Wrzesień
2021
Oferta ważna
od 10.09 do 25.09
lub do wyczerpania zapasów.

-60 %
do

249
zł/zest.

7399

zł/szt.

1000
W

17

litrów

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.

Lampa podłogowa BENFICA 2

maks. 60 W - E27, maks.40 W - E14,
220-240 V, 50/60 Hz, kolory: czarny, szary, biały

Z nami

cieplej

999

189

zł/szt.

999

od

zł/szt.

zł/szt.

2999
zł/szt.

10,5

10

kW

kW

Piec stalowy MASTER
Magda 10,5 kW

Piec stalowy
Berta 10 kW

wym. 47,5x41x90 cm, brąz,
górna żeliwna płyta

wym. 46,5x39x97 cm

3299

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, 90° - 29,99 zł

7499

zł/szt.

7999

zł/szt.

Kosz metalowy,
pojemnik na popiół
110 l

1.

zł/szt.

2.

GRZEJNIK
KWARCOWY

dwie opcje grzania

GRZEJNIK
halogenowy

GRZEJNIK CERAMICZNY

GRZEJNIK KONWEKTOROWY

1. PTC - 1508A - 94,99 zł/szt.
2. PTC - A11 - 94,99 zł/szt.

2000 W, bez nawiewu

trzy opcje grzania

279

od

zł/szt.

299

od

zł/szt.

299

zł/szt.

+100
+100
+500

Piecyk gazowy

dolny, podumywalkowy
--10 l - 299 zł
--15 l - 329 zł

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

4,2 kW

od

Pojemnościowy
ogrzewacz wody

Pojemnościowy
ogrzewacz wody

579

+100

zł/szt.

PSB wymiennik
z podwójną
wężownicą xW

80 l - 579 zł, 100 l - 629 zł,
120 l - 649 zł, 140 l - 699 zł

2
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od

8999
zł/szt.

2399
zł/żeberko

GRZEJNIK
ALUMINIOWY OPAL80

KUCHENKA GAZOWA

--2-palnikowa - 89,99 zł
+100 pkt. PAYBACK
--4-palnikowa - 149,99 zł
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

529

139

zł/zest.

zł/szt.

e
w
o
k
n
e
i
z
a
Ł
inspiracje

799

+100

zł/kpl.

Wyposażenie łazienek

KOLUMNA
NATRYSKOWA
A-18
TOALETKA
KOSMETYCZNA kasia

chromowany drążek
wys. 96 cm
i śr. 22 mm,
deszczownica, słuchawka prysznicowa,
mydelniczka, przewód natryskowy

+500

lustro z oświetleniem 12xLED,
zestaw zawiera 3 elementy,
wym. 140x94x43 cm

od

249
zł/szt.

289

zł/zest.

ZESTAW RONDA*

kolor: biały/buk truflowy; słupek 40 cm, podwieszany - 249 zł,
szafka z umywalką 60 cm, podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

zESTAW VENTO

szafka z umywalką 50 cm, biały, bez akcesoriów

od

Wyposażenie łazienek

KABINA PRYSZNICOWA ALBA PLUS

399

wym.: 80 i 90 cm, szkło mleczne motyw grecki 4 mm,
profile aluminiowe - chrom, brodzik abs, syfon w komplecie, rolki górne podwójne, rolki dolne pojedyncze,
wysokość brodzika 32 cm, głębokość brodzika 18 cm

649

zł/zest.

od

899
zł/szt.

zł/zest.

deska

wolnoopadająca

Kompakt arteco
Clean On

Zestaw arteco

stelaż podtynkowy, miska
zawieszana CleanOn,
deska polipropylenowa,
wolnoopadająca, przycisk
chrom błyszczący

deska duroplastowa,
wolnoopadająca, z funkcją
łatwego wypinania,
- odpływ poziomy - 399 zł,
- odpływ pionowy - 429 zł

+100

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

od

79
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

duroplastowa, wolnoopadająca

różne rodzaje, przyssawki,
łatwy montaż, bez wiercenia
dziur w płytkach

97

85

DeSKA SEDESOWA
FORMIC SUPER SLIM

AKCESORIA
ŁAZIENKOWE FORTE

+100

Deska z zawiasem
wolnoopaDAjącym
MDF, kolor: dąb bielony,
bambus, orzech, venge

2499
zł/szt.

