
5.

3.

2.

1.

4.

3.

Zestaw mODO*
1. szafka Modo, MDF biały  

połysk, szer. 60 cm - 319 zł
2. blat Modo Sanremo, 

szer. 60 cm - 90 zł
3. umywalka nablatowa  

Tonia - 220 zł
4. słupek, front lustro, 

szer. 43 cm - 320 zł
5. lustro Sote 60/80 cm - 149 zł

* cena nie zawiera armatury  
i akcesoriów

Zestaw  
PODtYNKOwY  
B599 aRteCO
miska zawieszana Clean On,  
deska polipropylenowa, 
wolnoopadająca, przycisk 
spłukujący - chrom błyszczący

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE 
NIkOla 2*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk  
+ ral 7016 struktura
* nie wymaga malowania,  
dostępna również brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

BlENDER  
kIElIchOWy  
Z Zestawem
szklany dzbanek o poj. 1 l, funkcja kruszenia lodu,  
dwie wymienne butelki o poj. 600 ml każda

259 zł

przęsło

od 90 zł

szt. 749 zł

zest.

450
W

hIT cENOWy!

149 zł

zest.

Lipiec 
2022

Oferta ważna  
od 01.07 do 16.07

lub do wyczerpania zapasów.

miejsce na kupon

+50



DO ŁAZIENKI

i kuchni

dostępne kolory:

1.

3.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

kaBINa lUNa
3 dysze do hydromasażu, szyby przednie transparentne  
gr. 4 mm, szyby tylne grafitowe gr. 4 mm, profile chromo-
wane (kabina posiada również profile wokół tylnych szyb), 
uchwyty drzwiowe chromowane, deszczownica z rurką, 
słuchawka prysznicowa, przełącznik funkcyjny;  
brodzik: wys. 15 cm, gł. 5 cm; kabina bez syfonu;  
wym.: 80x80 cm - 1299 zł, 90x90 cm - 1349 zł

kUchENka 
GaZOWa

 - 2-palnikowa - 129 zł 
+100 pkt. PayBack

 - 4-palnikowa - 199 zł 
SZaFka kUchENNa
kolory: dąb sonoma, biały;
wisząca - 149 zł
pod zlewozmywak, wym. 80x50 cm - 149 zł
zlewozmywak, wym. 80x50 cm, stal szlachetna 
- 159 zł/szt., dekor - 199 zł/szt.

Zestaw mea*
biały połysk, nóżki i uchwyty chrom;
1. szafka z umywalką, szer.: 45 cm - 269 zł, 50 cm - 279 zł, 55 cm - 299 zł, 65 cm - 329 zł, 75 cm - 449 zł;  
2. szafka wisząca, szer.: 30 cm - 129 zł, 50 cm - 199 zł; 3. szafka stojąca, szer.: 30 cm - 189 zł, 50 cm - 229 zł;  
4. słupek, wys. 170 cm - 299 zł; 5. szafka stojąca, szer. 60 cm, biały połysk, nóżki, schowek na mop - 549 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

GRZEjNIk  
ŁaZIENkOWy PSB VERa
 - wym. 415x530 mm, moc 240 W - 219 zł
 - wym. 715x530 mm, moc 395 W - 299 zł
 - wym. 850x530 mm, moc 490 W - 369 zł
 - wym. 1060x530 mm, moc 570 W - 429 zł
 - wym. 1240x530 mm, moc 700 W - 529 zł

R

akcESORIa ŁaZIENkOWE
1. AZIBO: dozownik na mydło - 19,90 zł,  

kubek - 9,99 zł, szczotka do WC - 29,99 zł
2. TIMO BLACK: uchwyty na papier - 29,99 zł,  

wieszak samoprzylepny, różne kształty - od 9,99 zł

ZlEW GRaNITOWy BRaVO
2-komorowy bez ociekacza, wym. 76x44x19,5 cm, 
dostępne kolory: grafitowy, piaskowy, szary

od 1299 zł

szt.

od 129 zł

szt.

od 149 zł

szt.

od 129 zł

szt.

od 219 zł

szt.

