 1

2
2

3

4

1

2

2

1
1

2 3
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1
1

59,90zł/szt.
oprAWA ośWietleNioWA kUlA Frost 
gwint 1xe27, kolory: 1. szampan; 2. czarny

64,90zł/szt.
oprAWy ośWietleNioWe
gwint 1xe27, kolory: 1. szampan; 2. szary; 3. czarny

2
2

3

od 32,90zł/szt.
oprAWy stropoWe dekorACyJNe led 8 W
z podświetlanym ringiem

od 21,90zł/szt.
spoty piCArdo
gwint e14, moc 40 W

od 62,90zł/szt.
PLAFON LED KAROL
- moc 18 W, śr. 38 cm - 62,90 zł
- moc 24 W, śr. 44 cm- 72,90 zł

41,90zł/szt.
plAFoN led solA
- moc 12 W, śr. 26 cm - 41,90 zł
- moc 16 W, śr. 32,5 cm - 52,90 zł
- moc 24 W, śr. 38 cm - 63,90 zł 

od 29,90zł/szt.
oprAWA meBloWA tymoN
- moc 18 W, dł. 60 cm - 29,90 zł
- moc 36 W, dł. 120 cm - 52,90 zł

1

2

3

4

5

6

od 6,90zł/szt.
LATARKI
1. led, mała, 3×AAA, 3 W - 6,90 zł  
2. led, CoB, 3×AAA, 3 W - 15,90 zł  
3. LED, z zoomen, 3W - 28,90 zł
4. czołowa, 1+2 led, 3xAAA - 14,90 zł
5. czołowa, CoB+Cree, trzy kolory świecenia, czerwone  
 światełko z tyłu, 3xAAA - 42,90 zł
6. lampki LED do roweru - 26,90 zł
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1

2
3

32,90zł/szt.
ZWROTNICA  

ANteNoWA VhF/UhF/Fm
doprowadza sygnał do telewizora 

 z kilku niezależnych anten

od 39,90zł/szt.
ANTENY 
1. dVB-t VhF kierunkowa, 4-elementowa, zysk 6 dB, symetryzator - 39,90 zł 
2. dVB-t UhF, kierunkowa, 38-elementowa, zysk 17 dB,  
 symetryzator, filtr lte - 79,90 zł
3. trójramienna, 32-elementowa, pasywna, filtr lte - 89,90 zł

35,90zł/szt.
UChWyt do teleWizorA

 zakres: 37-70 cali,  
maks. waga 50 kg

od 8,99zł/szt.
PRZEWÓD KONCENTRYCZNY (antenowy)
- dł. 10 m - 8,99 zł
- dł. 15 m - 13,90 zł
- dł. 20 m - 17,90 zł

od 29,90zł/szt.
elektryCzNA lAmpA oWAdoBóJCzA
1. napięcie rażące 800 V, moc 3 W, 
 obszar 40 m2 - 29,90 zł
2. napięcie rażące 2500 V, moc 30 W, 
 obszar 100 m2 - 84,90 zł

1

2

13,90zł/szt.
elektryCzNA łApkA 
NA OWADY
zasilanie 2xAA, 
napięcie rażące: 2500 V

1

2

129zł/szt.
WeNtylAtor BiUrkoWy
1. 25 cm, chrom
2. 30 cm, czerwony, niebieski, różowy

179zł/szt.
WENTYLATOR 
podłoGoWy
śr: 45 cm,  
moc maks. 50 W,
kolor chrom, 
podstawa czarna, 
3 prędkości

od 129zł/szt.
WeNtylAtor kolUmNoWy
różne rodzaje

1799zł/szt.
klimAtyzAtor split
maks. pow. chłodząca: 22 m2, zakres temp. 16-32°C

1799zł/szt.
klimAtyzAtor przeNośNy
maks. powierzchnia chłodzenia: 24 m2,  
zakres temp.: 16-31°C

2

129zł/szt.129zł/szt.129
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17,99zł/m2

pANel podłoGoWy 
dąB ANGielski AC3 7 mm

32,99zł/m2

pANel podłoGoWy 
dąB roCkFord AC4 8 mm, V-fuga

32,99zł/m2

pANel podłoGoWy 
dąB pAsteloWy AC4 8 mm, V-fuga

45,99zł/szt.
pANel podłoGoWy 
LAMINOWANY HIKORA APPALACHIAN 
AC4 10 mm
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29,99zł/m2

pANel podłoGoWy 
lAmiNoWANy dąB mAteo 
AC4 8 mm, V-fuga

24,99zł/m2

pANel podłoGoWy 
dąB AldABrA AC4 8 mm

29,99zł/m2

pANel podłoGoWy 
dąB mAlAJskii AC4 8 mm, V-fuga

32,99zł/m2

pANel podłoGoWy 
dąB khAdi AC4 8 mm
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59,99zł/szt.
JedyNkA perFekCyJNA Biel
dyspersyjna farba akrylowa do ścian i sufitów, 
poj. 10 l (6 zł/l)

od 38,99zł/szt.
DEKORAL
farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie przeznaczona jest 
do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, pozostawia 
matowy efekt wykończenia, dostępne poj.: 2,5 l, 5 l, różne kolory (od  15,60 zł/l)

49,99zł/szt.
CLEAN & COLOR
satynowa farba lateksowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania 
ścian wewnątrz pomieszczeń, pozostawia gładką, satynową powłokę, 
odporną na zabrudzenia, dostępne poj.: 2,5 l, różne kolory (20 zł/l)

49,99zł/szt.
DEKORAL REMONTY

akrylowa farba emulsyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, pozostawia 

matowy efekt wykończenia, dostępne poj. 10 l (5 zł/l)

78,99zł/szt.
dekorAl śNieżNoBiAły
odporna na szorowanie farba lateksowa 
przeznaczona jest do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, powierzchnie pomalowane 
farbą charakteryzują się przyjemnym 
dla oka śnieżnobiałym, matowym efektem 
wykończenia, poj. 10 l (7,90 zł/l)

od 38,99zł/szt.
JedyNkA deCo & proteCt 
odporna na zmywanie wysokiej jakości farba lateksowa 
do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
farba zmywalna, dostęne poj.: 2,5 l - 38,99 zł (15,60 zł/l), 
5 l - 69,99 zł (14 zł/l), różne kolory
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ZAWIERA
system żywic 
chroniących drewno

ZABEZPIECZA 
przed czynnikami 
atmosferycznymi

POWŁOKA 
odporna na grzyby 
pleśniowe i glony

SZYBKO 
schnie

od 13,99zł/szt.
JedyNkA impreGNAt  
do dreWNA z Woskiem
impregnat do dekoracyjno- 
-ochronnego malowania 
powierzchni drewnianych 
oraz drewnopochodnych na zewnątrz, różne kolory
dostępne poj. 0,9 l - 13,99 zł (15,54 zł/l),
2,5 l - 37,99 zł (15,20 zł/l, 5 l - 69,99 zł (14 zł/l)

oskiem

oraz drewnopochodnych na zewnątrz, różne kolory
13,99 zł (15,54 zł/l),

oraz drewnopochodnych na zewnątrz, różne kolory

od 14,99zł/szt.
Akzo sAdoliN kolory oGrodU
stanowi idealny wybór dla osób chcących odmienić swój ogród lub balkon, nadając mu nowy, unikalny charakter, szeroki wachlarz zastosowań pozwala na pomalowanie 
elementów dekoracyjnych z różnych materiałów, dostępne poj.: 0,25 l - 14,99 zł (59,96 zł/l), 0,7 l - 36,99 zł (52,84 zł/l), 2,5 l - 84,88 zł (33,95 zł/l), różne kolory