Dywaniki łazienkowe
wym. 60x40 cm, różne rodzaje

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Półka łazienkowa stigi

1. narożna - 79 zł, 2. prosta - 119 zł,
3. na kabinę - 129 zł

Wrzesień 2021

3

Stolik NORDIC*

649

blat z płyty MDF w kolorze dąb, otoczony metalową
obręczą, nogi metalowe, średnica: 40 cm - 69,90 zł,
50 cm - 99,90 zł, 80 cm - 179 zł

zł/szt.

od

6990
zł/szt.

*dostępne w wybranych sklepach

od

+200

159
zł/szt.

regał loft kraft*

FOTEL MILORD

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

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

2790

2490

zł/kg

od

zł/szt.

2290
zł/szt.

Pojemnik
VEGBOX

do przechowywania
żywności, kolory:
pudrowy róż,
niebieski, limonkowy,
popielaty

Garnek STRONG

garnek nierdzewny z pokrywką;
dostępne różne wielkości

Pościel FARGRIK MAROCO

poduszka: 50x60 cm - 22,90 zł, 70x80 cm - 34,90 zł
kołdra: 160x200 cm - 54,90 zł, 220x200 cm - 69,90 zł

Organizacja garderoby
od

399
zł/szt.

Organizery,
pokrowce

1. organizer na ubrania
i pościel - od 12,90 zł
2. pokrowiec na ubrania
- od 9,99 zł

3.

3. Worek
próżniowy

Pojemnik clipbox
lara/lars

2.

1.

od

dostępne różne rozmiary
- od 8,99 zł

różne pojemności

4790
zł/szt.

od

899
zł/szt.

299

od

zł/szt.

549

1990

zł/szt.

zł/szt.

Wiadro
Kosz
do segregacji
poj. 24 l

4
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Worki na śmieci

poj. 35-300 l; różne rodzaje

poj. 10 l, z uchwytem,
--kolory: szary, czerwony,
niebieski - 5,49 zł
--z nadrukiem grzybów - 12,90 zł

wycieraczka formica
kokos, wym. 60x40 cm
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

od

399

129

109

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Miotły, szczotki
zewnętrzne

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

+100

VILEDA mop
obrotowy TURBO 3w1

LEIFHEIT suszarka
PEGASUS 150 SOLID SLIM

--wkład do mopa obrotowego - 34,90 zł/szt.

259
zł/szt.

2990
zł/szt.

XX

XX

22

Dzbanek filtrujący

Dafi Luna Classic 3,3 l
zł/zest.
w zestawie dzbanek,
1 filtr Standard Classic,
bidon 0,6 l

manualnyfiltrujĄcy
Dzbanek
wskaźnik
Dafi
Luna Classic 3,3 l
filtra 1 filtr Standard Classic,
w wymiany
zestawie: dzbanek,

bidon 0,6 l, manualny wskaźnik wymiany filtra

Zestaw
1. filtrów do wody
2+1 Standard Classic

biurko olek białe

wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej, 4 pojemne szuflady,
nowoczesna stylistyka (szuflady bez uchwytów), wym. 94x75x43 cm
1.
7.

4.
5.

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

8.

3.

XX

taboret alex

od

Zestaw filtrów do wody

1. 2+1 Standard Classic - 24,99 zł/zest.
2. 2+1 Standard Unimax - 29,99 zł/zest.

Zestaw filtrów do wody

XX XX
12.

10.
11.

6.

