Listopad
2021
Oferta ważna
od 5.11 do 20.11
lub do wyczerpania zapasów.

4.

2.

1.

od

119
zł/szt.

zestaw mebli
Formica*

3.

1. szafka z umywalką,
szer. 50 cm - 169 zł
2. szafka wisząca,
szer. 30 cm - 119 zł
3. komoda,
szer. 30 cm - 129 zł
4. słupek wysoki,
szer. 30 cm - 199 zł
*cena nie zawiera armatury
i akcesoriów

a
j
z
a
k
o
a
i
n
t
Osta
zł/zest.

Geberit
Zestaw UNIFIX
Delta 50
+ miska Rekord

bateria elba

zlewozmywakowa
stojąca z wyciąganą
wylewką

zESTAW VENTO*

szafka z umywalką 50 cm, kolor biały
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

215
zł/zest.

Zlewozmywak
granitowy

1 komora bez ociekacza,
wym. 480x390x205 mm,
kolor: czarny, beżowy;
w zestawie z syfonem Space
Saving i korkiem klik-klak

339

zł/zest.

74

99

zł/szt.

GRZEJNIK
halogenowy
trzy opcje grzania

7999
zł/szt.

GRZEJNIK KONWEKTOROWY
2000 W, bez nawiewu

309
zł/kpl.

+200

+100

169

Nagrzewnica gazowa

Promiennik gazowy
na butlę

zł/kpl. 4,6 kW, z reduktorem i wężem

moc grzewcza 16,5 kW, zabezpieczenie
przed przegrzaniem, wypływem gazu,
rączka do przenoszenia, zapalarka piezoelektryczna,
reduktor i wąż w kpl.

Zlewozmywak granitowy

1 komora z ociekaczem, wym. 440x670x165 mm,
kolor: czarny, beżowy; w zestawie z syfonem Space Saving
i baterią z wylewką elastyczną; montaż na silikon

dostępne kolory:

bezkołnierzowa
deska duroplast,
wolnoopadająca

zł/szt.

zł/zest.

dostępne kolory:

na remont
99
149
999

289

Głowica 35 mm			

99

7999

wannowa

natryskowa

zł/szt.

7999

7999

umywalkowa ścienna

zł/szt.

zł/szt.

zlewozmywakowa ścienna

299

od

zł/kpl.

WANNA MITO RED*

zlewozmywakowa stojąca

umywalkowa stojąca

149
zł/szt.

R

stelaż w komplecie;
wym. 140x70 cm - 299 zł, wym. 150x70 cm - 349 zł,
wym. 160x70 cm - 359 zł, wym. 170x70 cm - 379 zł
*cena bez obudowy

GRZEJNIK
ŁAZIENKOWY RARO
szer. x wys.
50x59,5 cm
50x91 cm
50x122,5 cm

279

moc
263 W
363 W
475 W

zł/szt.

od

R

deska
wolnoopadająca

kompakt
WC merida

odpływ poziomy,
deska PP wolnoopadająca

od

zł/szt.

zlewozmywakowa
sztorcowa

PIECE

7999

moc
195 W
236 W
324 W

cena
215 zł
249 zł
299 zł

13999
zł/szt.

zł/szt.

7999
umywalkowa
ścienna

STALOWE
699

zł/szt.

215

7999

zł/szt.

zlewozmywakowa
ścienna

499

czarny
169 zł
239 zł
269 zł

Seria baterii luna

zł/szt.

zł/szt.

biały
149 zł
209 zł
239 zł

zł/szt.
grzejnik
łazienkowy
chromowany kronos
szer. x wys.
50x70 cm
50x90 cm
50x120 cm

- szafka z umywalką 60 cm - 349 zł
- słupek 32 cm - 259 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

7999

7999

259

ZESTAW MONET*

Głowica 35 mm			

płyta
grzewcza

4999

5999

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

od

Seria baterii PSB Vivo

umywalkowa
sztorcowa

zł/szt.

natryskowa

wannowa

ODKURZACZE KOMINKOWE

od

1. do popiołu z silnikiem, 1000 W - 129 zł
2. z funkcją wydmuchiwania oraz samoczyszczenia,
1200 W - 199 zł + 200 pkt. PAYBACK
3. filtr do odkurzaczy kominkowych do popiołu - od 24,99 zł/szt.

699

zł/szt.

poj.

+200

zł/szt.

zł/szt.

129
18 l

2.

1.
3.

3299

9499

zł/szt.

zł/szt.