79,99zł/szt.
dreWNoChroN impreGNAt eXtrA 
poWłokotWórCzy
przeznaczony jest do ochronnego 
i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych na 
zewnątrz pomieszczeń, poj. 4,5 l (17,78 zł/l), dostępne różne kolory

86,99zł/szt.
impreGNAt żyWiCzNy
poj. 4,5 l (19,33 zł/l)
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 Militaria dostępne w wybranych Sklepach PSB
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44,90zł/szt.
WANNA GlAzUrNiCzA
wyposażona w rolki, uchwyt do prze-
noszenia, podziałkę wewnątrz wanny, 
wym. 45x20x25 cm, poj. 24 l

269zł/szt.
mAszyNA ręCzNA do GlAzUry
prowadnica „X” wózek z sześcioma 
łożyskami i możliwośćią regulacji,  
kółko tnące 22/2 mm, maks. dł. cięcia 
700 mm, maks. wymiar płytki do cięcia 
w karo 495x495 mm

219zł/szt.
mAszyNA ręCzNA do GlAzUry
dwa niezależne amortyzowane blaty pokryte 
gumą (szer. 265 mm), dwie prowadnice 
- płaskowniki, maks. długość cięcia  
700 mm, cięcie po przekatnej 450 mm

799zł/szt.
przeCiNArkA do płytek 
GlAzUrNiCzyCh 800 W
przesuwna głowica tnąca, tarcza 200/25,4 mm, 
maks. długość cięcia 650 mm, maks. gr. cięcia 36 mm, 
cięcie pod kątem 45° - 29 mm

19,90zł/szt.
rAJBerkA 
1. wym. 28x12 cm
2. wym.: 28x12, 6x6, 8x8, 10x10,  
 12x12, 14x14, 16x16 cm
do nakładania i wygładzania mas,  
klejów itp., rękojeść profilowana dwukom- 
ponentowa z powłoką antypoślizgową, 
wysokiej jakości stal nierdzewna

od 10,90zł/szt.
1. pACA hydroGąBkA gr. 25 mm - gąbka celulozowa, tworzywo  
 sztuczne, do usuwania nadmiaru masy do fugowania z płytek, dzięki  
 nacięciom usuwa zabrudzenia z czyszczonej powierzchni - 10,90 zł
2. pACA JAsNy FilC gr. 10 mm - rączka z tworzywa sztucznego, podkład  
 filc 8 mm, do tzw. filcowania, czyli zacierania tynków cementowo- 
 -wapiennych w celu osiągnięcia bardzo gładkich powierzchni - 15,90 zł
3. pACA GąBkA GUmoWA gr. 18 mm - gąbka gumowa, tworzywo 
 sztuczne, służy głównie do zacierania mokrych tynków - 18,90 zł

1

1

2

2

3

64,90zł/zest.
zestAW otWorNiC do CerAmiki
wycinacz z nasypem węglika 
wolframu, śr.: 33, 43, 53, 67 i 73 mm

SPODENKI RYBACZKI,  
CE, ALLTON LAHTI

materiał 245 g/m2,  
7 kieszeni, podwójne szwy, 

regulacja szer. w pasie  
za pomocą gumki i u dołu 

spodenek za pomocą 
ściągacza, rozmiary m-2Xl  

- 54,90 zł/szt.

SANDAŁY SKÓRZANE 
CZARNE, S1 SRC, CE

podnosek ochronny, podszewka 
dzianina, wyściółka wymienna, 

podeszwa poliuretan 
dwugęstościowy, głęboki protektor, 

elementy odblaskowe,  
rozm. 40-45 - 64,90 zł/para

KOSZULKA POLO, 
GRANATOWA,  

CE, PSB
2 guziki, materiał bawełna 

220 g/m2, ozdobne 
wzmocnienia z materiału  

na rękawach, listwie  
z guzikami i wewnątrz 

kołnierzyka, rozmiary m-2Xl 
- 39,90 zł/szt.

OKULARY SZARE 
OCHRONNE, 
REGULOWANE, CE
czarne soczewki z poliwęglanu  
z filtrem przeciwolśnieniowym, 
regulacja wzdłużna zauszników, 
miękki nosek - 9,99 zł/szt.

BLUZA POLAROWA,  
CE, PSB
materiał 290 g/m2,  
niemechacący się, 3 kieszenie 
zamykane na suwak, regulacja 
szer. u dołu, rozmiary m-2Xl  
- 59,90 zł/szt.

RĘKAWICE 
ZE SKÓRY  
KOZIEJ, PSB
rozmiary 8-11  
- 14,99 zł/para
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248zł/szt.
AGreGAt hVlp do mAloWANiA NAtryskoWeGo 600 W
zastosowanie do: lakierów na bazie wody, bejc, substancji 
ochronnych do drewna, substancji gruntujących metal, farb, 
emalii olejno-ftalowych, emalii akrylowych do malowania tech-
niką natryskową, farb ściennych lateksowych; zbiornik o poj. 1 l, 
dysza 1,5 mm (współpracuje z dyszami o wym.: 1, 1,5 i 1,8 mm), 
pręd. dostarczana medium 250-350 ml/min, dł. węża 1,6 m

od 9,99zł/szt.
WAleC mAlArski 
hArdstAr z rąCzką 
- 18 cm - 9,99 zł
- 25 cm - 12,90 zł
wys. runa 13 mm, wykonany  
z wysokogatunkowego poliakrylu, przeznaczo-
ny do malowania farbami emulsyjnymi, latek-
sowymi oraz wszystkimi wodorozcieńczalnymi

9,99zł/szt.
rolkA mAlArskA 
hArdstAr do 
NArożNikóW

od 2,99zł/szt.
1. pędzel płAski
wym.: 1” - 2,99 zł, 1,5” - 5,99 zł, 2” - 7,99 zł, 2,5” - 10,90 zł, 3” - 14,90 zł
włosie - jasna szczecina; rączka drewniana; pędzel płaski do pracy z farbami olejnymi, 
chlorokauczukowymi i lakierami nitro; wys. współczynnik dł. włosia (tops) zapewnia wysoką 
wydajność podczas malowania; selekcjonowana szczecina gwarantuje najwyższą jakość 
obróbki malarskiej i doskonały efekt wizualny oraz ułatwia równomierne odprowadzenie 
farby z pędzla; doskonałe krycie; drewniana rączka zapewnia komfort trzymania i precyzję 
podczas nanoszenia farby
2. pędzel kAloryFeroWy 
wym.: 1” - 2,99 zł, 1,5” - 3,49 zł, 2” - 4,49 zł, 2,5” - 5,49 zł, 3” - 6,49 zł
włosie - mieszanka jasnej szczeciny i poliestru; rączka drewniana; pędzel kątowy do malo-
wania farbami na bazie rozpuszczalników; specjalnie wyprofilowany trzon pędzla ułatwia 
malowanie trudno dostępnych, ciasnych miejsc, narożników i kątów

od 3,99zł/szt.
1. szpAChlA*
 - 4 cm - 3,99 zł
 - 6 cm - 4,99 zł
 - 8 cm - 5,99 zł

- 10 cm - 6,99 zł
- 12 cm - 7,99 zł
- 15 cm - 8,49 zł

2. mUltiszpAChlA* - 9,49 zł/szt.
*do nakładania mas gipsowych, uzupełniania 
ubytków, wygładzania małych powierzchni, 
skrobania lub zdzierania, stal nierdzewna, 
dwukomponentowa rączka

od 15,90zł/szt.
kielNiA tróJkąt
- 18 cm - 15,90 zł
- 20 cm - 16,90 zł
- 22 cm - 17,90 zł
stal nierdzewna, rączka drewniana, 
przeznaczona do nakładania różnego 
rodzaju gładzi, zapraw klejących, itp.