XX

15.
2+1 Standard Unimax

549
zł/szt.

2.

13.

16.

9.

14.

2.

CHEMIA GOSPODARCZA

1. persil proszek do prania COLOR/REGULAR, 45 prań, 2,925 kg - 29,99 zł (10,25 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)
8. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny spray, różne rodzaje, 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

9. SIDOLUX ANTI-BAC żel do rąk wirusobójczy, 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
10. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny płyn do podłóg, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
11. CASHMIR GIGA ręcznik kuchenny, 500 listków - 8,99 zł
12. REGINA ALOE VERA papier toaletowy, a'12 - 12,49 zł (1,04 zł/rolka)
13. Septi soap HYgienic higieniczny płyn do mycia powierzchni i rąk,
5 l - 55 zł (11 zł/l)
14. Humistop pochłaniacz wilgoci, urządzenie 280 g - 11,99 zł (42,82 zł/kg)
15. Humistop MAXI pochłaniacz wilgoci, urządzenie 800 g - 22,99 zł (28,75 zł/kg)
16. Humistop wkład zapasowy do pochłaniacza wilgoci
- od 7,99 zł (od 18,73 zł/kg)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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GRESY

nętrza
do Twojego w

5999
zł/m2

MARKINIA
GOLD HIGH GLOSSY
wym. 60x60 cm

5999
zł/m2

Stardust Cemento Ankara
płytka podłogowa, wym. 60x60 cm, gat. I

Piękna
podłoga

1. Dąb Teatralny,
AC4, 7 mm
- 23,99 zł

7 mm

od

2399
zł/m2

2. Dąb Calgary,
AC4, 8 mm
- 26,99 zł

8 mm

3. Dąb Malay/
Holenderski,
AC4, 8 mm, V-fuga
- 32,99 zł

8 mm

4. Dąb Costa,
AC5, 8 mm, V-fuga
- 39,99 zł

8 mm

PANELE
PODŁOGOWE

6
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i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

19

by
Kup 5 l far

29

99

zł/szt.

i odbierz

zł/szt.

od

bon 20 ezł

*szczegóły oferty w regulaminie dostępnym w sklepie;
ilość bonów ograniczona

od

99

5999
zł/szt.

na kolejn
zakupy

od 0,5
litra

BECKERS Designer UNIVERSAL

wodorozcieńczalna emalia przeznaczona do
dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni
drewnianych i drewnopochodnych, najlepszy wybór
dla alergików oraz do malowania elementów w pokojach dziecięcych, posiada rekomendacje PTA;
0,5 l - 19,99 zł (39,98 zł/l), 1 l - 38,99 zł,
2,5 l - 89,99 zł (36 zł/l)

9999

od 2,5
litra

DULUX EASY CARE*

farba lateksowa,
2,5 l (12 zł/l)

nieskazitelna

zł/szt.

2,5
litra

NOBILES PORY ROKU

b i e l 66

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

5999

99

7999

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

11
litrów

SUPER WHITE

wysokiej jakości wodorozcieńczalna
farba lateksowa, pozwala uzyskać
efekt eleganckiej, świeżej bieli o głęboko
matowym wykończeniu, 11 l (9,09 zł/l)

4999

zł/rolka

10
litrów

10
litrów

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, 10 l (6,70 zł/l)

JEDYNKA PERFEKCYJNA PLUS

antyrefleksyjna, lateksowa, matowa farba
biała, przeznaczona do dekoracyjnego
malowania ścian i sufitów wewnątrz
pomieszczeń, 10 l (6 zł/l)

gr. 0,2 mm, wym.

m

zł/szt.

od

Folia PSB STANDARD
paroizolacyjna

1799
zł/szt.

0,9
litra

zł/rolka

139

biała, nowoczesna akrylowa farba
do malowania ścian i sufitów
wewnątrz pomieszczeń, 10 l (8 zł/l)

zł/szt.