349 zł

szt.

od 999 zł

szt.

Lipiec 20222 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!
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NOwOcZEsNAłazienka

kaBINa DIll
półokrągła, profile i uchwyty Nero, 
szkło transparentne; wym.: 80x80 cm, 90x90 cm

DesKa 
seDesOwa 
FORMIc PSB
duroplastowa, 
wolnoopadająca

DESZcZOWNIa 
BORO NeRO  
3-funkcyjna z baterią mieszaczową, 
wykończenie Nero, drążek stalowy 
o długości 117,5 cm, słuchawka  
3-funkcyjna o wym. 23x9,5 cm,  
wąż Nero dł. 150 cm, mechaniczny  
przełącznik natrysku,  
regulowany rozstaw mocowań

SÓl  
TaBlETkOWa PSB
do uzdatniania wody,  
worek 25 kg (1,20 zł/kg)

natryskowa wannowa 
umywalkowa 

sztorcowa
zlewozmywakowa 

sztorcowa
zlewozmywakowa 

ścienna
umywalkowa  

ścienna 

SERIa 
BaTERII lUNa
głowica 35 mm

KOmPaKt  
aRteCO 
clEaN ON
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca, z funkcją 
łatwego wypinania,
odpływ poziomy - 499 zł
odpływ pionowy - 549 zł

PŁyTka PODŁOGOWa G304 WOOD 
wym. 29,7x59,8 cm, gat. I; kolory: brown, grey, wood pine

PŁyTkI GRESOWE ITalIaN WOOD
wym. 18,5x59,8 cm, gat. I; kolory: beżowy, brązowy, szary

949 zł

szt.

349 zł

szt.

7999 zł

szt. 7999 zł

szt. 7999 zł

szt.7999 zł

szt. 7999 zł

szt. 13999 zł

szt.

DesKa 
WOLNOOpADAjąCA

DesKa 
WOLNOOpADAjąCA

od 499 zł

zest.7999 zł

szt.

4699 zł

m2

4999 zł

m2

2990 zł

opak.

Lipiec 2022 3 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!
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NOwE

oświetlenie

1.

2.

3.

1.

2.

OPRaWa OŚWIETlENIOWa BOSTON 
kolor czarny; 
pojedyncza, 1xE27 - 59,90 zł, podwójna,  
2xE27 - 119,90 zł, potrójna, 3xE27 - 179,90 zł

OPRawa  
WISZĄca VITa

kolory: biała,  
grafitowa, herbaciana,
zwis 1 pkt. - 89,90 zł,  

listwa 3 pkt. - 199,90 zł,  
okrąg 3 pkt. - 225,90 zł

OPRaWa SPOT FOG
kolor czarny, gwint E14, moc 40
kinkiet - 165,90 zł, listwa 2 - 225,90 zł,  
spirala - 255,90 zł, listwa 4 - 245,90 zł

OPRaWa PRZySUFITOWa
1. GERDA, 3xE27 - 119,90 zł
2. NORMAN, 3xE27 - 125,90 zł

OPRaWa OŚWIETlENIOWa NIkITa
kolory: nikiel, patyna
pojedyncza, 1x60 W - 54,90 zł, 
potrójna, 3x40 W - 169 zł, 
pięcioramienna, 5x40 W - 229 zł

PlaFONy lED 23 W
różne rodzaje

kINkIET DEkORacyjNy lED 
długość 59 cm, moc 5x6,5 W, kolory: czarny, chrom

OPRaWa STylE
średnica 40 cm

OPRaWa jET 
gwint E27, kolory: biały, złoty

OPRawa  
OŚWIETlENIOWa GalacTIcO
pojedyncza - 69,90 zł, potrójna - 199 zł

dostępne  
warianty:

dostępne  
warianty:

dostępne  
warianty:

od 5990 zł

szt.

od 11990 zł

szt.

od 6990 zł

szt.

od 16590 zł

szt. od 5490 zł

szt.

od 119 zł

szt.