1

1

1

2

2

3

3

4

4
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od 3,54zł/zest.
1. zestAW tAśm mAskUJąCyCh psB
 48 mm x 50 m, 2 szt. - 9,99 zł
2. tAśmA GOLIATH
 48 mm x 25 m, bardzo mocny klej, duża wytrzymałość, doskonale sprawdza się przy  
 sklejaniu plandek budowlanych, ciężkich folii budowlanych, grubych worków na gruz  
 i odpady budowlane oraz wiele innych - 24,99 zł
3. tAśmA dUCt tApe UNiWersAlNA
 szer. 48 mm, uniwersalna tkaninowa taśma duct tape stosowana m.in.: uszczelnianie 
 rur wentylacyjnych, reperowanie powierzchni, awaryjne reperowanie węży gumowych, 
 łączenie folii dachowych, budowlanych, ogrodniczych i do wiele innych zastosowań, 
 dostępne długości: 10 yd - 3,54 zł, 25 yd - 7,29 zł, 50 yd - 12,99 zł
4. tAśmA mAlArskA hyBrid dUAl
 19 mm x 15 m, 2 szt., zabezpieczanie ram okiennych i drzwiowych, okien, listew 
 przypodłogowych i podłóg, mocny klej do folii, delikatny do ścian, nie zostawia  
 śladów kleju - 14,99 zł

od 3,99zł/zest.
zestAW pędzli mAlArskiCh
1. 3 szt. pędzli płaskich: 19, 25 i 38 mm - 3,99 zł
2. 4 szt. - pędzel płaski: 19 mm i 38 mm,  
 pędzel okrągły 25 mm, pędzel olejny płaski - 4,59 zł
3. 5 szt. - pędzel płaski: 19 i 50 mm, pędzel okrągły:  
 20 i 30 mm, pędzel olejny płaski - 5,59 zł
4. 6 szt. - pędzel płaski: 25 i 38 mm, pędzel okrągły:  
 20, 25 i 30 mm, pędzel olejny płaski - 6,59 zł
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3 lata

GWARANCJI 3 lata

GWARANCJI

3 lata

GWARANCJI

od 179zł/szt.
NArzędziA eiNhell
1. WiertArko-WkrętArkA 18 V li-ioN kit, akumulator 18 V, 1500 mAh, li-ioN, moment obr. 44 Nm, 2 biegi, liczba obr. 0-350 min-1/0-1250 min-1, regulacja 
 momentu obr. 20+1, czas ładowania 30 min, wyposażenie: 2 akumulatory 1,5 Ah, ładowarka, walizka - 399 zł/zest.
2. WyrzyNArkA 18 V li-ioN*/**, zasilanie akumulatorem z serii power X Change system, maks. cięcie ukośne 47°, głębokość cięcia (drewno/tworzywo sztuczne/ 
 stal) 80/12/10 mm, reg. skoku 4-stopniowa (3+0), wys. podnoszenia 25 mm, wyposażenie: prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu - 179 zł/szt.
3. szliFierkA kątoWA 18 V li-ioN*/**, zasilanie akumulatorem z serii power X Change system, liczba obr. 8500 min-1, śr. tarczy 115 mm - 179 zł/szt.
 *urządzenia bez akumulatora i ładowarki
**Przedłużona gwarancja: zakup konsumencki (paragon): 3 lata po rejestracji online do 30 dni od daty zakupu, bez rejestracji 2 lata.

599zł/zest.
młotoWiertArkA sds-plUs 1250 W
3,5 J, 4100 udarów/min, akcesoria,  
przewód 4 m, kufer

399zł/zest.
WiertArko-WkrętArkA li-ioN
18 V, 2 x 1,3 Ah, prędkość obrotowa  
0-350/0-1,500 obr./min, maks. moment obr. 
47 Nm, 40 min ładowania, miękka torba

419zł/zest.
WyrzyNArkA 710 W
zestaw obejmuje: kufer + 10 brzeszczotów

159zł/szt.
WiertArko-WkrętArkA
akumulator LI-ION 12 V 1,3 Ah, czas ładowania 
1 h, prędkość bez obciążenia: i bieg 0-350/min, 
ii bieg 0-1300/min; maks. moment obr. 20 Nm, 
ustawienia momentu obr. 17+1, zakres uchwytu 
1-10 mm, podświetlnie led, dwa bity, walizka

239zł/szt.
szliFierkA kątoWA 2500 W
śr. tarczy 230 mm, wyłącznik 
bezpieczeństwa, blokada wrzeciona, 
łagodny rozruch, 3 pozycje rękojeści, 
regulowana osłona, prędkość bez 
obciążenia 6500/min

149zł/zest.
NArzędzie WieloFUNkCyJNe 300 W
funkcje: cięcie, szlifowanie, dłutowanie, 
polerowanie, prędkość 0-22000 osc/min, 
kąt oscylacyjny 2,8°, akcesoria, walizka

99zł/zest.
WieloFUNkCyJNA szliFierkA  
prostA 160 W
z elastycznym wrzecionem, prędkość bez  
obciążenia 8000-35000/min, zestaw  
40 akcesoriów, regulowany statyw, walizka

1
2

3
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239zł/szt.
lAser krzyżoWy CUBiX
samopoziomujący (pion i poziom), 
dioda czerwona + akcesoria, zakres 
roboczy 12 m, czas pracy 20 h

849zł/szt.
kompresor
silnik V (2 cylindry), poj. 50 l

1999zł/szt.
zAGęszCzArkA 120 kg
paliwo - benzyna bezołowiowa, 
poj. zbiornika 3,6 l, maks. posuw 
20-25 cm/s, rozm. płyty 62x45 cm, 
gł. zagęszczania 40 cm,  
poziom hałasu 108 dB

1099zł/szt.
GENERATOR 2,8 KW
silinik 1-cylindrowy, 4-suwowy, paliwo 
- benzyna bezołowiowa, zbiornik paliwa 
12 l, system startu - easy start linkowy, 
kluczyk, pilot, moc znamionowa 2800 W, 
moc maks. 3200 W, regulator napięcia 
AVr electronic, średnie spalanie 1,9 l/h