6899
99

NOBILES SUPER AKRYL

2999

Folia PSB budowlana
czarna STANDARD
4x25

10
litrów

0,9
litra

chlorok auczuk Rafil

DEKORAL EMAKOL STRONG

różne kolory, 0,9 l (33,32 zł/l)

5599

gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m

1899

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

7999

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Siatka podtynkowa
IRIS GLASS

Tektura falista

160 g, pomarańczowa, rol. 1,1x50 m

od

2499
zł/szt.

Piana
montażowa
Whiteteq

wężyk, 750 ml
- 24,99 zł (33,32 zł/l),
pistolet, 750 ml
- 25,99 zł (34,65 zł/l)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

10
litrów

2-warstwowa, 200-210 g/m2,
1x15 m2

DEKORAL GRUNT LATEKS
10 l (5,60 zł/l)

od

VIDARON
IMPREGNAT

5
litrów

różne kolory, 5 l (16 zł/l)

5999
zł/szt.

Farba Renowacyjna
do mebli i płytek ściennych V33

różne kolory,
do kuchni, 750 ml - 59,99 zł (79,99 zł/l), 2 l - 129,99 zł (65 zł/l)
do łazienki, 750 ml - 76,99 zł (102,65 zł/l), 2 l - 139 zł (69,50 zł/l)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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399

259

zł/kpl.

zł/kpl.

+100

179
zł/kpl.

900

720

18

W

W

V

walizka

walizka

walizka

w komplecie

Młot udarowy 900 W

Wiertarka udarowa 720 W

w komplecie

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

moc 720 W, uchwyt kluczykowy 13 mm,
pręd. 0-3000 obr./min, schowek na wiertła
ulokowany w dodatkowej rękojeści, walizka

Wiertarko-wkrętarka Energy+ 18 V

dwa akumulatory 2 Ah 18 V; obroty: bieg I 0-350 obr./min,
bieg II 0-1250 obr./min; uchwyt zdejmowany 0.8-10 mm,
pod uchwytem gniazdo sześciokątne 1/4”; moment obrotowy
(miękki/twardy): 28/44 Nm, walizka

249

1200
W

179

139

zł/kpl.

zł/szt.

1200

900

W

w komplecie

zł/kpl.

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

W

Szlifierka kątowa 1200 W
moc 1200 W; śr. tarczy 125 mm;
reg. obrotów w zakresie
4000-12 000 obr./min;
bezkluczykowy montaż osłony

Szlifierka kątowa 900 W
+ zestaw tarcz

moc 900 W, śr. tarczy 125 mm; regulacja obrotów
w zakresie 3000-12000 obr./min, w komplecie
10 tarcz tnących do metalu 125x1x22,2 mm

+200

349
zł/szt.

249
zł/zest.

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.

800

2.

W

od

1000
W

przecinarka do drewna

zł/zest.

moc 800 W; silnik indukcyjny
bezszczotkowy; śr. tarczy 200 mm,
24 zęby; głębokość cięcia
pod kątem: 90° - 45 mm, 45° - 27 mm

17

litrów

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

1.
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.

8

Wrzesień 2021

3590

i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

5990

BLUZA POLAROWA

zł/szt.

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.

2299
zł/szt.

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

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

PŁASZCZ
PRZECIWDESZCZowy
materiał PCV/poliester;
wentylacja na plecach
i pod pachami, rękawy
z regulowanym ściągaczem;
dostępne rozmiary:
M, L, XL, 2XL

SPODNIE BOJÓWKI
MORO SZARE
ZE WZMOCNIENIAMI

4490

wytrzymała tkanina typu rip-stop, podwójne szwy, 12 kieszeni, elementy odblaskowe, regulacja szerokości w pasie; dostępne
rozmiary: M, L, XL, 2XL - 139 zł/szt.

zł/kpl.

