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WIOSNA

mieszkania, ogrody

• bądźmy eko,
czyli co to jest
decluttering i
ZERO waste
• brakuje wykona
– zostań fachowwców
cem w swoim
domu

ę
na wiosn

• ogród na topie
– modne rabaty
i klimaty

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

czne altany

od

3690
zł/szt.

Roleta
mini TERMO

szer. 38-110 cm,
dł. 150-220 cm;
dostępna w różnych kolorach

od

499
zł/szt.

firana z pomponami

zasłona jednokolorowa rita

wym. 140x250 cm, na przelotkach, miks kolorów - 42,90 zł/szt.

wym. 140x250 cm,
na przelotkach - 37,90 zł/szt.

poduszka jednokolorowa
z pomponami

wym.: 40x40 cm, 45x45 cm,
miks kolorów - 19,90 zł/szt.

od

ręcznik Ada

FIRANA kolorowa
z nadrukiem kwiatowym

miks kolorów - od 11,90 zł

wym. 140x250 cm, na przelotkach, miks wzorów - 44,90 zł/szt.

ręcznik LUNA

z bordiurą lureksową, miks kolorów - od 4,99 zł

149
zł/szt.

KARNISZE

1. Karnisze KAROLL trend; różne modele - od
49,99 zł/kpl * VIGO, VITORIA model pojedynczy,
długość od 160cm NOWOŚĆ
2. Karnisze modułowe TORREA, NAVARRA, GETAFE,
ALICANTE; różne kolory, końcówki, rozmiary

KWIATY WIOSENNE

bratki, prymule, stokrotki mix,
narcyze, krokusy, hiacynty

od

999

od

zł/szt.

zł/szt.

FLOROVIT Oborniki
4,5 l, 5 l, 10 l, 20 l;
bydlęcy, kurzy, koński

899

HORTIFOSKA
NAZWOZY

opakowanie 1 kg, mix (uniwersalny, róża, truskawka,
borówka, iglaki, trawniki)

od

849
zł/szt.

ŚRODKI OCHRONY
ROŚLIN

MIX RIDOMIL,MOSPILAN,
AMISTAR, SIGNUM;
opakowania: 2,5;5;10;50;100g

+300 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 90 zł

9246
Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 06-21.03.2020 r.
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90

od

599
zł/szt.

Ramka OSLO

Obraz FRAMEPIC

dostępne różne rozmiary

dostępne różne rozmiary

od

2790
zł/szt.

zł/szt.

od

1290

Kołdry, poduszki

DREAM

boho; ramka, puzderko, świecznik

5490

zł/szt.

- poduszka Blommenslyst, wym.:
40x40 cm - 12,90 zł,
50x60 cm - 18,90 zł,
70x80 cm - 27,90 zł
- kołdra Blommenslyst, wym.:
155x200 cm - 54,90 zł,
220x200 cm - 69,90 zł

zł/szt.

Koc STRIPE

wym. 150x200 cm,
dostępny w kolorach
ecru, różowy, szary
- w ofercie również
poduszka STRIPE
wym. 40x40 cm
- 15,90 zł/szt.

299

organizer

- 7,99 zł/szt.

od

zł/szt.

3690

zł/rolka

Miska
metalowa

- od 10,90 zł/szt.

PODSTAWKA

Mata STOŁOWA Luxe
wym. 44,5x32 cm

od

różne wzory
- od 6,99 zł/szt.

1990

tapeta

winylowa, flizelinowa, różne wzory,
szer. 53 cm, dł. 10,05 m.b.

zł/szt.

obrus poliestrowy

Lunchbox

- od 12,90 zł/szt.

zł/szt.

Kubek SOUL

od

Pojemnik
NOVO

2190

- DOTS, wym. 130x180 cm - 27,90 zł
- STARK, wym. 110x160 cm - 19,90 zł
- GREY, wym. 145x220 cm - 45,90 zł

19

90

360 ml z łyżeczką

zł/szt.

- od 6,99 zł/szt.

Garnki,
rondle,
kubki
emaliowane

od

poj. 0,5-5,5 l

od

26

90

zł/szt.

Pojemnik CORTINA

Porcelana URBAN

799
zł/szt.

kubek 320 ml - 7,99 zł, miska 520 ml - 10,90 zł,
filiżanka ze spodkiem 240 ml - 16,90 zł
dostępne w kolorach: sand, grafit

kubek MODERN

poj. 0,5-4 l - od 4,99 zł/szt.

320 ml - 12,90 zł/szt.

5490
zł/zest.

AURUM patelnie
Słoik do przechowywania
poj. 900-2250 ml - od 5,99 zł/szt.