579zł/zest.
myJkA CiśNieNioWA k3
ciśnienie maks. 120 barów, wydajność tłoczenia 
maks. 380 l/h, maks. temp. doprowadzanej 
wody 40°C, moc przyłącza 1,6 kW, wydajność 
powierzchniowa 25 m²/h, wyjmowany zbiornik 
na środek czyszczący, pistolet wysokociśnieniowy, 
lanca Vario power, dysza rotacyjna, wąż 
wysokociśnieniowy 6 m, filtr wody

979zł/zest.
UrządzeNie WysokoCiśNieNioWe 

k4 FUll CoNtrol 
ciśnienie maks. 130 barów, wydaj. tłoczenia maks. 
420 l/h, maks. temp. doprowadzanej wody 40°C, 

moc przyłącza 1,8 kW, silnik chłodzony wodą, 
wydaj. powierzchniowa 30 m²/h, podawanie 

środka czyszczącego przez system plug ’n’ Clean, 
pistolet wysokociśnieniowy G 145 Q Full Control, 

lanca Vario power, dysza rotacyjna, wąż wysoko-
ciśnieniowy 6 m, uchwyt teleskopowy, filtr wody

1259zł/zest.
UrządzeNie WysokoCiśNieNioWe 
k5 FUll CoNtrol
maks. ciśnienie 145 barów, wyd. tłoczenia maks. 
500 l/h, maks. temp. doprowadzanej wody 
40°C, moc przyłącza 2,1 kW, silnik chłodzony 
wodą, wyd. powierzchniowa 40 m²/h,  
podawanie środka czyszczącego przez system 
plug ’n’ Clean, pistolet wysokociśnieniowy  
G 145 Q Full Control, lanca Vario power,  
dysza rotacyjna, wąż wysokociśnieniowy dł. 
8 m, uchwyt teleskopowy, filtr wody

299zł/zest.
myJkA CiśNieNioWA k2 CompACt CAr 
ciśnienie maks. 110 barów, ciśnienie robocze 80 barów,  
maks. wydatek wody 360 l/h, wyd. powierzchniowa 20 m²/h,  
moc przyłącza 1,4 kW, maks. temp. doprowadzenia wody 
40°C, wyposażenie: pistolet wysokociśnieniowy Quick 
Connect, wąż wysokociśnieniowy 4 m, lanca: spryskująca 
1-stopniowa, z dyszą rotacyjną, pianowa, miękka szczotka 
myjąca, filtr wody, adapter do węża ogrodowego 3/4”, 
szampon samochodowy 0,5 l
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od 329*
zł/szt.

skrzydło rAmoWe etNA
okleina 3d, dost. szer.: 60, 70, 80, 90 cm, l/p, 
szyba hartowana, dost. kolorystyka: dąb szwedzki
1. pokojowe, pełne - 329 zł/szt.
2. łazienkowe z podcięciem - 349 zł/szt.
*ceny bez klamki i ościeżnicy

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1499zł/kpl.
DRZWI ALFA  
zeWNętrzNe
szerokość 90 cm, l/p, w kpl. satynowa ościeżnica, klamka, szyld i 2 wkładki, 
2 uszczelki, gr. skrzydła 72 mm, kolory: 1. orzech; 2. złoty dąb

1199zł/kpl.
drzWi siGmA 
zeWNętrzNe
szerokość 80, 90 cm, l/p, w kpl. satynowa ościeżnica, klamka, szyld 
i 2 wkładki, 2 uszczelki, gr. skrzydła 72 mm, kolory: 1. orzech; 2. złoty dąb

999zł/kpl.
DRZWI NEAPOL  
zeWNętrzNe
dostępne szer.: 80, 90 cm, l/p, w kpl. klamka, szyld i 2 wkładki, 2 uszczelki, 
kolory: 1. orzech; 2. złoty dąb

1299zł/kpl.
drzWi FloreNCJA  
zeWNętrzNe
szerokość 90 cm, l/p, w kpl. klamka, szyld i 2 wkładki, 2 uszczelki,  
kolory: 1. orzech; 2. złoty dąb
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od 24,90zł/szt.
MALWA KLAMKA
dost. kolorystyka: satyna matowa, 
patyna matowa
1. na rozecie
2. na długim szyldzie na klucz
3. na szyldzie długim yAle
4. na szyldzie długim WC

2

1

1 1

1

2 2

2

3

4

od 49,90zł/szt.
dzWoNek BezprzeWodoWy 
bateryjny lub sieciowy
1. - 49,90 zł, 2. - 59,90 zł
zasięg maks. 100 m, learning system, 
4-stopniowa regulacja głośności,  
48 dźwięków

129zł/zest.
zestAW domoFoNoWy elUVio
jednorodzinny, bezsłuchawkowy, panel zewnętrzny - aluminiowa 
obudowa, montaż natynkowy, dodatkowe sterowanie bramą, 
zasilacz sieciowy 12 V dC, wym. 56x124x41,5 mm,  
wym. unifon 90x137x26 mm, dost. kolory: biały, szary, czarny

749zł/zest.
system do moNitoriNGU,  
2-kANAłoWy, przeWodoWy CCtV
rejestrator wideo, gniazdo na kartę pamięci sd (do 32 GB),  
nagrywanie i odtwarzanie sekwencji foto lub wideo z każdej  
z kamer, w trybie ręcznym i automatycznym, kompresja mpeG4

599zł/zest.
zestAW 
WIDEODOMOFONOWY 
ChAroN 7” 
jednorodzinny, bezsłuchawkowy, kolorowy monitor, ekran 7” lCd, 
płynna regulacja parametrów monitora, zasilacz sieciowy 15 V dC, 
kamera, montaż natynkowy, oświetlenie jasnymi diodami led, 
otwieranie elektrozaczepu za pomocą breloka zbliżeniowego lub 
karty rFid, wym. 90x180x20 mm, wym. monitor: 220x160x19,5 mm

89,90zł/szt.
CzUJNik rUChU z syGNAlizACJą 
BezprzeWodoWą ip44 120 m
do kontroli drzwi wejściowych, korytarzy, 
pomieszczeń magazynowych, piwnic, wjazdów, 
parkingów, itp., z powiadomieniem na pager 
oraz sygnalizacją słabych baterii

od 42,90zł/szt.
lAmpA solArNA
1. z podświetlanym numerem budynku - 53,90 zł 
2. z czujnikiem ruchu i zmierzchu 2 W - 42,90 zł

od 31,90zł/szt.
dzWoNek BezprzeWodoWy BAteryJNy
1. sygnalizacja świetlna, zasięg maks.: 100 m, ilość melodii: 16 - 35,90 zł
2. zasięg maks.: 100 m, ilość melodii: 36 - 31,90 zł

69,90zł/zest.
zestAW GNiAzd 
steroWANyCh pilotem  
3+1, umożliwiają zdalne sterowanie 
podłączonymi urządzeniami elektrycznymi 
(lampy, wentylatory, klimatyzatory, itp.) za 
pomocą pilota, zasięg maks. 25 m, lear-
ning system, maks. obciążenie 1000 W
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od 29,99zł/m2

kolekCJA GArNet, gatunek 1
- płytki ścienne, 25x40 cm: 1. GArNet liGht Grey iNserto - 16,99 zł/szt.; 
2. GArNet liGht Grey strUCtUre i 5. GArNet Grey strUCtUre - 32,99 zł/m2;  
3. GARNET LIGHT GREY i 4. GARNET GREY - 29,99 zł/m2;  
6. CloUd Grey sAtiN płytka podłogowa, 42x42 cm - 37,99 zł/m2;
- dekoracje: GArNet liGht Grey Border, 5x40 cm - 15,99 zł/szt.; 
7. GArNet mosAiC, 25x25 cm - 22,99 zł/szt.;  
8. GArNet Grey Border, 5x40 cm - 15,99 zł/szt.