8,6
kW

10,7

Ewa max

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

2
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kW

Beata

wym. 46,5x39x97 cm

8,6
kW

eliza lux

wym. 40x46x90 cm,
kolor beżowy

GRZEJNIK
CERAMICZNY
PTC-A11

GRZEJNIK
KWARCOWY

dwie opcje grzania
i zbieraj punkty

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

od

zasłonA

NARZUTA
WELUROWA

taśma, przelotki,
różne rozmiary
- od 39,90 zł/szt.

PODUSZKA

różne rodzaje
- od 16,90 zł/szt.

różne wzory i rozmiary
- od 86,90 zł/szt.

firanA GOTOWA

MIĘKKI KOC
Z EFEKTEM 3D

różne wzory i rozmiary
- od 46,90 zł/szt.

od

kolor: pudrowy, srebrny
- 54,90 zł/szt.

zł/szt.

Karnisz BOSTON

śr. 19 mm, dł. 160-240 cm; pojedynczy/podwójny; dostępny w kolorach: nikiel, mosiądz

49

od

90

3290
zł/szt.

zł/szt.

Dywan SOPHIA

Karnisz LIMA

dostępny w różnych kolorach; wym.: 60x120 cm - 49,90 zł;
120x160 cm - 137 zł, 160x230 cm - 257 zł

od

6490

śr. 16 mm, dł. 160-240 cm; pojedynczy/podwójny; dostępny w kolorach: biały, czarny

4290
zł/szt.

od

2290
zł/szt.

207

zł/szt.
stół
skandYNAWSKI VERONA

Dywan JAQUARD

dostępny w różnych kolorach; wym.: 60x100 cm - 42,90 zł;
80x150 cm - 79,90 zł, 120x160 cm - 125 zł

3.

od

89

Kołdry, poduszki GOTLAND

--poduszka: 50x60 cm - 22,90 zł, 70x80 cm - 34,90 zł
--kołdra: 155x200 cm - 56,90 zł, 220x200 cm - 69,90 zł

1. stolik kawowy betcom

stolik kawowy w stylu industrialnym, rama
zł/szt. metalowa, lakierowana na kolor czarny, blat
z płyty MDF, wym.: 40x40x40 cm - 97 zł,
40x46x80 cm - 139 zł

2. stolik IKAR

1.

+200

stolik kawowy w stylu loft; blat MDF w kolorze
DĄB, stelaż metalowy lakierowany na kolor
czarny, śr. blatu 50 cm, wys. 45 cm - 89 zł

3. FOTEL MILORD

2.

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

fotel w stylu skandynawskim typu uszak,
tapicerowany miękką tkaniną welur, nogi
drewniane bukowe, pikowany, szer. 73 cm,
wys. 99 cm, gł. 76 cm, wysokość siedziska
47 cm; dostępny w kolorach: szary, beż,
czarny, granat, butelkowa zieleń - 649 zł
+ 200 pkt. PAYBACK

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

stół do kuchni, jadalni, salonu w najmodniejszym skandynawskim stylu; blat okrągły
z płyty MDF, śr. 60 cm, nogi drewniane
z drewna bukowego połączone metalowym
stelażem, wym. 60x75 cm

199
zł/zest.

Zestaw
stolików TORA

praktyczny zestaw stolików kawowych w stylu
LOFT, blaty w kolorze
DĄB, stoliki wchodzą
jeden pod drugi, dzięki
czemu w łatwy sposób
można powiększyć
powierzchnię blatu,
pasuje do wnętrz w stylu
industrialnym; rama metalowa, lakierowana na
kolor czarny; blat z płyty
meblowej, wym. stolików:
średni 45x45x45 cm,
duży 50x50x50 cm

Listopad 2021

3

produktY z kolekcji
ANTRACYT z rabatem*

50%

od

3999
zł/szt.

KOLEKCJA ANTRACYT

od

w ofercie programu: czajnik - 59,99 zł (cena reg. 119,98 zł), patelnia 20 cm - 44,99 zł
(cena reg. 89,98 zł), patelnia 24 cm - 54,99 zł (cena reg. 109,98 zł), patelnia 28 cm
- 64,99 zł (cena reg. 129,98 zł), patelnia grill 28 cm - 64,99 zł (cena reg. 129,98 zł)
patelnia do naleśników 26 cm - 54,99 zł (cena reg. 109,98 zł), garnek wysoki 24 cm
- 109,99 zł (cena reg. 219,98 zł), brytfanna 32x21 cm - 129,99 zł (cena reg. 259,98 zł),
patelnia głęboka 28 cm z pokrywą żaroodporną - 129,99 zł (cena reg. 259,98 zł), komplet 3 noży - 39,99 zł (cena reg. 79,98 zł)
*za każde wydane 20 zł otrzymasz naklejkę; za uzbieranie 5 naklejek i okazanie ich przy
kasie, jesteś upoważniony do zakupów produktów z kolekcji ANTRACYT z rabatem 50%

6990
zł/szt.

garnki, patelnie VALDINOX EXPERT

garnek 24-28 cm - od 117 zł; patelnia 24-30 cm - od 69,90 zł;
brytfanna z pokrywą żaroodporną (5,7 l + 2,4 l) - 127 zł

od

1290

od

zł/szt.