2
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śr. 20-28 cm - od 26,90 zł;
garnki poj. 1,1-3,2 l - od 27,90 zł; w ofercie również
czajniki nierdzewne, poj. 2,7-3 l - od 62,90 zł

Patelnia ONYKS

śr. 26 cm, w zestawie z 24 cm
i zbieraj punkty

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

34

siedzisko i oparcie tapicerowane imitacją skóry,
dostępne w kolorach:
jasnoszary,
krem,
czarny
- 99,90 zł

zł/szt.

Taboret
TOLDO

dostępne kolory:

dostępne kolory:

siedzisko tapicerowane;
w kolorach: latte, biały,
szary - 34,90 zł

1.

od

1.

od

599

zł/szt.

Kosz

poj. 3-5 l
- od 28,90 zł

+50°P

zł/szt.

wycieraczka
formica

od

zł/szt.

2.

na śmieci,
poj. 10-45 l
- od 19,90 zł

Kosz na śmieci

do sortowania odpadów,
poj. 50 l; dostępny w różnych
kolorach - 27,90 zł

2990

Worki
na śmieci

1.

suszarka
do bielizny
INFINITY vileda

3.
2.

15990
zł/szt.

1. TERMO, wym. 30x85 cm - 64,90 zł
2. NEXT, wym. 32x112 cm - 89,90 zł
3. EXCLUSIVE, wym. 38x120 cm - 99,90 zł;
w ofercie dostępne również pokrowce - od 12,90 zł/szt.

od

1090
zł/szt.

1. SUSSI, pow. suszenia 18 m2 - 49,90 zł
2. COMPACT, pow. suszenia
5,5 m2 - 29,90 zł

zł/szt.
POJEMNIK FORMICA
DO PRZECHOWYWANIA
kolory: różowy, zielony, niebieski

4990
od

Miotła z kijem

od

6

5

87

od

zł/szt.

°P

+5

00

+50°P

2.

1.

3.

4.

Mop
rotacyjny
SAMBA

różne rozmiary

zł/szt.

szczotki, zmiotki, ściągaczka

zł/szt.

49

zł/szt.
Ściereczki
z mikrofibry

49

BAMBOO Artykuły
do sprzątania

powierzchnia suszenia 27 m, stalowa
konstrukcja, szerokość
suszarki dostosowuje
się do rozmiaru prania,
wyposażona w kółka,
dodatkowy wieszak na
drobną bieliznę

3290

BLACK LINE
Suszarki
do bielizny

+500°P
+100°P

wys. 120 cm

GUMAR Kosz

na śmieci z pedałem;
poj. 7+15 l - 42,90 zł

poj. 35-240 l
- od 2,99 zł

zł/szt.

BLACK LINE
deskI do prasowania

299

2.

od

6490

MAGNE kosz

zł/szt.

wym. 60x40 cm;
1. kokos - 19,90 zł
2. igłowa - 5,99 zł

1.

1990

od

+5
00
°P

od

krzesło VIDA

90

Mop Spray & Clean

zł/opak.
Rękawice ochronne

obrotowa głowica, spryskiwacz, łatwe uzupełnianie
płynu, nakładka 40x15 cm, można prać w pralce
- wkład do mopa Spray&Clean - 29,90 zł/szt.

5.
6.

7.

9.

10.

8.

229

różne rodzaje i rozmiary

11.

12.

od

349
zł/szt.

14.
13.

chemia gospodarcza

1. E-proszek do prania, 5,85 kg/90 prań, COLOR/WHITE - 29,99 zł
(5,12 zł/kg; 0,33 zł/pranie) + 50°P PAYBACK
2. Dr.Prakti kapsułki proszkowe do prania COLOR/UNIVERSAL,
45 szt. - 19,99 zł (0,44 zł/kapsułka)
3. COCCOLINO koncentrat do płukania 1,45 l (58 płukania), różne rodzaje
- 10,99 zł (7,60 zł/l; 0,19 zł/płukanie)
4. COCCOLINO płyn do płukania 1,8 l (72 płukania), różne rodzaje
- 10,99 zł (6,11 zł/l; 0,15 zł/płukanie)
5. DOMESTOS płyn do toalet CITRUS/PINE, 1250 ml - 9,99 zł (7,99 zł/l)
6. KRET do udrożniania rur żel, 1 kg - 10,99 zł, granulki, 800 g - 10,99 zł (13,74 zł/kg)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

SAVO RAZANT udrażniacz do rur, 1 l - 10,99 zł
MEGLIO spray odtłuszczacz LEMON, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
LUDWIK płyn do naczyń, różne rodzaje, 1000 g - 5,49 zł
CASHMIR RUMIANKOWY papier toaletowy, biały, a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)
REGINA BLITZ ręcznik papierowy 3-warstwowy - 7,99 zł
ONE SHOT neutralizator/odświeżacz zapachów, różne rodzaje, 600 ml
- 15,99 zł (26,65 zł/l)
13. BUWI pasta do butów: puszka, 40 ml - 3,49 zł (8,72 zł/100 ml), PREMIERE,
60 ml - 5,99 zł (9,98 zł/100 ml); różne rodzaje
14. Silence perfumy do wnętrz, różne zapachy, 90 ml - 16,90 zł (18,78 zł/100 ml)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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1.