od 34,99zł/m2

kolekCJA AmBio, gatunek 1
- płytki ścienne, 25x40 cm:
 1. CREAM - 34,99 zł/m2; 2. BroWN - 36,99 zł/m2;  
 3. AmBio miX mosAiC - 39,99 zł/m2; 
 4. AmBio BroWN mosAiC, 20x40 mm - 39,99 zł/m2;
- płytki podłogowe; 33,3x33,3 cm - 34,99 zł/m2:
 5. BroWN, G1; 6. pp207 CreAm, G1

39,99zł/m2

kolekCJA itAliAN Woood
18,5x59,8 mm
1. G1800 BeiGe
2. G1800 BroWN
3. G1800 Grey

35,99zł/m2

kolekCJA liNNet
42x42 mm
1. G415 BeiGe strUCtUre
2. G415 Grey strUCtUre

1

1
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płytkA sAlVAdor, opak. 0,41 m2

płytka gipsowa z fugą, dekoracyjna, dzięki jasnej barwie urozmaiconej 
lekkimi przebarwieniami i ciekawej strukturze jest doskonałym 
odzwierciedleniem naturalnego kamienia; w aranżacji wnętrza każdy 
nawet najdrobniejszy szczegół ma znaczenie; płytka ta doskonale sprawdzi 
się w połączeniu z klasycznymi, eleganckimi dodatkami, stylowymi 
meblami i drewnianą podłogą; to gratka dla estetów i zwolenników miejskiego 
stylu, którzy cenią sobie ciepłe i przytulne wnętrza (46,32 zł/m2)

toledo - BetoN, opak. 0,49 m2

okładzina elewacyjna z wyraźnym 
rysunkiem kamienia, na fasadzie budynku  
podkreśli jego bryłę oraz doda elegancji,  
a wewnątrz nada unikalnego charakteru 
(53,04 zł/m2)

płytkA moNsANto, opak. 0,42 m2

płytka betonowa, cegłopodobna z gotową szarą fugą to ukłon w stronę 
autentyczności i prostoty wizualnej cegły rozbiórkowej; monochromatyczny 
efekt fugi i płytki ustępuje nowatorskiej technologii, której efektem jest 
- cegła z szarą fugą; moNsANto to nie tylko gwarancja szybkiego i prostego 
montażu, ale przede wszystkim elegancki element wykończenia ściany 
lub elewacji, który w najdrobniejszym szczególe oddaje klimat londyńskich 
loftów; motyw cegły przechodzącej z fasady do wnętrza to aktualny trend 
wnętrzarski; w ofercie znajdują się dwa formaty płytki oraz dedykowane 
narożniki (prawy i lewy) (78,55 zł/m2)

sydNey - Gips, opak. 0,40 m2

idealne odwzorowanie faktury kamienia 
naturalnego, drobna struktura i neutralna 
kolorystyka sprawiają, że sydney sprawdzi 
się zarówno w pokoju dziennym, sypialni 
czy przedpokoju (44,98 zł/m2)

płytka betonowa, cegłopodobna z gotową szarą fugą to ukłon w stronę płytka gipsowa z fugą, dekoracyjna, dzięki jasnej barwie urozmaiconej 

18,99zł/opak.

25,99zł/opak.

32,99zł/opak.

17,99zł/opak.
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34,99zł/szt.
kosz NA BielizNę FANCy
1. poj. 55 l, mix kolorów

od 9,99zł/szt.
koszyk FANCy

2. poj. 15 l - 11,99 zł 
3. poj. 10 l - 9,99 zł

mix kolorów

od 19,99zł/szt.
kosz mAGNUs 
z pedałem, nierdzewny,
poj.: 3 l - 19,99 zł, 5 l - 29,99 zł,  
12 l - 49,99 zł

od 2,49zł/szt.
kolekCJA simply
1. kubek - 2,99 zł; 2. mydelniczka - 2,49 zł;  
3. dozownik - 7,99 zł; 4. szczotka do WC - 14,99 zł;
5. kosz na śmieci - 24,99 zł
kolory: jasnoszary, turkusowy, zielony, czerwony

1

1

3

2

3
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5

19,99zł/zest.
zestAW WANNoWy deltA
słuchawka prysznicowa z wężem 
dł. 150 cm, silikonowe sita słuchawki 
ułatwiają usuwanie kamienia 
wapiennego

19,99zł/szt.
dyWANik łAzieNkoWy sAN remo 
miękki oraz przyjemny w dotyku, podgumowany,  
wym. 40x60 cm, mix kolorów

od 14,99zł/szt.

od 21,99zł/szt.

od 2,99zł/szt.

29,99zł/szt. 29,99zł/szt.

· 39,99 zł· 19,99 zł  · 14,99 zł

· 22 zł

· 19,99 zł  · 44,99 zł
· 39,99 zł

· 9,99 zł

· 2,99 zł · 19,99 zł· 3,99 zł  · 4,99 zł · 34,99 zł

· 21,99 zł

· 45 zł
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od 399zł/szt.
1. drzwi UNikA - 549 zł
2. ścianka UNikA - 399 zł
profile aluminiowe, chrom, drzwi jednoskrzydłowe, 
uchylne, szkło 6 mm, wym.: 80 cm, 90 cm

od 449zł/kpl.
kABiNA pryszNiCoWA XeNiA
profile aluminiowe białe, szkło hartowane 
gr. 4 mm, w kpl. brodzik akrylowy, 
wym. 81 cm - 449 zł, wym. 90 cm - 499 zł

od 949zł/kpl.
kABiNA pryszNiCoWA pArmA
szkło ciemne, mrożone, brodzik akrylowy polski, 
szyba drzwiowa 6 mm, powłoka Nano Glass,
wym. 80 cm - 949 zł, wym. 90 cm - 999 zł

299zł/kpl.
RAILA KOMPLET  
NAtryskoWy
z baterią podtynkową

399zł/szt.
VitAl siedzisko śCieNNe
pod prysznic, z miękką nakładką 
i regulowanymi nóżkami

299zł/szt.
odpłyW liNioWy z kołNierzem
długość 70 cm, syfon h65
1. ruszt wzór 01; 2. ruszt pod płytki; 3. ruszt pełny

od 649zł/kpl.
kABiNA JUNA
uniwersalna, p/l stronna, szkło hartowane grafitowe 
5 mm, profile aluminiowe - chrom polerowany, rolki 
górne i dolne podwójne, uszczelki magnetyczne, 
syfon z korkiem w kpl., brodzik: wys. 15 cm, gł. 5 cm,
wym.: 100x70 cm - 649 zł, 100x80 cm - 699 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

od 849zł/kpl.
kABiNA delUX z hydromAsAżem
elektroniczny panel sterow. z funkcjami: radia, 
oświetlenia górnego i wentylatora, półka 
szklana, zest. prysznicowy z 3-funkcyjną 
słuchawką prysznicową, deszczownica,  
wym.: 80x80 cm - 849 zł, 90x90 cm - 899 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