1290
zł/szt.

Porcelana MISTY FOREST

Porcelana MAGNIFIC

miska - 17,90 zł, talerz deserowy - 17,90 zł, filiżanka 200 ml - 23,90 zł, kubek - 12,90 zł;
dodatkowo w ofercie: kieliszki kpl./6 szt. - 57,90 zł, kubek z pokrywką - 37,90 zł, maty
na stół - od 5,99 zł, świecznik - od 13,90 zł, naczynie z podgrzewaczem - 117 zł,
ozdoby bożonarodzeniowe - od 17,90 zł, zestaw noży z powłoką NON-STICK
- 117 zł/kpl./5 szt., wazon - od 29,90 zł, puszki - 17,90 zł

miska - od 15,90 zł, talerz deserowy - 17,90 zł, filiżanka 200-400 ml - od 21,90 zł,
kubek - od 12,90 zł;
dodatkowo w ofercie: kubek termiczny choinka - 44,90 zł, REGULAR: talerze
- od 11,90 zł, naczynia - od 9,99 zł, patera - od 62,90 zł; maty na stół - 7,99 zł, szućce
24 szt./kpl. - 79,90 zł; ozdoby bożonarodzeniowe - od 9,99 zł, wazon - od 13,90 zł,
pojemniki spożywcze - od 15,90 zł, INTENSO: patelnie 24-28 cm - od 62,90 zł

od

3.

499

2.
1.

4.
2.
3.
2.

5.
1.

1.
2.
3.
4.
5.

4

blachy do pieczenia HOLLY, różne rodzaje - od 12,90 zł
stolnica; w ofercie również narzędzia: łopatka, pędzelek, ubijak, wałek - od 9,99 zł
pojemnik na ciasto; dostępne różne rodzaje - od 19,90 zł
pojemnik spożywczy FRESCO; poj. 0,4-2,4 l - od 6,49 zł
krajacz - 17,90 zł

Listopad 2021

od

6

49

zł/szt.

1.
2.
3.
4.

4.
deska do krojenia SOLINE - od 6,99 zł
miska do miksowania CARLOTTA - od 11,90 zł
dzbanek z miarką; poj. 0,25-1,5 l - od 4,99 zł
narzędzia kuchenne: łyżki, szpatułki, chochle - 6,99 zł
i zbieraj punkty

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

zł/szt.

499

+200

krzesło ALMA

krzesło o uniwersalnej
stylistyce, jest doskonałym
rozwiązaniem zarówno
do wnętrz nowoczesnych,
jak również bardziej
klasycznych, siedzisko
wykonane z tworzywa sztucznego, nogi
z drewna bukowego,
szer. 46 cm, gł. 53 cm,
wys. 82 cm; dostępne
w kolorach: biały, szary

+100

od

4990

zł/szt.

zł/szt.

krzesło
MARBELA

tapicerowany ekoskórą, wyposażony w mechanizm kołysania
się, 2-dźwigniowy pozwalający
na blokadę fotela w pozycji
do pracy i wychylenie do
130 stopni; kółka z oponką
do twardych powierzchni nierysujące podłogi, podłokietniki
z tapicerowanymi nakładkami,
podstawa racingowa, poduszki
zdejmowane podpierające
lędźwie oraz odcinek szyjny
kręgosłupa; dostępny w kolorach: czerwony, szary

zł/szt.

179

147

fotel gamingowy
ARENA

krzesło do salonu
i jadalni, miękkie
siedzisko tapicerowane
aksamitną tkaniną,
nogi drewniane
połączone metalowym
stelażem, wys. 88 cm,
szer. 46 cm, gł. 46 cm,
dostępne w kolorach:
granat, szary, czarny,
butelkowa zieleń

1690

od

zł/szt.

349
zł/szt.

1.

zł/szt.

Suszarka
balkonowa
FORMICA

Pojemnik
do przechowywania

2.
miski
z wylewką

1. FORMICA - 42,90 zł
2. LARGO - od 16,90 zł

powierzchnia
suszenia 18 m

poj. 1,5-13 l

1990
zł/szt.