belki
lustro i me

4.

y
hit cenow

od

399

zł/zest.
3.

zł/zest.

zestaw
podtynkowy
Arteco
przycisk chrom
błysk, deska
polipropylenowa
wolnoopadająca

zł/szt.

zestaw MEBLI FORMIC*

boki Venge Luizjana, front biały,
1. szafka wisząca - 79 zł, 2. komoda - 89 zł, 3. szafka z umywalką, wym. 50 cm - 129 zł,
4. słupek wysoki - 149 zł
*cena nie zawiera armatury

y
hit cenow

od

+500°P
+100°P

399

zł/zest.

129
zł/szt.

°P

649

79

+100°P
00

szafka z umywalką
+ lustro z szafką
i oświetleniem;
kolor biały; wym.:
- 65 cm - 399 zł
- 75 cm - 419 zł
- 85 cm - 459 zł
*cena nie zawiera
armatury

od

2.

+5

Zestaw
SILVES/
PAPAJa/
MARO*

Kolumna
natryskowa
A-18 DEX

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

od

399

zł/zest.
KOMPAKT wc Arteco
Clean On

3/5 litra, odpływ poziomy,
deska duroplast wolnoopadająca,
- poziomy - 399 zł
- pionowy - 419 zł

y
hit cenow

22

249
zł/zest.

99

TABLETKI SOLNE
DO SYSTEMÓW
UZDATNIANIA WODY

również jako dodatek
do zmywarek, 25 kg (0,92 zł/kg)

4
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zł/opak.

Deszczownia
FORMIK z baterią
termostatyczną

drążek wys. 980 mm, głowica
natryskowa 220x220 mm, bateria
termostatyczna z blokadą
temperatury 38°C

Wyposażenie łazienek

Kabina
natryskowa Olga

półokrągła z brodzikiem akrylowym; szkło 4 mm,
transparentne; drzwi podwójne, przesuwne,
wym.: 80x80 cm - 399 zł, 90x90 cm - 449 zł
i zbieraj punkty

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

+5
00
°P

+5
00
°P

+100°P

+100°P

od

89

pojemnościowy
ogrzewacz wody
ELPROM

KUCHENKA
GAZOWA master

30 l - 279 zł, 50 l - 279 zł,
80 l - 349 zł, 100 l - 425 zł

- 2-palnikowa - 89 zł
+ 100°P PAYBACK
- 4-palnikowa - 149 zł

wic

35
mm
wic

107

wannowa

69
zł/szt.

Bateria
zlewozmywakowa
ZUMBA
elastyczna wylewka,
kolory: czarna, beżowa, szara

natryskowa

69

1,5-komorowy, z długim ociekaczem,
wym.: 86x44x18 cm,
kolory: grafit, piasek, szary - 349 zł

dostępne kolory:

hydromasaż 3 dysze, deszczownica
z rurką, słuchawka prysznicowa,
przełącznik funkcyjny, wys. brodzika
15 cm, gł. brodzika 5 cm, kabina
bez syfonu, wym.: 80x80 cm - 799 zł,
90x90 cm - 899 zł

Zlew PSB granitowy
Bravo

zł/szt.

zł/szt.

Kabina Luna
z hydromasażem

o

799

×gł

a

a

×g ł

o

od

zł/szt.

zł/szt.

dwuuchwytowe

+500°P
+100°P

349

139

+500°P
+50°P

279
zł/szt.

zł/szt.

seria baterii
PSB LUNA

od

BATERIA BRAVO

zlewozmywakowa stojąca,
kolory: grafit, piasek, szary - 109 zł/szt.

1699

1.

zł/szt.

zł/szt.

69

dostępne kolory:

zlewozmywakowa
ścienna
dostępne kolory:

zł/szt.

DZBANEK Aquaphor
Kompakt 2,4 l

3.

- dzbanek filtrujący + wkład
magnezowy B25 Maxfor,
kolory: limonkowy, biały,
szary
- wkład: Aquaphor - 9,99 zł/szt.,
magnezowy - 11,99 zł/szt.

zlewozmywakowa
sztorcowa

69
zł/szt.

od

249
zł/szt.

69

Zestaw zen grafit

grafit połysk;
- szafka z umywalką, wym. 60 cm - 449 zł/kpl.*
- słupek, wym. 30 cm - 249 zł/szt.
*cena nie zawiera armatury

od

2.

umywalkowa ścienna

zł/szt.

umywalkowa sztorcowa

109

SZAFKA KUCHENNA

kolory: dąb sonoma, biały;
1. wisząca - 109 zł
zł/szt.
2. pod zlewozmywak,
wym. 80x50 cm - 109 zł
3. zlewozmywak: jedwab - 99 zł, len - 129 zł

350

Jedyny na rynku dzbanek
ze zdejmowaną rączką,
dzięki czemu
można łatwo
schłodzić
wodę
w dzbanku
w lodówce
lub zabrać
ze sobą
w podróż.

1.

zł/szt.

od

10

od

249
zł/szt.

zł/szt.

Lustro Led

akcesoria łazienkowe espinio

dozownik na mydło, kubek, mydelniczka, szczotka WC,
końcówka do szczotki WC; miks kolorów
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

KOSZYK
SIBYL

rozmiary: S - 10 zł,
M - 15 zł;
kolory: biały, szary

2.

1. JOWISZ, 83 cm,
z wyłącznikiem
dotykowym - 349 zł
2. LAPIS, 80x66 cm,
dodatkowe lusterko
powiększające 3x,
z podświetleniem - 249 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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2.

1.

+500°P
+50°P

i żarówk

3.
plafony led

1. Genua 3xE14 - 255,90 zł/szt.
2. Candara chrom, 15 W - 289,90 zł/szt.
3. Tahema, chrom, 15 W - 289,90 zł/szt.

+500°P
+50°P
ZESTAW 3 OCZEK LED

+500°P
+50°P

+500°P
+50°P

kwadratowe lub okrągłe
w zestawie z żarówką LED, różne kolory
- 49,90 zł/zest.

1.

+500°P
+50°P
oczko ruchome led 3 w
kwadrat, okrągłe; chrom, satyna
- 22,90 zł/szt.

od

3690

od

OPRAWA SPOT LED CASTOR

od

zł/szt.

satyna, chrom, czarny chrom;
- kinkiet - 35,90 zł
- listwa 2 - 85,90 zł
- listwa 3 - 125,90 zł
- listwa 4 - 155,90 zł

3.

Solarne

1990
od

1390
zł/szt.

od

2890

1. kierunkowa - 13,90 zł
2. kula zmieniająca kolory z pilotem:
15 cm - 39,90 zł, 20 cm - 45,90 zł,
30 cm - 65,90 zł
3. kula naziemna z pilotem:
17 cm - 59 zł, 20 cm - 69 zł, 30 cm - 99 zł

1890
zł/szt.

OPRAWA SPOT
HALOGENOWY solaris
kolor satyna;
- kinkiet - 28,90 zł
- listwa 2 - 75,90 zł
- listwa 3 - 99,90 zł
- listwa 4 - 125,90 zł

Do każdej oprawy spot doliczOne jest
listwa 2

kinkiet

2.

kolory: satyna, chrom;
- kinkiet - 19,90 zł
- listwa 2 - 45,90 zł
- listwa 3 - 69,90 zł
- listwa 4 - 89,90 zł

zł/szt.

od

1.

OPRAWA SPOT LED colt

kolor antyczny brąz;
- kinkiet - 18,90 zł
- listwa 2 - 45,90 zł
- listwa 3 - 65,90 zł
- listwa 4 - 85,90 zł
- plafon - 89,90 zł

dostępne
warianty:

lampki

zł/szt.

kolor satyna;
- kinkiet - 28,90 zł
- listwa 2 - 69,90 zł
- listwa 3 - 99,90 zł
- listwa 4 - 125,90 zł

OPRAWA SPOT
HALOGENOWY comet

2990

satyna, chrom, czarny chrom;
- kinkiet - 29,90 zł
- listwa 2 - 79,90 zł
- listwa 3 - 115,90 zł
- listwa 4 - 145,90 zł

3590

kolor: satyna, chrom,
moc 18 W + 7 W,
wys. 180 cm
- 229 zł/szt.

1. wym. 30-60 cm - od 49,90 zł/szt.
2. z pilotem, 3 barwy światła,
funkcja ściemniania, wym. 30-80 cm
- od 79,90 zł/szt.

zł/szt.
OPRAWA SPOT LED MALVA

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

OPRAWA SPOT
HALOGENOWY laura

PLAFONY LED Z EFEKTEM
GWIEŹDZISTEGO NIEBA

od

zł/szt.

OPRAWA SPOT LED COSMO

Lampa
podłogowa
led sumatra

2.

12

90

listwa 4

28

zł/szt.

PRZEWÓD
KONCENTRYCZNY
(antenowy)
- dł. 10 m - 9,90 zł
- dł. 15 m - 14,90 zł
- dł. 20 m - 18,90 zł

plafon 4

6990

1.

990
zł/szt.

90

punktów payback

listwa 3

od

zł/szt.

+500°P
+50°P

od

od

od

29

90

990
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

2.
1.
PILOT
UNIWERSALNY
- kodowanie
do 12 urządzeń

6
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ANTENA

2.
1. DVB-T UHF, kierunkowa, 29 elementy,
16 dB symetryzator, filtr LTE - 69,90 zł
2. trójramienna 32 elementy, pasywna, LTE - 89,90 zł

Uchwyt TV

PRZEWÓD HDMI
21 PIN

1. 26-55”, 45 kg - 29,90 zł
2. regulowany 26-55”,
35 kg - 79,90 zł

- dł. 1,5 m

i zbieraj punkty

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

1.

od
2.

3.

od

4990
zł/szt.

1990
zł/szt.

LATARKA LED

Naświetlacz roboczy
z akumulatorem

1. Czołowa 2 W na baterie - 19,90 zł
2. Czołowa 3 W z Akumulatorem,
i czujnikiem ruchu - 39,90 zł
3. Warsztatowa 3 W teleskopowa
z magnesem - 25,90 zł

OPRAWY
OGRODOWE
MARINA
- od 49,90 zł

OPRAWY
OGRODOWE VENTANA

Oprawa
PARIS LED

Oprawa
ogrodowa
MARMO

wisząca, kinkiet,
kolor: czarny
- od 64,90 zł

10 W - 89,90 zł
20 W - 155,90 zł

2.
latarka
warsztatowa
LED 3 W

1.
lampa warsztatowa

1. sieciowa, dł. przewodu: 5 m - 35,90 zł
2. Akumulatorowa 8,5 W - 45,90 zł

magnes, haczyk - 19,90 zł

z czujnikiem ruchu, kolor:
biały, czarny - 64,90 zł

25 cm - 99,90 zł,
28 cm - 139 zł, 38 cm - 169 zł

1299

699

zł/kpl.

zł/kpl.

skrzydło
zewnętrzne
Majorka

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

produkt
polski

Drzwi zewnętrzne Boliwia*

wymiar: 90 cm; kolor: orzech szlachetny i złoty dąb; wypełnienie: spieniony
polistyren; wykończenie: Nano Advance, szyba hartowana, ramka kolor czarny
*komplet akcesoriów w cenie

GRES TECHNICZNY

wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, antypoślizgowy,
idealny na garaż, taras, balkon, opak. 1,5 m2, gat. I
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

1699
zł/m

2

GRES SZKLIWIONY ASHVILLE

wym. 29,7x59,8 cm, kolory: beige, brown, light grey, grey; gat. I

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

2599

Marzec 2020

zł/m2
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3299
zł/szt.

matowa farba lateksowa, 2,5 l (13,20 zł/l)

2999

dekoral Clean & Color

zł/szt.

BECKERS Designer Colour

lateksowa farba satynowa, 2,5 l (24 zł/l)

5999

DULUX BIAŁY MAT

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

wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa farba
do ścian i sufitów, tworzy piękne matowe, zmywalne
wykończenie, wydajność do 16 m2/l, 5 l (22 zł/l)

10999

zł/szt.

wewnętrzna,
biała, 10 l (3 zł/l)

zł/szt.

zł/szt.

Śnieżka Barwy Natury

farba akrylowa
PSB MRÓWKA

10999

5999

5999

zł/szt.

beckers designer white

wysokiej jakości, wodorozcieńczalna,
biała farba lateksowa do malowania ścian i sufitów, pomalowana
powierzchnia zyskuje matowe
wykończenie, 10 l (11 zł/l)

zł/szt.

Beckers Designer
Primer Farba
Gruntująca

Drabina
aluminiowa
przemysłowa

od

1799

dekoral EMAKOL
STRONG 0,9 l

99

emalia ftalowa
do ogólnego stosowania,
dostępne różne kolory
(od 19,99 zł/l)

zł/szt.

VIDARON
lakierobejca

wysokiej jakości, do malowania pow. drewnianych,
zawiera Teflon® Surface
Protector, 2,5 l (40 zł/l),
dostępne różne kolory

1. Dąb Podlaski,
AC3, 7 mm
- 17,99 zł/m2

3. Dąb Colorado,
AC4, 8 mm
- 24,99 zł/m2
2. Jesion Kalimera,
AC4, 7 mm
- 22,99 zł/m2

od

jednoskładnikowa farba do
antykorozyjnego, dekoracyjnego
malowania metali, 0,7 l (52,84 zł/l)

zł/szt.

99

7 mm

Hammerite połysk

jedna warstwa
(20 zł/l)

składana,
trzyelementowa;
- 3x9 szczebli - 299 zł,
- 3x11 szczebli - 499 zł

20 kg (1,35 zł/kg)

zł/szt.

sadolin
Impregnat
do drewna
4,5 l

zł/szt.

Gładź szpachlowa
Acryl Putz Start

3699

zł/szt.

299

zł/szt.

10 l (6 zł/l)

8999
od

2699

7 mm

8 mm

899

zł/szt.

4. Dąb Apolonia, AC4,
8 mm, V-fuga
- 29,99 zł/m2

8 mm

1799
zł/m2

Betoniarka
B-1510FK

wieniec żeliwny,
155/120, 1000 W

PANELE
PODŁOGOWE

8
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i zbieraj punkty

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

+5
00
°P

+100°P

729

220
W

zł/zest.

139
zł/zest.

Narzędzie wielofunkcyjne 220 W

moc 220 W; prędkość 11000 – 22000 obr./min; elektroniczna regulacja prędkości;
stopa szlifierska delta 93x93x93 mm; skrobak i nóż do drewna/plastiku w zestawie;
magnetyczny uchwyt pomagający w ulokowaniu akcesorium na miejscu

y
hit cenow
2000
W

249

+500°P
+200°P

zł/zest.

Piła stołowa
ukosowa
z posuwem

moc maks. 2000 W, prędkość
bez obciążenia 4200 min-1,
śr. tarczy 305 mm, pochył
poziomy i pionowy ± 45°,
zakres/głębokość cięcia
90 mm, w zestawie
podstawa pod maszynę
i druga tarcza

140
A
Spawarka
inwertorowa 140 A

zasilanie: 230 V, prąd spawania: 20 A - 140 A, śr. obsługiwanej elektrody:
2 mm - 3,2 mm, technologia: IGBT, funkcje: HOT START, ANTI STICK;
wyposażenie standardowe: przewody na złączach, klema masy, uchwyt,
tarcza spawalnicza, młotek ze szczotką

209
zł/kpl.

1,5
Ah

125

1.

zł/szt.

2
biegi
Wiertarko-wkrętarka 14 V Li-ion

2x akumulator 14,4 V, Li-Ion, poj. 1,5 Ah; czas ładowania
akumulatora 1 h (funkcja wyłączenia ładowarki
- po naładowaniu akumulatora lub przekroczeniu
granicznej temperatury); obroty: I bieg 0-390 min-1,
II bieg 0-1000 min-1; zakres momentu obr. 20+1; maks.
moment obr. 28 Nm (wkręcanie miękkie) / 44 Nm
(twarde); hamulec wrzeciona; walizka w komplecie

y
hit cenow

159

2.
Wiertarko-wkrętarka
18 V Li-ion

akumulator 1300 mAh, 18 V litowo-jonowy;
szybka 1-godzinna ładowarka; 2 biegi; prędkość
bez obciążenia: 0-350 / 0-1350 obr./min;
ustawienia momentu obr. 18+1;
maks. moment obr. 29 Nm

od

249

zł/szt.

3.

zł/kpl.

Modularny
system skrzynek
narzędziowych

zł/szt.
900
W

850
W

walizka

w komplecie

Młot udarowy 900 W

Szlifierka kątowa 850 W

średnica tarczy 125 mm; łagodny rozruch;
1200 obr./min
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

69*

moc 900 W; obroty 850 min-1; udar 4000 min-1;
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 w komplecie

do budowy indywidualnych
zestawów transportowych
1. ORGANIZER
Z 9 KUBEŁKAMI
wym. zew.: dł. 530 mm,
szer. 310 mm,
wys. 130 mm - 79 zł
2. SKRZYNKA NARZĘDZIOWA
poj. 26 l; 2 regulowane
przegrody; wymiary zew.:
dł. 530 mm, szer. 313 mm,
wys. 223 mm - 69 zł
3. SKRZYNKA NA KÓŁKACH
poj. 38 l; wym. zew.:
dł. 530 mm, szer. 385 mm,
wys. 690 mm - 159 zł
*możliwość zakupu na sztuki
lub w komplecie

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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od

1790

0

99

Azofoska
nawóz
uniwersalny

od

79

y
hit cenow

zł/opak.

psb
nawozy

- od 5,99 zł/opak.

449

zł/szt.

zł/szt.

Siewnik
uniwersalny

1.

nawozy

2.

1. KWIATY DOMOWE I BALKONOWE
saszetka, 45 ml - 0,99 zł
2. Aplikator WARZYWA I ZIOŁA, 40 ml - 0,99 zł
3. Aplikator KWIATY DOMOWE
I BALKONOWE, 40 ml - 0,99 zł

zł/opak.

nasiona traw PSB
różne rodzaje
- od 10,90 zł/opak.

od

12 l, szerokość
wysiewu 45 cm

3.

2.

3

99

3.

zł/szt.

nasiona traw

WAPNO DOLoMITOWE
opak. 5 l - od 4,49 zł
(0,90 zł/l)

OBORNIK BYDLĘCY

hunter
karbid

- 0,5 kg - 7,99 zł/szt. (15,98 zł/kg)
- 0,9 kg - 13,90 zł/szt. (15,44 zł/kg)

opak. 5 l - od 10,90 zł
(2,18 zł/l)

4.

1.

+500°P
+100°P
3.

od

1. mieszanka Uniwersalna,
różne rodzaje - od 3,99 zł
2. mieszanka Sportowa - od 16,90 zł
3. murawa Sportowa - od 19,90 zł
4. nasiona traw otoczkowane
nawozem - 19,90 zł

479

6.

1.

2.

3.

4.

zł/szt.

5.

od

129
zł/szt.

1.
4.
Architektura ogrodowa

Architektura ogrodowa

5.

1. kantówka gładka - od 8,99 zł
2.
2. kratka KINGA L12 prosta - od 15,90 zł
3. rolborder - od 4,79 zł
4. grządka wzniesiona składana - od 39 zł
+ 100°P PAYBACK
5. doniczka balkonowa STOKROTKA - od 17,90 zł
6. Płot pełny MULTI 193 z łukiem, wym. 180x180/160 cm - 75 zł

ogrodze
siatki

KOTWA
KOMPOZYTOWA
ANTRACYT
- od 10,90 zł/szt.

DOMEK NARZĘDZIOWY

wym. 127x180/H210, gr. deski 12 mm
z podłogą - 899 zł/szt.

od

nia

549 5790
zł/szt.

1.
2.
Ogrodzenie GORC ATOL
®

kolory:

y
hit cenow

od

1. Słupek z łukiem - od 17,90 zł
2. Minipalisada - od 1,29 zł
3. Półpalisada - od 6,49 zł
4. Palisada - od 14,90 zł
5. Paliki do drzewek - od 5,99 zł

31

90

czarny

ONYX

PIRYT

zł/opak.

3.

1. DASZEK, różne rozmiary i kolory - od 21,90 zł
2. element słupkowy GAM, GAS,
różne rozmiary i kolory - od 21,90 zł
3. ELEMENT MURKOWY GAP, różne kolory - od 5,49 zł

PARKIET
TARASOWY

wykonany z tworzywa, kolor grafit/antracyt;
30x30x2 cm, opak. 8 szt. = 0,72 m²
dostępne są: narożniki i listwa tarasowa

zł/panel

od

PRODUKT
POLSKI

zł/szt.

PANEL

gr. 3,2 mm, oczko 75x200 mm;
- wys. 1,23 m, ocynk - 31,90 zł
- wys. 1,52 m, ocynk - 37,90 zł

7990

1.

2.
4.

SIATKA

- leśna/budowlana, wym. 120/8/30 l - od 79,90 zł
- leśna/budowlana, wym. 150/10/30 l - 99 zł
- leśna zagęszczona, wym. 150/15/30 G6 - 119 zł
- leśna/budowlana, wym. 200/14/30 l - 129 zł

+500°P
+50°P

od

8490
zł/przęsło

3.

Przęsło ogrodzeniowe*

1. ewa lux II, wym. 1,8x0,9-1,2 m, ocynk + ral 9005 - 84,90 zł
2. KAJA, wym. 2x0,9-1,2 m, ocynk + ral 9005 - 169 zł
3. NIKOLA 2, wym. 2x1,2 m, ocynk + ral 7016 - 179 zł
4. KORA, wym. 2x1,2 m, ocynk + ral 7016 - 449 zł
*nie wymaga malowania

10
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SIATKA ZGRZEWANA

+500°P
+50°P

ocynk, zielona,
oczko 101x76 mm, dł. 10 m
- wys. 100 cm - 49,90 zł
- wys. 150 cm - 94,90 zł
i zbieraj punkty

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

od

4990
zł/szt.

od

499
zł/szt.

od

2599
zł/szt.

Krzewy i drzewa owocowe lub ozdobne

Osłonka Modern
na stojaku

różne rodzaje

od

1499

różne wielkości - od 25,99 zł

Storczyk sztuczny

- od 29,99 zł

zł/opak.

od

2.

od

zł/szt.

1799

KAMIENIE OZDOBNE
garden stones

- grys śnieżnobiały, 12-18 mm, 20 kg - 17,99 zł,
- otoczak extrabiały, 10-20 mm, 20 kg - 27,99 zł

różne kolory, 50 l
- 16,90 zł (0,34 zł/l)

3.

kora

różne rodzaje
- od 4,90 zł

1. kora antracytowa - 14,99 zł
2. grys kora srebrna - 16,49 zł
3. otoczak Paloma - 16,99 zł

2.

od

zrębki

1.

zł/opak.

KAMIENIE OZDOBNE trans-pal

259

od

1.

399
zł/szt.

8990
zł/szt.

1. Palisada ogrodowa 5 ECO

wym. 8,5 cm x 2,4 m, kolor brązowy - 24,90 zł

Ziemia PSB,
torf ogrodniczy
oraz kora PSB

2. Obrzeże ogrodowe brązowe
wym. 20 cm x 9 m - 16,90 zł

3. Obrzeża ogrodowe UNIBORD

różne rodzaje, zastosowania

+ kotwy montażowe za 0,01 zł/szt.
długość 1000 mm, wysokość 45 mm - 3,99 zł

od

3190

+
4.

zł/m.b.

opak. 50 m

+

249
zł/szt.

6.
3.
NARZĘDZIA FISKARS

1. zestaw QF grabie do liści
+ szczotka szeroka + trzonek - 114,90 zł
2. siekiera rozłupująca M X17 + ostrzałka - 189 zł
3. sekator ONE - 31,90 zł
4. szpadel ostry Solid™+ Rękawice męskie, rozmiar 10 - 49,90 zł
5. Szpadel prosty Solid™ + Rękawice męskie, rozmiar 10 - 49,90 zł
6. szpadel ostry Solid™ + szczotka - 119 zł

Pompa aluminiowa
zatapialna
MAGNUM 2900

Zestaw
narzędzi
ogrodniczych
- 12,90 zł/zest.

od

89
zł/szt.

do pompowania ścieków,
moc 550 W, maks. wydajność
tłoczenia - 18000 l/h, maks.
wys. tłoczenia - 10 m,
wyłącznik pływakowy, żeliwny
wirnik, przyłącze 2”

339

zł/szt.
Pompa aluminiowa
zatapialna
MAGNUM 4500
Do pompowania
ścieków

6990
zł/szt.

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

199

- 5,99 zł/szt.

5.

Stojak
do segregacji
odpadów
3 cz. mix

moc 400 W, wydajność 7500 l/h - 89,90 zł
moc 1100 W, wydajność 14 000 l/h - 149 zł

Wąż tłoczony
1” i 2”

Sekator
ogrodowy

+

Pompa zanurzeniowa
do wody brudnej

od

zł/szt.

2.

od

3.

zł/szt.

1.

490

POJEMNIKI

zielony, poj.: 120 l - 89 zł,
240 l - 129 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

moc 1500 W, maks. wydajność
tłoczenia - 30000 l/h, maks.
wys. tłoczenia - 20 m,
wyłącznik pływakowy, żeliwny
wirnik, przyłącze 2”

Marzec 2020
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowkaBolesławiec

220
W

1800
W

79

zł/szt.
Ostrzałka
elektryczna Lider

329

169

zł/szt.

zł/szt.

Pilarka
elektryczna

Pilarka
spalinowa NAC

moc 1800 W, łańcuch
i prowadnica NAC 35 cm,
szybkość cięcia 13 m/s

silnik 220 W

189

moc 2,4 KM, silnik dwusuwowy 45 cm3,
łańcuch i prowadnica NAC 40 cm

1139

zł/szt.

2000
W

Glebogryzarka
spalinowa
NAC

zł/szt.

silnik czterosuwowy 158 cm3,
moment obrotowy 8 Nm,
szerokość robocza 50 cm,
głębokość robocza 36 cm

Pilarka
elektryczna HANDY

przedłużacze
ogrodowe

silnik: 2000 W; prowadnica: 40 cm

różne rodzaje - od 19,90 zł/szt.

339

+500°P
+50°P

zł/szt.

5999

od

34999
zł/szt.

zł/szt.

cebula
dymka

różne rodzaje
- od 4,99 zł/opak.

1600
W
Wertykulator
elektryczny HANDY PRIME

silnik: 1600 W, szerokość robocza: 34 cm,
kosz: 40 l

od

Szklarnia ogrodowa

0

99
Miniszklarnia
z półkami

zł/szt.

- 200x300 cm - 349,99 zł
- 250x450 cm - 399,99 zł
- 300x600 cm - 659,99 zł

11999

wym. 50x45x80 cm

cebule i kwiaty wiosenne

- od 3,59 zł/szt.

zł/szt.

legutko nasiona
w tym nasiona
roślin miododajnych

139
zł/zest.

111
zł/szt.

+500°P
+100°P
Opryskiwacz Hobby 7
opryskiwacz ciśnieniowy 7 l

+ osłona
herbicydowa
w zestawie!

Szklarnia
RESPANA PLANTER

wym. 7x39x82 cm, kol.antracytowy

Opryskiwacz Orion 9 l

3999
zł/szt.

Agrowłóknina
różne rozmiary

od

099

zł/mb.

Mini tunel
wym. 50x90 cm

Miniszklarenka
wym. 47x16 cm

Akceptujemy karty kredytowe:
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.
Sklepy Mrówka zastrzegają sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

899
zł/szt.