1999zł/kpl.
kABiNA sirilANkA z hydromAsAżem
hydromasaż 6 dysz, szkło grafit 4 mm, profile  
aluminiowe (satyna), radio, dozowniki, lustro, 
deszczownica, słuchawka, 2 x oświetlenie, 
brodzik ABs, siedzisko, podwójne rolki, wys. 
wanny 40 cm, głębokość brodzika 28 cm

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

1

1

23

2
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34,99zł/zest.
psB FormiC  
zestAW  
NAtryskoWy 
2-funkcyjny

129zł/szt.
deszCzoWNiA FormiC  
kWAdrAt/okrąGłA
drążek ze stali nierdzewnej,  
górna głowica natryskowa  
kwadrat (20x20 cm)/okrągła (śr. 20,7 cm),  
wąż stalowy, podwójnie pleciony, dł. 150 cm

699zł/kpl.
deszCzoWNiA JAskier
w komplecie z baterią wannową

od 249zł/kpl.
WANNA MITO RED 
140x70 cm - 249 zł, 160x70 cm - 289 zł
150x70 cm - 279 zł, 170x70 cm- 299 zł, 
stelaż w komplecie

od 349zł/szt.
WANNA AsymetryCzNA JoANNA
140x90 cm, l/p - 349 zł
150x95 cm, l/p - 399 zł

129zł/szt.
siedzisko NAWANNoWe
maks. ciężar 110 kg

89,99zł/szt.
UmyWAlkA 132
wpuszczana w blat, owalna,  
wym. 50x44,5 cm

149zł/szt.
UmyWAlkA kr 802
nablatowa, fi 40 cm, wys. 15,5 cm

159zł/szt.
UmyWAlkA kr 44
nablatowa, wym. 44x33x13 cm
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269zł/kpl.
KOMPAKT WC MERIDA
deska pp wolnoopadająca, odpływ poziomy, 
system spłukiwania wody 3/6 l 

449zł/kpl.
KOMPAKT WC ARTECO NEW CO
deska duroplast, antybakteryjna, wolnoopadająca, miska 
kompaktowa, bezkołnierzowa, funkcja spłukiwania 3/5 l 

349zł/kpl.
kompAkt WC sANiteC lAzUr
odpływ pionowy, 3/6 l, deska duroplast

649zł/zest.
zest. podtyNkoWy pArVA NeW CleAN oN
miska bezkołnierziowa, przycisk chrom połysk, 
deska duroplast wolnoopadająca

34,99zł/szt.
deskA sedesoWA FORMIC
uniwersalna, polipropylenowa

59,99zł/szt.
deskA sedesoWA NEW FORMIC
duroplast

89,99zł/szt.
deskA sedesoWA slim
o działaniu antybakteryjnym, duroplast 

od 199zł/zest.
1. FormAt miskA WisząCA
 w zest. deską wolnoopadająca pp - 199 zł
2. GeBerit UNiFiX
 stelaż montażowy do WC, w zest. przycisk  
 delta 20 chrom - 699 zł

549zł/zest.
zest. podtyNkoWy ArteCo
przycisk chrom, deska duroplast wolnoopadająca
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od 109*
zł/zest.

1. CersANiA 50, szafka z umywalką, szer. 50 cm - 249 zł;
2. słupek, szer. 60 cm - 349 zł, 3. lustro - 109 zł

1

2

3

od 299*
zł/zest.

zestAW AlpiNA irydA 
szafka z umywalką, szer.: 50 cm - 299 zł, 60 cm - 349 zł

od 319*zł/zest.
zestAW ArmAdo 
szafka z umywalką, szer.:
50 cm - 319 zł, 55 cm - 349 zł,  
65 cm - 449 zł
* zestaw nie zawiera armatury

od 697*zł/zest.
meBle mAGNe
kolory: biały połysk, grafit połysk,
szafka z umywalką: szer. 60 cm - 697 zł,  
80 cm - 899 zł
* zestaw nie zawiera armatury

od 249*zł/zest.
meBle zeN
1. szafka z umywalką, szer. 60 cm - 449 zł  
2. słupek 30 cm - 249 zł
*zestaw nie zawiera armatury

1

2

1

2

od 209*zł/zest.
meBle piNiA
kolory: buk truflowy, biały
1. szafka z umywalką, szer. 60 cm - 339 zł; 2. słupek 32 cm - 209 zł

od 269zł/zest.
zestAW NAtAliA
szafka z umywalką, szer.:  
1. 50 cm  - 269 zł
2. 55 cm - 329 zł
3. 65 cm - 399 zł

1

3

* zestaw
 nie zaw
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 nie zaw
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od 199*
zł/szt.

meBle kAmilA
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 329 zł; 2. słupek, szer. 30 cm - 199 zł

1

2
4

31 2

od 99*
zł/szt.

meBle psB FormiCA 
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 149 zł; 2. słupek, szer. 30 cm - 189 zł, 
3. komoda, szer. 30 cm - 109 zł; 4. szafka wisząca, szer. 30 cm - 99 zł

od 159*zł/szt.
seriA AGAWA
1. szafka wisząca, 
 szer. 50 cm - 159 zł
2. komoda,  
 szer. 50 cm - 249 zł
3. zest. szafka - 449 zł
4. słupek,  
 szer. 60 cm - 499 zł
5. szafka wisząca  
 z lustrem,  
 szer. 60 cm - 259 zł

1

1

4

5

2

2

3
od 129*zł/szt.
1. szafka z umywalką - 597 zł
2. lUstro sote, na płycie, obrzeża srebrne, 
 wym. 80x50 cm - 129 zł

199*zł/szt.
szAFkA z UmyWAlką White 40
*zestaw nie zawiera armatury

od 139*zł/szt.
meBle NAksos BlACk
1. szafka z umywalką,  
 szer.: 60 cm - 599 zł,  
 80 cm - 749 zł 
2. słupek, szer. 30 cm - 349 zł
3. lustro, szer.: 60 cm - 139 zł,
 80 cm - 159 zł

*zestaw nie zawiera  
  armatury

1

2

3

* zestaw
 nie zaw

iera arm
atury

* zestaw
 nie zaw

iera arm
atury
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849zł/zest.
zestAW kUCheNNNy CAre
szafki stojące: 1. z szufladą 60 cm; 2. piekarnikowa 60 cm; 3. zlewozmy-
wakowa 80 cm; wiszące: 4. 60 cm; 5. 80 cm; cena nie obejmuje blatu, sprzętu 
AGd i akcesoriów kuchennych

99zł/szt.
szAFkA pod zleWozmyWAk 
wym. 80x50 cm, dsm, korpus i front: 
1. biały nielakierowany; 2. dąb sonoma

1

1

2

2

3

4
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79,99zł/kpl.
ZLEWOZMYWAK DINO
stalowy, wpuszczany, 1-komorowy z ociekaczem,  
wym. 75x40 cm, w komplecie z syfonem

99,99zł/kpl.
ZLEWOZMYWAK ORION
1-komorowy, C-51 cm, w dekorze,  
w komplecie z syfonem