+100

2290

89

90

wycieraczka
kokos formica

zł/zest.

zł/zest.

wymiar 60x40 cm

2599

2199

zł/opak.

zł/zest.

Zestaw do
zamiatania
KOMBI

+100

perfumowany proszek do prania,
COLOR/UNIVERSAL, 9,2 kg/120 prań
(2,83 zł/kg / 0,22 zł/pranie)

1.

2.

od

VILEDA mop
ULTRAMAX Set

PUROX 5300 g
żel do prania
+ kapsułki Spiro

PROSZEK PUROX

w ofercie wkład do
mopa - 27,90 zł/szt.

różne rodzaje

499

4.

5.

zł/szt.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

3.

CHEMIA GOSPODARCZA

1. LENOR PROFESSIONAL koncentrat do płukania, różne rodzaje,
4,75 l/5 l - 35,99 zł (od 7,20 zł/l)
2. WINDOW PLUS rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 750 ml - 5,49 zł (7,32 zł/l)
3. BREF kostka do WC, COLOR AKTIV POOL TIME/RELAX TIME, 3x50 g - 13,99 zł
(9,32 zł/100 g)
4. PUR płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
5. LUDWIK uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1 l - 5,49 zł
6. AJAX spray, różne powierzchnie, 750 ml - 9,99 zł (13,32 zł/l)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

7.
8.
9.
10.

KRET żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł
KRET granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)
CERAMIC preparat do mycia ceramiki sanitarnej, 750 ml - 22,99 zł (30,65 zł/l)
CITRUS środek do czyszczenia, nabłyszczania i usuwania osadów po wodzie,
750 ml - 22,99 zł (30,65 zł/l)
11. DESCALER preparat do usuwania osadów wapiennych, 500 ml - 20,99 zł (41,98 zł/l)
12. Katrin czyściwo białe XL - 32,99 zł
13. Septi soap Higienic higieniczny płyn do mycia powierzchni i rąk, 5 l - 55 zł (11 zł/l)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Listopad 2021

5

Wybierz

2899

idealny kolor

zł/szt.

2,5
litra

28

99

zł/opak.

6599

zł/szt.

5
litrów

Śnieżka Barwy Natury

NOBILES PORY ROKU

farba lateksowa, 2,5 l (11,60 zł/l)

matowa farba lateksowa, 5 l (13,20 zł/l)

5999

112

5499

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

+50

10
litrów

Gładź szpachlowa
Acryl Putz Start

10
litrów

Dekoral remonty

akrylowa farba do ścian i sufitów,
10 l (6 zł/l)

20 kg (1,45 zł/kg)

od

8
litrów

DULUX Premium White

GRUNT PODKŁADOWY DULUX

matowa emulsja lateksowa do malowania
ścian i sufitów, 10 l (11,20 zł/l)

zwiększa przyczepność i krycie farb oraz
zapewnia oddychanie ścian, 8 l (6,87 zł/l)

1599
zł/szt.

kup pianę
montażow
ą
a otrzymasz

*rękawice w cenie 2 gr

parę ręk a
wic*

3699
zł/m

Piana montażowa całoroczna

wym. 29,7x59,8 cm, gat. I, kolor: brown, grey, wood pine

1. Dąb Sceniczny,
AC4, 7 mm
- 24,99 zł
7 mm

6

Listopad 2021

zł/m2

płytka podłogowa G304 WOOD

--wężykowa, 660 ml - 15,99 zł (24,23 zł/l)
--pistoletowa, 750 ml - 18,99 zł (25,32 zł/l)

panele podłogowe

2999

2

od

płytka podłogowa G311

wym. 29,8x59,8 cm, gat. I, kolor: light grey, grey, beige

2. Dąb Kalabryjski,
AC4, 8 mm
- 27,99 zł

3. Dąb Mateo,
AC4, 8 mm, V-fuga
- 32,99 zł

8 mm

8 mm

2499
zł/m2

i zbieraj punkty

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

4. Wiąz Armanta,
AC4, 8 mm, V-fuga
- 35,99 zł

8 mm

199
zł/zest.

259
zł/kpl.

walizka

119

w komplecie

18

650

V

Wiertarko-wkrętarka 18 V Li-ion

2 akumulatory 18 V, 1,3 Ah, Li-Ion; czas ładowania akumulatora 30 min; pręd. obr. 0-1250 min-1; regulacja prędkości;
maks. moment obr. 38 Nm; ilość ustawień momentu obrotowego 19; walizka w komplecie

18
V

zł/szt.

W

Wiertarka udarowa 650 W

moc 650 W, liczba obr. 0-2600 min-1; śr. wiercenia (drewno/
beton/stal) 25/13/10 mm; liczba udarów 0-41600 min-1
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta
w ciągu 30 dni od zakupu

*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta
w ciągu 30 dni od zakupu

Przydatne w

249

Odkurzacz
samochodowy 18 V Li-ion

zasilanie akumulatorowe; akumulator 18 V, 2,5 Ah, Li-Ion; czas
ładowania 50 min; poj. zbiornika 0,54 l; maks. moc ssąca
42 bar; osprzęt/akcesoria: przedłużka ssąca, ssawki - podłogowa, szczelinowa, do tapicerki; filtr wielokrotnego użycia
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta w ciągu
30 dni od zakupu

E
I
C
A
T
Z
S
R
A
W
TWOIM

Myjka do okien

W

+100

W

Szlifierka kątowa 1600 W

zł/szt.

zł/zest.

zł/szt.

Szlifierka kątowa 720 W*

moc 1600 W, służy do cięcia, szlifowania i polerowania
materiałów o zróżnicowanej strukturze i twardości; średnica tarczy szlifierki 125 mm; maks. prędkość obrotowa
głowicy 11000 min-1; wyposażona w dwustopniowy
przycisk, uniemożliwiający przypadkowe włączenie oraz
niewystający z obudowy przycisk blokady wrzeciona

999

zł/zest.

399

209

720

189

urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien,
luster i płytek; szer. robocza (ssawki) 280 mm;
zbiornik na brudną wodę 100 ml; zasilanie
bateryjne; wydajność powierzchniowa na jednym
ładowaniu akumulatora ok 60 m2; wyposażenie
dodatkowe: środek do czyszczenia okien (koncentrat), 20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry

zł/szt.

1600

+100

moc nominalna 720 W; prędkość obr. bez obciążenia
11000 min-1; gwint wrzeciona szlifierki M 14; średnica
tarcz 125 mm
*cena nie obejmuje tarczy

Parownica

gwarantuje higieniczne czyszczenie bez detergentów, gorąca
para pod wysokim ciśnieniem skutecznie odspaja zabrudzenia
i zabija większość drobnoustrojów; moc grzałki 1500 W, maksymalne ciśnienie pary - 3,2 bar, wydajność powierzchniowa na jednym napełnieniu zbiornika - 75 m2, wyposażenie: dysza ręczna,
dysza do detali, okrągła szczotka (mała), ściereczka podłogowa
z mikrofibry, powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną

5499
zł/szt.

149
zł/kpl.

Czapka

akrylowa z ociepliną dwuwarstwową, ocieplina od wewnątrz;
420 g/m2

1990
zł/szt.

Koszulka
termoaktywna

rozmiary S/M, L/XL, 2XL/3XL;
materiał: 72% poliamid, 21%
poliester, 7% elastan; o strukturze
plastra miodu zapewnia doskonałą
wentylację; specjalny splot pochłaniający wilgoć szczególnie ze stref
wzmożonej potliwości; optymalne
przyleganie do ciała

44

90

Komin
wielofunkcyjny
polarowy
dwustronny

materiał polar 100% poliester
160 g/m2, krótko strzyżony,
dwustronnie szczotkowany; reg.
szerokości za pomocą ściągacza
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

Kalesony
termoaktywne

zł/szt.

rozmiary S/M, L/XL, 2XL/3XL;
materiał: 72% poliamid, 21%
poliester, 7% elastan; o strukturze
plastra miodu zapewnia doskonałą
wentylację; specjalny splot pochłaniający wilgoć szczególnie ze stref
wzmożonej potliwości; optymalne
przyleganie do ciała

Komplet kluczy płasko-oczkowych
20 el. w rozmiarach 6-32 mm; wysokogatunkowa stal
chromowo-wanadowa, norma DIN 3113; satynowana
i polerowana powierzchnia

50
W

2290
zł/szt.

Pistolet
do klejenia

moc 50 W; średnica kleju
11-12 mm; składana stopka

175
W

5490
zł/zest.

Lutownica
transformatorowa 175 W
moc 175 W; czas nagrzewania 12 sek.;
zestaw zawiera walizkę, cynę, kalafonię

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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1.

2.

od

9990

1.

2.

od

zł/szt.

9990

od

zł/szt.

+50

3.

1.

25490
zł/szt.

2.

3.

+50
+50

Plafon LED
Palermo

OPRAWA
PLAFON PICCADILLY

od

8990

+50

zł/szt.

OPRAWA
WISZĄCA vita

PlafonY

chrom;
1. 1 pł. - 99,90 zł
2. 3 pł. - 165,90 zł
3. 5 pł. - 259,90 zł

1. 1 x E14 + LED 9 W - 99,90 zł
2. 3 x E14 + LED 12 W - 165,90 zł
3. 5 x E14 + LED 15 W - 225,90 zł

1. GENUA, gwint 3 x E14 - 254,90 zł
2. LED neapol 6 x E14 + LED 18 W,
z pilotem - 255,90 zł

od

3690

od

zł/szt.

OPRAWA
SPOT LED COSMO

PLAFONY LED Z EFEKTEM
GWIEŹDZISTEGO NIEBA

satyna, chrom, czarny chrom;
--kinkiet, 1 źr. św. - 36,90 zł
--listwa, 2 źr. św. - 89,90 zł
--listwa, 3 źr. św. - 129,90 zł
--listwa, 4 źr. św. - 159,90 zł

169

49

zł/szt.

zł/szt.

LAMPA WISZĄCA
COCO
kolor czarny, gwint E27,
moc 60 W

PLAFON LED

sterowany pilotem,
różne rodzaje

od

IDEALNE
na
E
R
P ZENT

4290

6990
zł/szt.

zł/szt.

3.

2.
1.

99

zł/szt.
Lampka
biurkowa ORBI
z głośnikiem i ładowarką
indukcyjną

+50

--śr. 30-60 cm - od 49,90 zł
--z pilotem, 3 barwy światła, funkcja
ściemniania, śr. 30-80 cm - od 79,90 zł

90

Listopad 2021

zł/szt.

+50

E27, kolor:
grafitowy/herbaciany;
--zwis, 1 źr. św. - 89,90 zł
--listwa, 3 źr. św. - 199,90 zł
--talerz, 3 źr. św. - 225,90 zł

8

4990

OPRAWA OŚWIETLENIOWA IRMA
kolor: satyna, patyna; gwint E27, moc 40 W;
1. - 42,90 zł
2. - 99,90 zł
3. - 169 zł

Lampa podłogowa
BENFICA 2
kolor szary, gwint E27, E14,
moc maks. 40 W
i zbieraj punkty

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

369

2.

od

10990
zł/szt.

zł/szt.

1.

159

LISTWA TRAX*

kolor biały, skład zestawu:
szynoprzewód 1 m, 3 oprawy gwint GU10
*bez żarówek

od

zł/zest.

KEPLAND Nawilżacz
Powietrza

Oczyszczacz
Powietrza
z filtrem HEPA

29

90

zł/szt.

od

1. poj. 3 l - 109,90 zł
2. poj. 4 l - 165,90 zł

3590

od

zł/szt.

990
zł/szt.

OPRAWA
SUFITOWA DRAGO

kolor: czarny, biały, szary; gwint E27, maks. 60 W;
133/148 - 29,90 zł, 172/180 - 39,90 zł

Kabel antenowy

1.

199

10 m - 9,90 zł, 15 m - 15,90 zł, 20 m - 19,90 zł

zł/zest.

6990
zł/szt.

2.

Uchwyt TV

1. prosty, 26-55", 45 kg
- 35,90 zł
2. regulowany, 26-55",
35 kg - 109,90 zł

Zestaw oświetlenia
na szynie

4x5 W, LED, kolor: biały, czarny

od

59

90

UHF 16 dB, kierunkowa, 29 el.,
symetryzator, filtr LTE/HN60

od

zł/szt.

2.

Antena DVB-T

69

1. 2x30 W, wysoki statyw - 169,90 zł
2. 30 W, niski statyw - 59,90 zł

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

3290
zł/szt.

zł/szt.

1.

1.
Naświetlacze na statywie

od

90

2.
Naświetlacz
z wbudowaną baterią
1. 10 W - 69,90 zł
2. 30 W - 115,90 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

LampA warsztatowA
różne rodzaje
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Rozświetlimy twój dom
90
od 21
a
t
ę
i
w
ś
na

2590
zł/szt.

zł/szt.

Latarnia LED

na baterie 3 x AAA,
kolory: biała, czarna

OŚWIETLENIE BOŻONARODZENIOWE
różne rodzaje

od

1590

+100

zł/szt.

od

8990

od

zł/szt.

1390
zł/szt.

1.
2.
PROGRAMATORY

1. dobowy z wyłącznikiem - 15,90 zł
2. cyfrowy, 10-funkcyjny; idealny do
lampek choinkowych - 34,90 zł

projektory led

--ogrodowy RGB, 4 W, LED, kolorowe płatki - 99,90 zł
--ogrodowy RGB, 3,6 W, LED, kolorowe kule - 89,90 zł
--ogrodowy RGB, 4 W, z 12 slajdami - 129,90 zł
--ogrodowy z pilotem, 8 efektów świetlnych - 129,90 zł
--choinkowy, złota gwiazda z ruchomą iluminacją - 129,90 zł
--laserowy LED, wzór IH, wodoodporny - 129,90 zł

Przedłużacze domowe
różne rodzaje

799
zł/kpl.

1499
zł/szt.

PRODUKT
POLSKI

DRZWI ZEWNĘTRZNE MALTA

DRZWI ZEWNęTRZNE SACRAMENTO

kolory: złoty dąb, orzech; P/L; szerokość: 80, 90 cm; wyposażenie:
skrzydło, ościeżnica, klamka, komplet zamków i wkładek, próg stalowy nierdzewny; wypełnienie: pianka poliuretanowa; wykończenie:
okleinowane PVC, okleina drewnopodobna, bolce antywyważeniowe

od

kolor: złoty dąb, orzech, antracyt; 90 cm, p/l; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki,
klamka, dwie wkładki, szyld, próg; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: powłoka
Nano Advance, szyba hartowana, ramka Inox, blacha ocynkowana; zalety: ciepłe, wygłuszające,
bezpieczne, ościeżnica z systemem Frame Click łatwa w montażu

399

od

zł/szt.

dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90 cm; szyba
decormat; dostępna kolorystyka: dąb bielony
*ceny bez klamki i ościeżnicy, do skrzydeł
w dekorze dąb bielony należy zamawiać
ościeżnice w dekorze DĄB SONOMA

dostępne szerokości 70, 80 cm; szyba hartowana; dostępna kolorystyka
dąb szwedzki
*ceny bez klamki i ościeżnicy

Listopad 2021

zł/szt.

SKRZYDŁO LAKIEROWANE
WEWNĘTRZNE ALBA*

SKRZYDŁO RAMOWE
ETNA OKLEINA 3D*

10

169

i zbieraj punkty

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

3.

+50

2.

6.
1.

8.

4.

Akcesoria do wyrobu wędlin

7.

5.

1. wielofunkcyjny garnek z koszem, stal nierdzewna, 4 l
+50 pkt. PAYBACK - 80,99 zł
2. zestaw szynkowar Słuszny Kęs, 1,5 kg - 80,99 zł
3. nadziewarka pozioma z silikonowym tłokiem, 1,5 kg - 105,99 zł
4. nici wędliniarskie, bawełniane, białe, do temp. 240°C, 100 g - 9,99 zł
5. nici wędliniarskie, biało-czerwone, bawełniane, do temp. 240°C, 100 g - 9,99 zł

6.
7.
8.
9.
10.
11.

10.
9.

11.

siatka wędliniarska, do temp. 220°C, szer. 15 cm, dł. 5 m - 13,99 zł
nastrzykiwarka 30 ml + 2 igły - 24,99 zł
nakłuwacz do mięsa - 24,99 zł
haki do wędzarni, kształt tradycyjny, 5 szt. - 15,99 zł
haki do wędzenia ryb, potrójne, 5 szt. - 29,99 zł
mieszanka do szynkowaru Ostre Kąski, 30 g - 4,99 zł

od

499
zł/szt.

219

219

zł/przęsło

zł/szt.

+50
2000
W

Pilarka
elektryczna CE20-NS-H

moc 2000 W, prowadnica 40 cm, automatyczne
smarowanie, system napinania łańcucha SDS

PRODUKT
POLSKI

przęsło OGRODZENIOWE nikola 2*

szer. 2 m, wys. 1,20 m, ocynk + RAL 7016; dostępna również brama i furtka

249
zł/przęsło

499
zł/szt.

+50
2,85
kW

Pilarka
spalinowa CST61-50AC

PRODUKT
POLSKI

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE kaja*

szer. 2 m, wys. 0,90-1,20 m, ocynk + RAL 9005, dostępna również brama i furtka

silnik dwusuwowy 61,5 cc, moc znamionowa 2,85 kW
EURO 5, długość prowadnicy 50 cm

499
zł/ przęsło

399

zł/szt.

1,7
kW

Pilarka
spalinowa CST45-40-02AC

silnik dwusuwowy 49 cc, moc znamionowa 1,7 kW
EURO 5, długość prowadnicy 40 cm
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

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

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

249

699

od

zł/opak.

zł/kpl.

Siekiera
rozłupująca
X21 - L
+ Ostrzałka
do siekier
i noży
Xsharp™

2499
zł/szt.

POKARM DLA PTAKÓW

karma dla ptaków wolnożyjących; może być stosowana
przez cały rok lub wyłącznie w okresie zimowym;
1 kg - 6,99 zł; 3 kg - 19,90 zł (6,63 zł/kg);
10 kg - 59 zł (5,90 zł/kg)

Zamiatarka
spalinowa
SWP80-196L-KC

silnik czterosuwowy 196 cc LONCIN,
moc znamionowa 4,1 kW, szerokość
robocza 800 mm, napęd

od

1090
zł/szt.

2.

1.
Karmnik

1. koliber, zapewnia ptakom schronienie
przed deszczem i chłodem - 10,90 zł
2. wróbelek, wykonany z drewna, miejsce na zawieszenie pokarmu; niewielki
rozmiar - 19,90 zł

2.

3.

od

599

5.

zł/szt.

+50

4.

1.

6.

akcesoria samochodowe

1. akumulator samochodowy, różne rodzaje - od 159 zł
2. osłona termiczna letnio-zimowa GREENLAND na szybę samochodową 200x76 cm
(body 150x76 cm) z uszami 25 cm - 9,99 zł
3. prostownik 6 AMP, 12 V/6 V - 85,00 zł

4. kable rozruchowe 600 AMP (3,5 m, średnica 25 cm) TUV/GS - 89,00 zł
5. mata podgrzewana 12 V 35 W GORĄCE SIEDZISKO
+50 pkt. PAYBACK - 44,90 zł
6. odmrażacze do szyb - od 5,99 zł
Akceptujemy płatności:

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Adres

Godziny otwarcia
pn.-pt.

Adres

soboty

Godziny otwarcia
pn.-pt.

Adres

soboty

Stalowa Wola | ul. Przemysłowa 11

Godziny otwarcia
pn.-pt.

7.30-20.00

soboty

Biskupiec | ul. Ostre Koło 3

7.00-20.00

7.00-20.00

Jelcz-Laskowice | ul. Belgijska 7

7.00-20.00

8.00-18.00

Bolesławiec | ul. Tadeusza Kościuszki 27

7.00-20.30

7.00-20.30

Kielce | Al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 21 C

7.00-21.00

7.00-21.00

Starachowice | ul. Wielkopiecowa 2

7.00-20.00

7.00-20.00

Braniewo | ul. Królewiecka 66

7.00-19.00

8.00-17.00

Kolbuszowa | ul. Rzeszowska 8

7.00-20.00

7.00-18.00

Strzelin | ul. Dzierżoniowska 16 C

7.00-18.00

7.00-15.00

Brzeg | ul. Włościańska 7

8.00-20.00 8.00-20.00

Lubaczów | ul. Wyszyńskiego 29

7.00-20.00

7.00-17.00

Strzelno | ul. Św. Ducha 12

7.00-16.00

7.00-13.00

Busko-Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy 115

7.00-20.00

8.00-18.00

Nasielsk | ul. Warszawska 67/69

7.00-19.00

7.00-19.00

Strzyżów | ul. Tunelowa 9

7.00-18.00

7.00-15.00

Chmielnik | Al. Zwycięstwa 24

7.00-20.00

7.00-20.00

Piekoszów | ul. Czarnowska 54

7.00-20.00

7.00-20.00

Szczecinek | ul. Koszalińska 87

7.00-20.00

7.00-20.00

Ciechanów | ul. Niechodzka 5

7.00-20.00

8.00-18.00

Pisz | ul. Fryderyka Adama Czerniewskiego 16

7.00-18.00

7.00-15.00

Tarnobrzeg | ul. gen. Władysława Sikorskiego 86

7.00-20.00

8.00-18.00

Darłowo | ul. Portowa 15

7.00-19.00

7.00-18.00

Płońsk | ul. Pułtuska 58

8.00-18.30

8.00-16.00

Włoszczowa | ul. Jędrzejowska 79 D

7.00-18.00

8.00-16.00

Drobin | ul. Płocka 34

7.00-18.00

7.00-14.00

Raciąż | ul. Zawoda 30 A

7.00-18.00

7.00-14.00

Wschowa | ul. Towarowa 2

8.00-20.00 8.00-18.00

Grodzisk Mazowiecki | ul. Gen. G. Orlicz-Dreszera 2 A

7.00-20.00

8.00-18.00

Ropczyce | ul. Ogrodnicza 4

7.00-20.00

7.00-18.00

Żuromin | ul. Przemysłowa 4/8 B

7.30-19.00

Grodzisk Wielkopolski | ul. Zielonogórska 9

8.00-20.00 8.00-20.00

Skwierzyna | ul. 2 lutego 9

7.00-19.00

7.00-18.00

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

7.30-20.00

7.30-19.00