139 zł

szt.

13990 zł

szt.99 zł

szt.

od 8990 zł

szt.

Lipiec 20224 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE
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DlA DOmui ogrodu

1.

2.

1.

2.

NaŚWIETlacZ lED
1. 10 W - 11,90 zł, 20 W - 19,90 zł, 30 W - 28,90 zł 
2. z czujnikiem pIR, neutralna biel, 10 W - 29,90 zł, 

20 W - 38,90 zł, 30 W - 54,90 zł

PODtYNKOwe  
GNIaZDa I ŁĄcZNIkI - SERIa caRla
różne rodzaje

ZESTaW laMP lEDOWych 
podtynkowy, moc 4,9 W, w komplecie 3 sztuki, 
kolory: biały, czarny

PRZewóD YDYP 
krążek 50 m.b.;  
- 3x1,5 mm - 179 zł (3,58 zł/m.b.)  
- 3x2,5 mm - 259 zł (5,18 zł/m.b.)

Zestaw sZYNOwY 
długość 100 cm, gwint 3xGU10; kolory: biały, czarny

1. GNIaZDO  
OGRODOWE  
WBIjaNE IP44
 - 59,90 zł
2. pRZEDŁUŻACZE techniczne Ip44
różne rodzaje - od 45,90 zł

aDaPTERy PODRÓŻNE
Europa, UK, USA

NatYNKOwe  
GNIaZDa I ŁĄcZNIkI - SERIa BERG
różne rodzaje

NaTyNkOWE GNIaZDa 
I ŁĄcZNIk - SERIa hERMES
różne rodzaje 

akcESORIa INSTalacyjNE
skrzynka - od 34,90 zł, obudowa - od 6,99 zł, 
wyłączniki nadprądowe - od 9,99 zł

od 199 zł

szt.

od 4590 zł

szt.

od 1190 zł

szt.

149 zł

zest.

od 599 zł

szt.

od 1090 zł

szt.od 179 zł

szt.

2190 zł

kpl.

od 799 zł

szt.

od 699 zł

szt.

Lipiec 2022 5 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE
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NIEZBĘDNE

w domu

1.

2.

3.

4.

2.

1.

PORcElaNa STRElIcja 
kubek baryłka nbc, 300 ml - 11,99 zł; kubek prosty nbc, 250 ml - 11,99 zł; talerz deserowy 20 cm - 20,99 zł;  
miska 14 cm, 400 ml - 20,99 zł; filiżanki: na stopce, 350 ml - 20,99 zł; jumbo na stopce, 350 ml, z podkładką 
- 25,99 zł, 400 ml, ze spodkiem 16,5 cm, w opasce - 39,99 zł; 200 ml, ze spodkiem 15 cm, w opasce - 30,99 zł

laTaRENka
 - metalowa - od 56,99 zł

 - porcelanowa - od 47,99 zł
 - rattanowa - od 102,99 zł

SZkŁO UŻyTkOWE
szklanka, szklanka z uchem, szklanka do piwa, pokal, 
dzbanek z pokrywką

lIBERTO
 - garnek, poj.: 2,2-5,1 l - od 76,99 zł;
 - brytfanna, poj. 7,2 l - 158,99 zł; 
 - patelnia, śr. 20-28 cm - od 39,99 zł; 
dostępne różne rozmiary

kaRNISZ SOllO 
satyna, pojedynczy, dł. 160 cm; dostępne inne długości

DYwaN teRRaZZa
wym. 80x150 cm, dostępne wzory: aztecki, geometria, słomka; różne rozmiary

PaNEl DEkORacyjNy 
1. Montego Anthracite, wym. 50x50 cm (2 m2) - 46,90 zł
2. Concrete grey, wym. 50x50 cm (2 m2) - 37,90 zł
3. Concrete graphite, wym. 100x50 cm (4 m2) - 93,90 zł
4. Apenino Gris, wym. 100x50 cm (4 m2) - 93,90 zł

1. GĄSIOR DaMa
poj. 5 l; z uchwytem szklanym  
i koszykiem plastikowym - od 19,99 zł
2. BalON DO WINa
w koszu plastikowym;  
poj.: 25 l - 121 zł +50 pkt. PaYBaCK; 
34 l - 139 zł

od 1199 zł

szt.

od 4799 zł

szt.