349zł/kpl.
CELIA ZLEWOZMYWAK GRANITOWY
2-komorowy, wym. 76x48 cm, w komplecie z syfonem

od 119zł/kpl.
zleWozmyWAk kVAdrA 
2-komorowy, wpuszczany w blat, 
syfon w kpl., wym. 78x44x16 cm, 
- tekstura len - 149 zł,  
- tekstura jedwab - 119 zł

od 109zł/szt.
zleWozmyWAk kVAdrA 
2-komorowy, nakładany
wym.: 80x50 cm - 109 zł,  
        80x60 cm - 139 zł

249zł/kpl.
zleW psB GrANitoWy BrAVo 
kolory: grafitowy, piaskowy, szary, 1-kom.,  
z długim ociekaczem, wym. 76x44x17 cm, 
syfon w komplecie
BAteriA - 109 zł

369zł/kpl.
zleW psB GrANitoWy BrAVo 
kolory: grafitowy, piaskowy, szary, 1,5-kom.,  
z długim ociekaczem, wym. 86x44x18 cm, 
syfon w komplecie
BAteriA - 109 zł



47ArmAtUrA łAzieNkoWA

Potrzebujesz ciepłej wody w swoim  

domu, na działce lub w miejscach,  

w których nie ma instalacji C.O.?

Kup przepływowy podgrzewacz 

wody LORD, który nieprzerwanie 

ogrzewa wodę w nieograniczonych 

ilościach. Wystarczy kilka prostych 

ruchów, aby mieć ciepłą wodę 

od +30°C do +60°C  

już po 5 sekundach!

Potrzebujesz ciepłej wody w swoim 

domu, na działce lub w miejscach, 

w których nie ma instalacji C.O.?

Kup przepływowy podgrzewacz 

wody 
ogrzewa wodę w nieograniczonych 

ilościach. Wystarczy kilka prostych 

ruchów, aby mieć ciepłą wodę

od +30°C do +60°C 

już po 5 sekundach!

Potrzebujesz ciepłej wody w swoim 

domu, na działce lub w miejscach, 

w których nie ma instalacji C.O.?

Kup przepływowy podgrzewacz 

wody 
ogrzewa wodę w nieograniczonych 

ilościach. Wystarczy kilka prostych 

ruchów, aby mieć ciepłą wodę

od +30°C do +60°C 

już po 5 sekundach!

1

2
od 149zł/szt.
szAFkA lUstrzANA reFleCtioN 
szer.: 50 cm - 149 zł, 60 cm - 169 zł

399zł/szt.
szAFkA lUstrzANA 
1. sAssAri, ośw. jarzeniowe prostokątne, 60 cm
2. oristANo, ośw. jarzeniowe kwadratowe, 60 cm

119zł/kpl.
ZLEW  
kompozytoWy z syFoNem
wym. 55x21x34 cm

159zł/szt.
przepłyWoWy oGrzeWACz Wody lord 3000 W 
1. ścienny; 2. stojący

1

2

od 279zł/szt.
poJemNośCioWy oGrzeWACz Wody elprom tesy
- 30 litrów - 279 zł, 50 litrów - 289 zł, 80 litrów - 349 zł,  
  100 litrów - 425 zł

od 119zł/szt.
GrzAłkA łAzieNkoWA 

- 300 W - 119 zł
- 600 W - 125 zł
- 900 W - 129 zł

R

szer./wys. moc biały

1. 55x48 cm 250 W 89,99 zł

2. 55x68 cm 370 W 149 zł

3. 55x93 cm 490 W 189 zł

4. 55x118 cm 610 W 219 zł

5. 55x138 cm 375 W 249 zł

szer./wys. moc grafit

1. 53x41,5 cm 195 W 169 zł

2. 53x71,5 cm 320 W 219 zł

3. 53x85 cm 390 W 259 zł

4. 53x106 cm 455 W 289 zł

szer./wys. moc stalowy

1. 50x70 cm 101 W 199,99 zł

2. 50x90 cm 122 W 239 zł

3. 50x120 cm 167 W 299 zł

od 89,99zł/szt.
GrzeJNik łAzieNkoWy psB sUN od 169zł/szt.

GrzeJNik łAzieNkoWy psB lUpo od 199,99zł/szt.
GrzeJNik łAzieNkoWy kroNos

ilościach. Wystarczy kilka prostych 

ruchów, aby mieć ciepłą wodę

od +30°C do +60°C 

już po 5 sekundach!

od
po
- 30 litrów - 
  100 litrów - 



wannowa  
jednouchwytowa

natryskowa  
jednouchwytowa

umywalkowa  
ścienna zlew ścienna  

jednouchwytowa

umywalkowa  
jednouchwytowa

umywalkowa z ruchomą  
wylewką jednouchwytową 

zlew stojąca  
jednouchwytowa

zlewozmywakowa  
z wylewką C 

zlewozmywakowa  
z wyciąganą 

wylewką

wannowa 
jednouchwytowa

wannowa 

natryskowa 

jednouchwytowa

jednouchwytowa

zlew ścienna 

umywalkowa umywalkowa z ruchomą zlew stojąca 

zlewozmywakowa 
z wylewką C 

299zł/kpl.
komplet łAzieNkoWy lemoN
bateria wannowa + bateria umywalkowa + zest. natryskowy:  
jednopunktowy, 5-funkcyjny

zlewozmywakowa 
z wyciąganą

wylewką

jednouchwytowa

od 69zł/szt.
seriA BAterii psB elBA, głowica 40 mm

emoN
bateria wannowa + bateria umywalkowa + zest. natryskowy: 

N

ścienna 

69

umywalkowa 
ścienna 

99zł/szt.

89zł/szt.

69zł/szt.

89zł/szt.

99,99zł/szt.

69zł/szt. 69zł/szt.
79zł/szt.

85zł/szt.

249zł/szt.
kolUmNA  
NAtryskoWA 
z baterią  
termostatyczną

19,99zł/szt.
Cers słUChAWkA NAtryskoWA
z sys. CaClean - szybkie i sprawne  
pozbycie się osadów wapiennych

Wszystkie ceny są cenami brutto. Promocje nie sumują się. Ceny podane w katalogu są cenami wyjściowymi. Oznacza to, że ceny artykułów w markecie mogą się nieznacznie różnić nawet w okresie obowiązywania oferty.  Ze względu na powierzchnię sklepów 
100% oferty dostępne w wybranych jednostkach. 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.

sklep Kod  
pocztowy Adres Telefon

Godziny otwarcia
sklep Kod  

pocztowy Adres Telefon
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele pn.-pt. soboty niedziele
Augustów 16-300 ul. mazurska 21 87-641-00-24 7:00 - 20:00 8:00 - 16:00 10:00 - 16:00 opatów 27-500 ul. 1 maja 66 15-864-17-53 7:00 - 19:00 8:00 - 16:00 10:00 - 16:00

Bochnia marka 32-700 ul. partyzantów 27 14-611-23-02, 
14-611-30-09 7:00 - 17:00 7:00 - 13:00 nieczynne opole lubelskie 24-300 ul. przemysłowa 19 668-037-922 7:00 - 20:00 7:00 - 16:00 10:00 - 16:00