KOMPLET MORO
PRZECIWDESZCZOWY

PÓŁBUTY SKÓRA/OXFORD

wierzch ze skóry/tkaniny typu Oxford,
podeszwa gumowana o właściwościach
antypoślizgowych, półbuty z noskiem stalowym,
kategoria bezpieczeństwa: SB, SRA; dostępne
rozmiary: 40-45 - 129 zł/para

109

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

249

zł/szt.

zł/szt.

339

zł/szt.

220
W

cm3

W

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

moc 2000 W, napięcie 230 V~50 Hz,
prowadnica dł. 40 cm, waga 5,5 kg

1299
zł/kpl.

DRZWI ZEWNĘTRZNE PASADENA

Pilarka spalinowa LIDER HP 5245

Pilarka elektryczna
LIDER GTP 2040QT

silnik o mocy 220 W, tarcza o wym.
145x3,2x22 mm, posiada regulację
kąta ostrzenia w zakresie od - 35° do +35°

szer. 90 cm, L/P, kolory: orzech, złoty dąb, antracyt,
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: blacha ocynkowana, Nano Advance, komplet akcesoriów
w cenie
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

51,5

2000

Ostrzałka
elektryczna
HANDY FE 220

1699

od

zł/kpl.

DRZWI ZEWNĘTRZNE BRISTOL

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

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

369
zł/szt.

SKRZYDŁO RAMOWE
WEWNĘTRZNE zitron*

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

Wrzesień 2021
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hit cen
owy

od

ię
Zajmiemy s

oświetleniem

4290

mu
Twojego do

zł/szt.

1.

2.

5990
zł/szt.

3.

oprawa
WISZĄCA
LAGOS

aluminiowa,
gwint GU10,
kolory: biały, czarny

OPRAWA OŚWIETLENIOWA VILETTA

1.

gwint: E27, kolory: satyna/biały, patyna/biały, chrom/biały
1. kinkiet - 42,90 zł
2. oprawa 3 pkt. - 129 zł
3. oprawa 5 pkt. - 179 zł

od

199
zł/szt.

1.

2.

od

3990
zł/szt.

1490

2.

+50

zł/szt.

Oprawa sufitowa TENSA

PLAFON LED

1. Candara, kolor chrom, moc 15 W - 289 zł,
2. ETNA, 3xE14 + LED, 12 W z pilotem - 199 zł

IP 20, gwint GU10, aluminiowa, kolory: biała, czarna
1. okrągła, wym. 96x140 mm - 39,90 zł
2. kwadratowa, wym. 90x90 mm - 42,90 zł

oprawa przysufitowa RESTO

gwint GU10, okrągła, kwadratowa, kolory: biały, czarny

od

1190

1.

2.

2.

zł/szt.

+50

NAŚWIETLACZE LED

1. 10 W - 11,90 zł, 20 W - 19,90 zł,
30 W - 28,90 zł
2. z czujnikiem ruchu, 10 W - 29,90 zł,
20 W - 38,90 zł, 30 W - 54,90 zł

1.
3.

od

od

5590

zł/szt.

zł/szt.

OPRAWY ZEWNĘTRZNE LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
kolory: biała, czarna, szara, barwa światła neutralna
1. RIOLIT, 15 W, 1100 lm, IP65 - 55,90 zł
2. HOWLIT, 20 W, 1800 lm, IP65 - 72,90 zł
3. FRENIT, 20 W, 1800 lm, IP65, funkcja przyciemnienia - 74,90 zł

10

Wrzesień 2021

299

ŻARÓWKI LED
różne rodzaje
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

od

8599

359

+50

zł/szt.

zł/szt.

Balon
do wina

poj. 25 l, w koszu
plastikowym;
dostępne również
poj. od 5 do 54 l

859
zł/szt.

Krzewy ozdobne i owocowe

1. WRZOSY

miks kolorów - od 3,59 zł

2. LAWENDA
- 4,99 zł

od

trawy
ozdobne

borówka amerykańska - na cały sezon, odmiany owocują jedna
po drugiej, agrest, jeżyna, malina, porzeczka (czerwona, biała, czarna),
bez czarny, pigwowiec, rokitnik, morwa, winorośl;
- mini kiwi ostrolistna Issai + 50 pkt. PAYBACK

różne rodzaje
- od 9,99 zł/szt.

899

od

zł/szt.

CEBULE KWIATOWE

do nasadzeń jesiennych: hiacynty,
tulipany, narcyze, krokusy, szafirki
- 6,99 zł/opak.

349
zł/szt.

NAWOZy

Trawy oraz Nawozy

--organiczny nawóz granulowany naturalny trawnik - 49,90 zł
--naturalny trawnik sprayer - 39,90 zł
--kwiaty domowe i balkonowe - 15,90 zł
--ampułka rośliny i kwiaty - 3,49 zł

--PRIMA mieszanka traw odpowiednia na hale widowiskowe, sportowe i wystawowe; place gier i zabaw; tereny
campingowe; 0,9 kg - 9,99 zł (11,10 zł/kg), 4,5 kg - 49,90 zł (11,09 zł/kg), 9,5 kg - 99 zł (10,42 zł/kg)
--nawozy jesienne: uniwersalne, do trawników, iglaków, do drzew i krzewów liściastych
- od 8,99 zł (od 5,49 zł/kg)
--obornik bydlęcy lub koński, 5 l - 10,90 zł (2,18 zł/l), 10 l - 15,90 zł (1,59 zł/l)

od

Narzędzia ogrodowe

3390

od

zł/para

zł/zest.

Kalosze

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

od

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

99
zł/szt.

129
zł/szt.

85

od

2290

od

449
zł/szt.

zł/szt.

1.

2.

2600
W

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
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

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

NARZĘDZIA
OGRODOWE
różne rodzaje

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

NARZĘDZIA OGRODOWE
różne rodzaje

Wrzesień 2021
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*10 lat gwarancji po rejestracji
na stronie: www.polbram.eu

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

479

+50

zł/ przęsło

PRODUKT
POLSKI

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE bona*

szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 7016, struktura
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

Piece

349

stalowe

649

499

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

699

699

zł/szt.

zł/szt.

płyta
grzewcza

8,6
kW

8,6

10,7

Ewa max

kW

kW

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

LUIZA

wym. 33x36x93 cm

hit ceno
w

Beata

wym. 46,5x39x80 cm

hit ceno
w

99

y

3499

kW

kW

barbara

Ochron
a przed
przegr
zaniem

8,6

10,7

eliza

wym. 46,5x39x97 cm

wym. 40x46x90 cm, kolor beżowy

129

y

zł/szt.

zł/szt.

769
W

poj.

zł/szt.

TERMOWENTY
LATOR FH-04

MRÓWKA

+100

18 l
Suszarka
do grzybów

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

Odkurzacz
kominkowy

do popiołu, z silnikiem, 1000 W

Adres

Telefon

Al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 21 C

26-065 Piekoszów
26-020 Chmielnik

25-636 Kielce

1999

zł/żeberko
GRZEJNIK
ALUMINIOWY POWER 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm,
szer. 70 mm, moc 769 W

Godziny otwarcia:
pn.-pt.

sobota

41 277 11 77

7:00-21:00

7:00-21:00

ul. Czarnowska 54

41 242 14 65

7:00-20:00

7:00-20:00

Al. Zwycięstwa 24

41 354 24 28

7:00-20:00

7:00-20:00

Akceptujemy płatności:
Wszystkie ceny są cenami brutto. Promocje nie sumują się. Ceny podane w gazetce są cenami wyjściowymi. Oznacza to, że ceny artykułów w markecie
mogą się nieznacznie różnić nawet w okresie obowiązywania oferty. Oferta ma charakter informacyjny i polega na wyróżnieniu artykułów asortymentu.
Sklep Mrówka zastrzega sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