85 zł

szt.

od 3999 zł

szt.

od 499 zł

szt.

4299 zł

szt.

od 3790 zł

szt.

od 1999 zł

szt.

Lipiec 20226 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE
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prZyDAtNEw kuchni

1.

1. 2.

3.

1.

2.

2.
3.

4.
5.

DesKa  
DO PRaSOWaNIa DaRla 
wym. 30x90 cm - 94,99 zł
- pokrowiec na deskę bawełniany,  
metalizowany - od 16,99 zł

POjEMNIkI  
TRaNSPORTOWE BRUNO EcO
wielkości: M 16 l - 11,99 zł, XL 28 l - 18,99 zł,  
XXL 54 l - 33,99 zł

1. WIADRO SUpER 
do mopa, z wyciskaczem - 34,99 zł

2. MOp SUpERMOCIO SOFT 
sprzedawany razem z drążkiem - 17,99 zł

3. WKŁAD DO MOpA - 11,99 zł

ŚcIEREcZka
MIKROFIBRA  

ULTRA FRESh 2+1 
- 11,99 zł

GlITZI alWayS 
clEaN 
zmywak, 2 szt.  
w opak. - 6,49 zł

kRZESŁO  
TaPIcEROWaNE MODI
szer. 46 cm, wys. 88 cm, gł. 46 cm; miękkie siedzisko ta-
picerowane aksamitną tkaniną; nogi drewniane połączone 
metalowym stelażem; kolory: miętowy, szaroniebieski, 
szary

REGaŁ  
DREWNIaNy 
sPOt* 
kolor biały; 
SpOT-1, wym. 35x35x80 cm, 3 półki - 129 zł
SpOT-2, wym. 35x35x100 cm, 4 półki - 169 zł

ZESTaW STOlIkÓW  
kaWOWych lOFT TORa*
blaty w kolorze dąb; stoliki wchodzą jeden pod drugi;
wym.: średni 45x45x45 cm, duży 50x50x50 cm

PERSIl PROSZEk DO PRaNIa
COLOR/REGULAR, 45 prań,  
2,925 kg (10,25 zł/kg)

chEMIa GOSPODaRcZa
1. pUR, płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml 

- 4,99 zł (6,65 zł/l)
2. FINISh ALL IN 1, tabletki do zmywarki, Lemon 

/Regular, 50 tabl./opak. - 27,99 zł (0,56 zł/tabl.)

ŚRODkI cZySTOŚcI
1. FLOOR, płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i glazur, różne rodzaje, 1,5 l  - 5,49 zł (3,66 zł/l)
2. LUDWIK, płyn do mycia pANELI/DREWNA, poj. 1 l - 5,99 zł
3. Kh-7, preparat do usuwania kamienia, do odtłuszczania, 750 ml - 13,99 zł (18,65 zł/l)
4. DESCALER, preparat do usuwania osadów wapiennych, 500 ml - 21,99 zł (43,98 zł/l)
5. AIRWICK, odświeżacz FREShMATIC, komplet 250 ml, różne zapachy - 23,99 zł/kpl. (95,96 zł/l)

caShMIR  
MEGa ROlka

ręcznik kuchenny,  
300 listków 

- 8,99 zł/szt.

DyWaN OGRODOWy
miks kolorów i wzorów; 
wymiary: 0,8x1,8 m - 139 zł, 1,5x2 m - 279 zł

hOREca 
COmFORt
czyściwo papierowe, 
białe - 24,99 zł/szt.

od 1199 zł

szt.

od 499 zł

szt.

199 zł

zest.

od 649 zł

opak.

od 1199 zł

szt.

od 1399 zł

szt.

9499 zł

szt.

179 zł

szt.

od 129 zł

szt.

od 139 zł

szt.

2999 zł

opak.
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NIEZAwODNA

pomoc

MŁOT UDaROWy 1500 W
moc 1500 W; miedziane uzwojenie; energia udaru 5 j; 
uchwyt SDS-plus; śr. wiercenia: beton - 32 mm,  
stal - 13 mm, drewno - 40 mm; w zestawie walizka,  
kpl. wierteł, lubrykant

Myjka cIŚNIENIOWa 1600 W
moc 1600 W; aluminiowa pompa, ciśnienie maks. 130 bar;  
przepływ 6 l/min; maks. temp. wody zasilającej 50°C;  
akcesoria: rękojeść pistoletowa, lanca z dyszą, wbudowany 
zbiornik na detergent, wąż wysokociś. o dł. 5 m,  
uchwyt na wyposażenie, złącze wlotu wody z filtrem

WIERTaRkO-WkRĘTaRka 18 V lI-ION
akumulator 18 V, Li-Ion, 2,5 Ah; maks. moment obr. 
35 Nm; liczba ustawień momentu obr. 21;  
czas ładowania akumulatora 55 min

MŁOTOWIERTaRka 620 W
moc 620 W; reg. prędkości; udar - siła uderzenia 2,2 j; 
uchwyt SDS-plus; funkcje: wiercenie, wiercenie z udarem, 
kucie bez obrotu, kucie z obrotem; maks. śr. wiertła do 
betonu - 20 mm

ZESTaW WIERTEŁ I DŁUT SDS-PlUS
przeznaczenie: do betonu/kamienia;  
zestaw 11 elementów: szpicak 250 mm; dłuto 250 mm; 
9 wierteł do młotów z uchwytem SDS-plus

Myjka cIŚNIENIOWa k2  
UNIVERSal EDITION
ciśnienie 110 bar, wydajność tłoczenia 360 l/h; idealna 
do drobnych prac wokół domu i w ogrodzie, pozwoli 
szybko i wygodnie wyczyścić narzędzia, meble ogro-
dowe czy rower; wyposażenie: wąż wysokociśnieniowy 
o dł. 3 m, lanca z dyszą rotacyjną

ZESTaW GlaZURNIcZy
wiadro glazurnicze 24 l; kratka do wiadra; rolki perfo-
rowane podwójne; paca guma 12x26 cm; paca gąbka 
hYDRO 12x76 cm; gąbka kostka miękka 140x110x70 mm; 
pokrywa wiaderka

SySTEM POZIOMOWaNIa PŁyTEk
klipsy 250 szt. - 1,5 mm; kliny 100 szt.; podkładek pod 
kliny 50 szt.; szczypce 1 szt.

ZESTaW MalaRSkI
zawartość: kuweta 24/32 cm; wałek 18 cm;  
wałek 10 cm; pędzel angielski 36 mm; folia  
malarska 4x5 m 

WaŁEk MalaRSkI
szer. 18 cm 
+ DRąŻEK TELESKOpOWY
o dł. do 1,8 m

6990 zł

zest.

6990 zł

zest.

2690 zł

zest.

2290 zł

zest.

319 zł

zest.

549 zł

szt.

219 zł

szt.

269 zł

szt.

299 zł

szt.

7990 zł

zest.

WalIZka
W KOMpLECIE

620
W

WalIZka
W KOMpLECIE

1500
W

110
bar

130
bar

1600
W
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wygODAi ochrona

WyRZyNaRka 800 W Z laSEREM
moc 800 W; zakres cięcia (drewno/plastik/stal) 
100/12/8 mm; reg. obrotów; dmuchawa do pyłu i funkcja 
odkurzania; aluminiowa podstawa reg. do 45°; szybki 
uchwyt ostrza; 3-pozycyjne wahadło; laser prowadzący; 
silnik z miedzianym uzwojeniem, walizka

PIlaRka TaRcZOWa 1410 W
moc 1410 W; śr. tarczy 190 mm; wylot na pył (adapter); 
szybki stop, maks kąt cięcia 45°; gł. cięcia pod kątem 
90° - 67 mm, pod kątem 45° - 46 mm; aluminiowa stopa, 
tarcza do drewna

STRUG 850 W
moc 850 W; szer. strugania 82 mm, głębokość do 3 mm, 
struganie wgłębne od 0 do 12 mm; możliwa jest obróbka 
krawędzi; aluminiowa stopa; w zestawie: worek na pył, 
prowadnica równoległa oraz wspornik i prowadnica 
do strugania wgłębnego

CZaPKa  
Z DaSZkIEM 
robocza/sportowa

RĘkaWIcE
ze skóry koziej,  
rozm.: 8, 9, 10, 11  
- 12,90 zł/para

kOSZUlka
1. T-ShIRT, jasnoszara, gramatura 180 g/m2,  

rozm.: M, L, XL, 2XL - 19,99 zł
2. pOLO, granatowa, gramatura 220 g/m2, rozm.: M, L, 

XL, 2XL - 39,90 zł

SPODENkI  
kRÓTkIE

szaro-czarne,  
100% bawełna,  

gramatura 245 g/m2,  
rozm.: M, L, XL, 2XL

OkUlaRy OchRONNE 
regulowane - 9,99 zł/szt.

SZlIFIERka kĄTOWa 600 W
moc 600 W; śr. tarczy 115x22,2 mm, 
obroty 12000 obr./min

SZlIFIERka DO GIPSU/GŁaDZI
moc 900 W; reg. obrotów 1200-2000 obr./min; śr. pa-
pieru 225 mm; waga 2,6 kg; worek na pył i krążki ścierne 
w zestawie; samozasysający systemem odpylania, nie 
wymaga odkurzacza; oświetlenie LED

SZlIFIERka kĄTOWa 750 W
moc 750 W; śr. tarczy 125 mm; regulacja obrotów  
2800-11000 obr./min

KOsa 
WIElOFUNkcyjNa 

SPalINOWa haNDy
silnik 2-suwowy o poj. 52 cm3;  
szer. robocza: tarczy 25,5 cm,  

żyłki 42 cm; dzielona rura; w kpl.: podkrze-
sywarka, nożyce do żywopłotu, szelki, klucz 
do świecy, pojemnik na mieszankę, głowica 

żyłkowa, tarcza tnąca

NOŻycE ElEkTRycZNE  
DO ŻyWOPŁOTU haNDy

silnik 600 W, dł. robocza 49 cm; 
maks. średnica gałęzi 16 mm

SaNDaŁy  
TREkkINGOWE/ROBOcZE

materiał pU/DZIANINA, elastyczne sznurowadła  
reg. zaciskiem; wkładki z elastyczną poduszką  

i podkładką łagodzącą nacisk stopy; podeszwa  
gumowa o wys. elastyczności, głęboki protektor;  

rozm.: 40, 41, 42, 43, 44, 45

179 zł

szt.

249 zł

szt.

239 zł

szt.

6490 zł

szt.

1790 zł

szt.

od 1999 zł

szt.

289 zł

szt.

259 zł

szt.99 zł

szt.

699 zł

kpl.

9990 zł

para

149 zł

szt.

WalIZka
W KOMpLECIE

800
W

600
W

850
W

1410
W

900
W

750
W

52
cm3

42
cm

600
W

49
cm
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KOlOry

lata
FaRBa BIaŁa  

DEkORal REMONTy 3 l

za 1 zł
przy zakupie 

 5 litrów farby kolorowej

DEkORal MOc kOlORU

DUlUX EaSy caRE
farba plamoodporna, różne kolory, 2,5 l (27,99 zł/l)

NOBIlES PORy ROkU
farba lateksowa, 2,5 l (13,19 zł/l)

SaDOlIN EXTRa
lakierobejca dekoracyjno-ochronna,  
różne kolory, 2,5 l (51,60 zł/l)

ŚNIEŻka SUPERMal
emalia olejno-ftalowa,  
różne kolory, 800 ml (27,48 zł/l)

VIDaRON IMPREGNaT
ochronno-dekoracyjny, powłokotwórczy, 5 l (17,98 zł/l)

jEDyNka PERFEkcyjNa PlUS
antyrefleksyjna, lateksowa, matowa farba biała, prze-
znaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 10 l (7 zł/l)

DEkORal MOc kOlORU
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l (17,19 zł/l)

ŚNIEŻka EkO PlUS
lateksowa farba do wnętrz, odporna na szorowanie, 
zapewnia oddychanie ścian, polecana do dużych 
powierzchni, doskonałe krycie (1-2 warstwy), optymalna 
wydajność do 14 m2/l, 11,5 l (7,20 zł/l)

GRUNT PODkŁaDOWy DUlUX
zwiększa przyczepność i krycie farb oraz zapewnia 
oddychanie ścian, 8 l (8,12 zł/l)

PaNEl 3D
wym. 75x200 cm, śr. drutu 3,2 mm, ocynk + RAL 7016, połysk

6999 zł

szt.

129 zł

szt.

8990 zł

szt.

6999 zł

szt.

2199 zł

szt.

3299 zł

szt.

8290 zł

szt.

4299 zł

szt.

6499 zł

szt.

5590 zł

szt.

2,5
litra

5
litrów

0,8
litra

2,5
litra

2,5
litra

11,5
litra

2,5
litra

10
litrów

8
litrów
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lEtNI cZAsna remont

2.

1.

8 mm 8 mm

7 mm 8 mm

DRZWI ZEWNĘTRZNE hyDRa
szer. 90 cm, L/p, kolory: złoty dąb, orzech, antracyt;  
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet akce-
soriów; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: 
szyba hartowana, ramka INOX, blacha ocynkowana; 
uszczelka na całym obwodzie

DRZWI ZEWNĘTRZNE PaRyS
szer. 90 cm, L/p, kolory: orzech szlachetny, dąb szlachetny, 
antracyt; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet 
akcesoriów; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończe-
nie: szyba hartowana, ramka czarna, blacha ocynkowana; 
2 uszczelki na całym obwodzie

alTRaD BETONIaRka MIX-130/Ż 
poj. 130/100 l, moc 550 W, wieniec żeliwny

TEkTURa
 - budowlana, malarska, gładka, 280 g/m2,  
rol. 1x15 m - 19,99 zł
 - falista 2-warstwowa, 200-210 g/m2,  
rol. 1x15 m - 24,99 zł

1. POjEMNIk BUDOWlaNy
do rozrabiania zapraw; poj.: 45 l - 15,99 zł,  
65 l - 19,99 zł, 90 l - 22,99 zł
2. Wiadro budowlane
poj.: 12 l - 3,99 zł, 20 l - 7,49 zł

FOlIa kUBEŁkOWa 
FUNDaMENTOWa
rolka: 1x20 m - 79 zł, 
1,5x20 m - 118,50 zł, 
2x20 m - 158 zł

ElaSTycZNa 
ZaPRawa 
klEjĄca cM16
z włóknami, 25 kg 
(1,75 zł/kg)

PaNEl PODŁOGOWy DĄB BaROkOWy
AC5, gr. 8 mm

PaNEl PODŁOGOWy DĄB aPOlONIa
AC4, gr. 8 mm, V-fuga

PaNEl PODŁOGOWy DĄB TEaTRalNy
AC4, gr. 7 mm

PaNEl PODŁOGOWy DĄB calGaRy
AC4, gr. 8 mm

aC5 aC4

aC4 aC4

masteR  
DRaBINa 
DOmOwa  
alUMINIOWa
maks. obciążenie 125 kg, 
4-stopniowa - 99,99 zł
5-stopniowa - 139,99 zł

1599 zł

kpl.

od 399 zł

szt.

1199 zł

szt.

1899 zł

kpl.

od 1999 zł

rolka

od 79 zł

rolka

4399 zł

opak.

2999 zł

m2

4199 zł

m2

3499 zł

m2

4299 zł

m2

od 9999 zł

szt.25
kg

500
W
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GRIll GaZOWy laWOWy 2.1
moc 6,5 kW, podwójny palnik główny + kuchenka boczna 
do gotowania, piezo zapalacz w przycisku, w zestawie wąż 
i reduktor ciśnieniowy, pow. grillowania 48,5x37,5 cm

GRIll PORTaGO
składany, emaliowane  
palenisko, pobocznica 
i nóżki lakierowane;  
kolory: czerwony, zielony, 
czarny; chromowany ruszt 
grillowy o wym. 33x26 cm

PaRaSOl  
OGRODOWy  

haVaNa
śr. 3 m, 6 żeber, rozkładany 

przy pomocy korbki, 
kolory: zielony, grafitowy, 

brązowy - 209 zł/szt.;
 - pODSTAWA DO pARASOLI, 

śr. 51 cm - 149 zł/szt.

FOTEl  
haMakOWy  

BRaSIl claSSIc
maks. waga  

użytkownika 120 kg  
- 119 zł/szt.

TRaMPOlINa
 - śr. 244 cm - 599 zł/szt.
 - z drabinką: śr. 305 cm - 799 zł/szt.,  
śr. 366 cm - 999 zł/szt., śr. 427 cm - 1109 zł/szt.

laMPa  
OWaDOBÓjcZa
dioda UV-A przyciąga  
owady; do zawieszenia  
lub wolnostojąca;  
idealna do użytku wew.  
i na zew.

STÓŁ kaTERINGOWy VIVID
wym. 180x70x74 cm, maks. obciążenie 75 kg - 249 zł/szt.
ŁaWka kaTERINGOWa VIVID
wym. 183x28x43 cm, siedzisko z hDpE, stalowe nogi i rama, 
maks. obciążenie 180 kg - 149 zł/szt.

hUŚTaWka INES
wym. 215x130x170 cm, z funkcją rozkładania, maks.  
udźwig 300 kg, w zest.: moskitiera, 2 półki,  
2 dodatkowe poduszki - 1699 zł/zest.

kURTyNa  
wODNa

dł. 7,5 m, zużycie  
wody 2 l/h  

przy ciś. 2 bary  
- 79 zł/zest.

Na OwaDY
 - SpIRALE OWADOBójCZE  
do zwalczania komarów 
- 7,99 zł 
 - MUChOMOR, spray na 
osy, 400 ml - 14,90 zł 
(37,25 zł/l)

hORTENSja BUkIETOWa PREMIUM c2BaNaNOWIEc

719 zł

zest.

89 zł

szt.

2699 zł

szt.109 zł

szt. 999 zł

szt.

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

Wszystkie ceny są cenami brutto. Promocje nie sumują się. Ceny podane w gazetce są cenami wyjściowymi. Oznacza to, że ceny artykułów w markecie mogą się nieznacznie różnić nawet w okresie  
obowiązywania oferty. Ze względu na powierzchnię handlową 100% oferty dostępne w wybranych sklepach. Oferta ma charakter informacyjny i polega na wyróżnieniu  

artykułów asortymentu. Sklepy Mrówka zastrzegają sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

W ofercie biorą udział sklepy pSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy płatności:

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty
Adres

Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty
Adres

Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

+250

+50