Bolesławiec 59-700 ul. kościuszki 27 75-735-24-80 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 10:00 - 18:00 osielec 34-234 osielec 877 18-277-35-82 7:00 - 20:00 7:00 - 19:00 nieczynne
Busko-zdrój 28-100 ul. Boh. Warszawy 115 41-370-89-40 7:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 17:00 piekoszów 26-065 ul. Czarnowska 54 41-242-14-65 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 9:00 - 17:00
Chęciny 26-060 ul. partyzantów 21 41-315-29-23 7:00 - 18:00 7:00 - 15:00 nieczynne piła 64-920 ul. składowa 3 67-215-91-01 7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 9:00 - 20:00
Chojnów Cieśla 59-225 ul. zielona 2 76-887-40-46 7:30 - 20:00 7:30 - 19:00 10:00 - 18:00 pleszew 63-300 ul. targowa 1 502-527-648 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 10:00 - 18:00
Ciechanów 06-400 ul. Niechodzka 5 23-675-05-30 8:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 16:00 pszenno 58-100 ul. szarych szeregów 100 74-851-69-00 8:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Człuchów 77-300 ul. kwiatowa 2 59-834-41-17 8:00 - 17:00 8:00 - 14:00 nieczynne pułtusk 06-100 ul. Jana pawła ii 10 23-692-52-81, 8:00 - 20:00 8:00 - 17:00 9:00 - 15:00
Czyżowice 44-352 ul. Wodzisławska 12a 32-451-02-43 8:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 16:00 serock 05-140 ul. Warszawska 32 22-782-74-24 7:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 16:00
Drobin 09-210 ul. płocka 34 664-992-264 7:00 - 17:00 7:00 - 14:00 nieczynne słomniki 32-090 ul. s. żeromskiego 1e 12-388-08-00 7:00 - 20:00 7:00 - 18:00 10:00 - 16:00
dzierżoniów 58-200 ul. rzeźnicza 7 74-832-13-00 8:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 18:00 sokołów podlaski 08-300 ul. sokołowska 1 25-787-39-30 7:00 - 19:00 7:00 - 16:00 10:00 - 16:00
Gniezno 62-200 ul. F. roosevelta 118 61-426-22-77 8:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 14:00 starogard Gdański 83-200 ul. zblewska 9 58-560-19-99 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 10:00 - 18:00
Goleniów 72-100 ul. zakładowa 2 91-418-24-33 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 9:00 - 18:00 staszów 28-200 ul. krakowska 47A 15-864-27-32 7:00 - 19:00 7:00 - 18:00 10:00 - 16:00
Grodzisk mazowiecki 05-825 ul. Gen. G. orlicz-dreszera 2a 22-755-01-80 7:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 17:00 strzelno 88-320 wjazd od ul. michelsona 52-318-31-29 7:00 - 17:00 7:00 - 13:00 nieczynne
Hoczew 38-604 Hoczew 143 13-469-42-77 7:00 - 17:00 7:00 - 15:00 nieczynne strzyżów 38-100 strzyżów, tunelowa 9 17-277-47-99 7:00 - 18:00 7:00 - 15:00 nieczynne
hrubieszów 22-500 ul. kolejowa 16 84-696-20-18 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 9:00 - 17:00 świdnica 58-100 ul. szarych szeregów 100 74-851-69-00 8:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Jasło 38-200 ul. Floriańska 121 13-445-60-25 7:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 17:00 świebodzice 58-160 świebodzice, ul. Wałbrzyska 21 728-437-192 8:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Jawor 59-400 ul. kuziennicza 10A 75-712-52-93/95 7:00 - 19:00 8:00 - 17:00 nieczynne świebodzin 66-200 ul. sulechowska 10 68-327-92-80 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 10:00 - 18:00
Kamienna Góra 58-400 ul. spacerowa 1e 698-696-449 7:00 - 18:00 7:00 - 15:00 nieczynne tarnobrzeg 39-400 ul. sikorskiego 86 15-823-91-70 7:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 16:00
Kielce 25-636 ul. szajnowicza-iwanowa 21 C 41-277-11-77 7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 9:00 - 20:00 Tarnów 33-100 ul. Czysta 5 14-684-86-15 8:00 - 20:00 8:00 - 18:00 nieczynne
Kolno 18-500 ul. Wojska polskiego 50 86-278-26-15 7:00 - 19:00 7:00 - 15:00 nieczynne Tczew 83-110 ul. Jagiellońska 55 58-777-00-50 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 9:00 - 18:00
kościerzyna 83-400 ul. Wrzosowa 43 58-680-09-10 8:00 - 19:00 8:00 - 19:00 10:00 - 17:00 tomaszów lubelski 22-600 ul. łaszczowiecka 14 84-664-40-54 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 9:00 - 17:00
kraśnik 23-210 ul. Urzędowska 563 728-899-275 7:00 - 20:00 7:00 - 16:00 10:00 - 16:00 Wadowice 34-100 ul. Wenecja 11 33-844-99-40 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 9:00 - 18:00
krzeszów 58-405 ul. św. Jadwigi śląskiej 2 698-696-450 7:00 - 18:00 8:00 - 16:00 nieczynne Wałbrzych 58-300 ul. skarżyska 2 698-696-454 7:00 - 19:00 7:00 - 16:00 nieczynne
Maków Mazowiecki 06-200 ul. duńskiego Czerwonego krzyża 34 605-140-661 8:00 - 19:00 7:00 - 17:00 9:00 - 15:00 Warszawa Falenica 04-942 ul. ochocza 2 603-556-332 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 9:00 - 16:00
Malbork 82-200 al. Wojska polskiego 462 55-247-66-51 7:00 - 20:00 8:00 - 20:00 9:00 - 18:00 Warszawa marywilska 03-042 ul. marywilska 44 22-256-80-26 8:00 - 19:00 8:00 - 19:00 8:00 - 19:00
międzyrzecz 66-300 ul. konstytucji 3 maja 22 95-741-88-20 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 10:00 - 18:00 Warszawa minox 03-044 ul. płochocińska 118 22-614-33-33 7:00 - 19:00 8:00 - 17:00 nieczynne
mszana dolna 34-730 ul. zakopiańska 6N 660-624-442 7:00 - 20:00 7:00 - 19:00 nieczynne Wrocław - psary 51-180 ul. Główna 1C 71-715-92-92 8:00 - 19:00 8:00 - 19:00 10:00 - 18:00

myszków 42-300 ul. pułaskiego 68 e 34-343-02-01, 
603-630-984 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 10:00 - 20:00 zbąszyń 64-360 ul. kraszewskiego 12 68-416-29-90 8:00 - 20:00 8:00 - 18:00 9:00 - 17:00

Nowa sól 67-100 ul. piłsudskiego 48 68-356-14-11 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 10:00 - 18:00 Zduny 99-440 Zduny 1a 46-838-81-00 7:00 - 17:00 7:00 - 15:00 nieczynne
olkusz 32-300 ul. przemysłowa 9 32-754-59-59 7:00 - 19:00 7:00 - 16:00 nieczynne złotów - Blękwit 77-400 ul. Blękwit 60 A 67-349-25-98 8:00 - 20:00 8:00 - 19:00 10:00 - 15:00

W ofercie biorą udział sklepy psB mrówka wymienione w tabeli:


