Sierpień
2020
wwwka.com.pl

1189

zł/kpl.

Oferta ważna
od 07.08 do 22.08
lub do wyczerpania zapasów.

899

zł/kpl.

produkt
polski

drzwi
zewnętrzne
cento

- w komplecie próg
ze stali nierdzewnej
inox, klamki i szyldy
hermes
- okleina pcv kolory
antracyt; orzech
- rozmiar 90,
grubość 55 mm

produkt
polski

drzwi zewnętrzne nordica 2

szyba z kryształami Swarovski - w komplecie próg
ze stali nierdzewnej inox, klamki i szyldy Hermes
- okleina pcv kolory antracyt; orzech
- rozmiar 90, grubość 55 mm

od

279
zł/szt.

SKRZYDŁO RAMOWE ZITRON

okleina FF, dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90 cm (w wybranych
szkleniach), szyba hartowana, dostępna kolorystyka: biały
*ceny bez klamki i ościeżnicy

y
hit cenow

1. Fotel gamingowy GENESIS

88
8
2

dostępne w kolorach: czerwony, szary, biały - 349 zł

2. biurko gamingowe URUS

wym. 120x60x72 cm, płyta MDF,
czerwony/metal czarny - 459 zł

2.
1.

°P

od

349
zł/szt.

+5

00

+100°P

psb Mrówka Przemyśl

2

zł/m

Gres szkliwiony matowy

rozm. 60x60 cm, I gatunek
TUBĄDZIN

2990

3699

zł/szt.

zł/szt.

3199
zł/szt.

lampka biurkowa mt-203

lampka biurkowa felix

- mix kolorów

Lampka nocna
LED Baranek

- mix kolorów

moc 1 W, 2 stopnie świecenia,
różne kolory

4990
zł/szt.

5093
zł/szt.

lampka biurkowa zet

lampka biurkowa dante led

led 5 w white, black

79

90

dostępne kolory:

- mix kolorów

89

zł/szt.

lampka biurkowa
aje – orion rgb

lampka biurkowa
aje venus rgb

czarna

zł/szt.

90

zł/szt.

lampka biurkowa
franco 15 led

6990

- dostępne kolory biały, szary, czarny

2790

13590

zł/szt.

ŻARÓWKI
LED

zł/szt.

lampka biurkowa
aje pulsar

żarówki led dioled

- moc 4,5 W, gwint gu10 - 4,90 zł/szt.
- moc 6 W, gwint E14 - 5,90 zł/szt.
- moc: 10, 12 W, gwint E27 - od 3,90 zł/szt.

PRZEDŁUŻACZ
PRZEPIĘCIOWY PSF3-501

ŻARÓWKI RAPID LED
KANLUX

- 1,5 m.b. - 27,90 zł
- 3 m.b. - 29,90 zł
- 5 m.b. - 33,90 zł

2
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moc: 14-15 W, różne barwy
świecenia - 7,90 zł/szt.
i zbieraj punkty

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

od

7590
zł/szt.

od

3890
zł/szt.

SPOT OPRAWA
HALOGENOWA MARIO
- GU10 1D - 38,90 zł
- GU10 2L - 72,90 zł
- GU10 3L - 99,90 zł
- GU10 4D - 129,90 zł

od

5990
zł/szt.

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA
PIKO

od

3990
zł/szt.

- 1p - 75,90 zł
- 2p - 139,90 zł
- 3p - 189,90 zł

OPRAWA DEKORACYJNA

od

75

90

- EMMA LED 10 W, 12 W - 59,90 zł
- SOPRAN LED 6 W - 75,90 zł
- ALPEN LED 12 W - 99,90 zł

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
SUFITOWA MEGAN
black , white

zł/szt.

od

3990
zł/szt.

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
SUFITOWA KINGA GU 10

oprawa
oświetleniowa
rubik

1D - 39,90 zł; 2L - 73,90 zł; 30 - 104,90 zł

- 1p - 75,90 zł
- 2p - 139,90 zł
- 3p - 199,90 zł

od

y
hit cenow

75

90

2599

zł/szt.

zł/szt.

od

11990
zł/szt.

oprawa
oświetleniowa
sara

OPRAWA OŚWIETLENIOWA BLUM

1p - 179,90 zł; 2p - 149,90 zł; 3p - 189,90 zł
- lampka st. blum 1p - 119,90 zł
- lampa podłogowa blum - 269,90 zł

- 1p - 79,90 zł
- 2p - 149,90 zł
- 3p - 219,90 zł

59

90

oprawa
oświetleniowa
- inka 22 - 25,99 zł
- inka 30 - 25,99 zł

zł/szt.

LOPEZ
PLAFONIERA
Z CZUJNIKIEM
RUCHU 18 W

od

9990
zł/szt.

6990

19990
zł/szt.

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA
FIONA 1P

zł/szt.

lampa
wisząca
alice d
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

PLAFON LED

- JUPITER 32 W, 4000 K - 99,90 zł
- PLAFON LED SPARKLE - 99,90 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Sierpień 2020
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399

349

zł/zest.

zł/kpl.

+500°P
+100°P

zestaw mebli garda 60

toaletka kosmetyczna diana plus

- szafka z umywalką, lustro z oświetleniem

z lustrem i taboretem

Wyposażenie łazienek

od

Kabina
z hydromasażem Delux

849
zł/zest.

elektroniczny panel sterowania z funkcjami: radia,
oświetlenia górnego i wentylatora, półka szklana, zestaw
prysznicowy ze słuchawką prysznicową, deszczownica,
wym.: 80x80 cm - 849 zł, 90x90 cm - 899 zł

od

129
zł/szt.

zestaw mebli
łazienkowych
lupo

- szafka z umywalką
szerokość 50 cm - 319 zł
- szafka z umywalką
szerokość 60 cm - 357 zł
- słupek wysoki 30 - 229 zł
- słupek wysoki 50 - 329 zł
- lustro 60 - 219 zł

cersanit wanna nao

- wym. 140 x 70 cm - 329 zł
- wym. 150 x 70 cm - 349 zł
- wym. 160 x 70 cm - 369 zł
- wym. 170 x 70 cm - 389 zł
* cena bez obudowy

od

329

zł/szt.

279
zł/szt.

deska
wolnoopadająca
Wyposażenie łazienek

kompakt
merida

odpływ poziomy,
deska PP wolnoopadająca

4
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Kabina LIZA

999

zł/zest.

szyby przednie 5 mm, tył kolor czarny 4 mm, profile
aluminiowe - chrom, słuchawka prysznicowa, półka
szklana, wysokość brodzika 15 cm, głębokość 5 cm,
bez syfonu, wym.: 80x80 cm, 90x90 cm

Zbieraj punkty w sklepach Maxi Zoo lub na maxizoo.pl

Więcej na PAYBACK.pl!

249
zł/szt.

- przycisk chrom połysk
- deska wolno opadająca
z łatwym wypinaniem

a

× gw

ZLEWozmywak
GRANITOWY METRO

399

zlewozmywak pyramis next

- rozm. 76x44 cm, kolor beż, czarny, karbon
30 LAT GWARANCJI

zł/zest.

2-komorowy bez ociekacza, wym.:
760x44x195 mm, syfon manualny, bateria „U”,
kolory: grafitowy, piaskowy

od

lat

r a n cj

zł/zest.

30

× gw

dostępne kolory:

r a n cj
a

899

a

a

cersanit zestaw
podtynkowy
clean on colour

2.

119

1.

zł/szt.

+500°P
+100°P

od

299

zł/szt.

pojemnościowy
ogrzewacz wody
ELPROM
z wężownicą;
- 50 l - 299 zł
- 80 l - 369 zł

dostępne kolory:

zlewozmywak stalowy apollo

1-komorowy z ociekaczem, nakładany
- rozm. 50 x 80 cm, satyna - 119 zł
- rozm. 50 x 80 cm, dekor - 149 zł
- rozm. 60 x 80 cm, satyna - 129 zł
- rozm. 60 x 80 cm, dekor - 159 zł

109

SZAFKA KUCHENNA

zł/szt.

kolory: dąb sonoma, biały;
1. pod zlewozmywak,
wym. 80x50 cm - 109 zł
2. zlewozmywak stal szlachetna - 109 zł/kpl. ,
dekor - 149 zł/kpl; syfon w komplecie

219

3999

zł/m2

zł/zest.

od

Zestaw
Termostatyczny
Comfort Plus

Rura PEX 16

299
zł/m.b.

tosowana w instalacjach c.o., c.w.u.
oraz w instalacjach ogrzewania podłogowego
ø 16 - 2,99 zł/m.b.
ø 20 - 4,49 zł/m.b.

zawór termostatyczny, głowica,
zawór powrotny kątowy lub prosty

1899
zł/żeberko

od

FOLIA DO
OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO

129
zł/szt.

od

19999
zł/szt.

2590
zł/opak.

R

grzałka
grzejnikowa
łazienkowa
grzejnik aluminiowy power 70
- rozm. wys. 570 mm x szer. 700 mm x gr. 70 mm
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

- moc 300 W - 129 zł
- moc 600 W - 135 zł
- moc 900 W - 139 zł

grzejnik łazienkowy
chromowany kronos
SÓL
TABLETKOWA psb
do uzdatniania wody,
worek 25 kg (1,04 zł/kg)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

KRONOS
1
2
3

szer. x wys.
50x70 cm
50x90 cm
50x120 cm

moc
195 W
236 W
324 W

cena
199,99 zł
239 zł
299 zł

Sierpień 2020
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249

2.

zł/szt.

od

PÓŁKA
ŁAZIENKOWA BLANCA

NEO JOKO
ROUND CHROM
DESZCZOWNIA
5-FUNKCYJNA
Z BATerią
MIESZACZOWĄ

1999

drążek o dł. 1100 mm, bateria
mieszaczowa z głowicą ceramiczną 40 mm, górna głowica o śr. 200 mm, słuchawka
5-funkcyjna o śr. 85 mm, wąż
stalowy podwójnie pleciony
dł. 1500 mm, mydelniczka

zł/szt.

--prosta, 2 półki - 34,99 zł
--narożna,
1 półka - 19,99 zł
2 półki - 39,99 zł
3 półki - 54,99 zł

1.

od

199
zł/szt.

Kosz Graffiti

Zestaw mebli łazienkowych
deftrans „pinia”

--poj. 7,5 l - 8,99 zł/szt.

1. szafka z umywalką, 60 cm - 349 zł
2. słupek podwieszany, szer. 30 cm - 199 zł

VILEDA
ŚCIERECZKA
ACTIFIBE
- 5,90 zł

1259

pojemnik
na śmieci

zł/zest.

zestaw mebli kuchennych daglezja

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

bielona/antracyt 2,4 m.b., szafki wyposażone w system
cichego domyku, metalowe chromowane uchwyty,
zestaw nie zawiera blatu, możliwość rozbudowy

od

LED

149

237

179

zł/szt.

zł/szt.

Worki
na śmieci

zł/szt.

poj. 20-120 l
- od 2,49 zł/opak.

1.

1.

Okap przyścienny

2.

1. Vertical, czarny, wym.: szer. 50 cm lub 60 cm - 237 zł
2. Mix, satynowy, wym.: szer. 50 cm lub 60 cm - 249 zł

DESKA VIVA
EXPRESS
SMART PLUS
VILEDA
z gniazdem

suszarka
do bielizny
INFINITY vileda

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

1.
3.
4.

5.

2.

KOSZE na śmieci

do sortowania;
1. 3-komorowy, poj. 80 l - 99,90 zł/szt.
2. poj. 24 l - 39,90 zł/szt.
9.

6.

od

8.
10.

11.

249
zł/szt.

2.
7.
12.

1. bryza proszek do prania, 6 kg kolor/biały - 32,90 zł (5,48 zł/kg)
2. persil caps kolor/biały, 36 szt. - 27,95 zł (0,78 zł/szt.)
3. cocolino płyn do płukania, 1,8 l / 1,45 l - różne rodzaje - 5,49 zł
(3,05 zł/l)/(3,79 zł/l)
4. ludwik płyn do naczyń, 1000 g, różne rodzaje - 6,99 zł
5. morning płyn do naczyń, 900 ml , różne rodzaje - 6,99 zł (7,77 zł/l)
6. pronto do mycia drewna, 1 l - 12,49 zł

6
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7. domestos wc koszyk, 55 g x 2 sztuki, różne rodzaje - 6,90 zł (62,73 zł/kg)
8. kret żel do udrażniania rur, 700 g - 9,90 zł (14,14 zł/kg)
9. antybakteryjny płyn gold drop higiena do mycia rąk, 5 l - 99 zł (19,80 zł/l)
10. preseptol qv, 750 ml, środek do szybkiej dezynfekcji - 28,90 zł (38,53 zł/l)
11. apart, mydło w płynie, 900 ml - 4,99 zł (5,54 zł/l)
12. mydło gospodarcze szare, 175 g - 2,49 zł (14,23 zł/kg)

i zbieraj punkty

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

od

5990

od

zł/szt.

zasłona tycjan

wym. 140 x 250, różne kolory

od

2990
zł/szt.

od

firany

zł/szt.

zł/szt.

wym. 140 x 250 cm, różne kolory
- 52,90 zł
- poduszki ozdobne - od 17,90 zł

od

ŚĆ
NOWO

zł/kpl.

52

90

zasłony pierre

szeroki wybór wzorów i kolorów,
różne rozmiary

4590

109

y
hit cenow

Dywan Siluet

wym. 80x150 cm, dostępny w kolorach:
ivory, ciemny szary, jasny szary, beż

1490
zł/szt.

109

KompleT pościeli LUIS

zł/szt.

100% mikrowłókno, wym.:
--1x160x200 cm, 2x70x80 cm - 45,90 zł
--1x200x220 cm, 2x70x80 cm - 54,90 zł

od

Ręcznik kąpielowy MADRYT

Dywan EXCLUSIVO

wym.: 50x90 cm - 14,90 zł, 70x140 cm - 27,90 zł

wym. 133x190 cm, dostępny w różnych wzorach

1399

6

99

zł/m2

zł/szt.
°P

1.

+5

00

+100°P

2.
1.

2.

1. Fotel gamingowy ADEO

Ramki na zdjęcia

dostępne różne formaty - od 6,99 zł

Multiramka na zdjęcia
- od 14,90 zł

dostępne w kolorach: czerwony,
szary - 299 zł/szt.

krzesło młodzieżowe

2. Krzesło
młodzieżowe CAMPER

tapicerowane tkaniną w kolorach: czarny,
szary, limonka, czerwony - 159 zł/szt.

1.

od

1. LOCKER, tapicerowane imitacją skóry
w kolorach: biały, szary, czarny
- 159 zł/szt.
2. NITRO, dostępne w kolorach:
biały, czarny - 229 zł/szt.

sztuczna trawa ascot
4 m szerokości

1690

od

zł/szt.

4990
zł/szt.

2.

DMS

3.
Dekoracja Moda Styl

1. Panel dekoracyjny PVC

od

449
zł/opak.

dostępny w różnych wzorach - 11,90 zł/szt.

2. Kaseton dekoracyjny
na sufit i ścianę

dostępne różne wzory, opak. 2 m2 - od 17,90 zł/opak.

3. Listwa styropianowa
- od 4,49 zł/opak., 2 szt.

DMS

Dekoracja Moda Styl

Tablica

suchościeralna-magnetyczna
i korkowa; dostępne różne wymiary
- od 16,90 zł;
w ofercie dostępne również
markery - od 7,99 zł/szt.

Zbieraj punkty w sklepach Maxi Zoo lub na maxizoo.pl

MAESTRO

--garnek, poj. 2,5-5,8 l - od 54,90 zł
--patelnia, śr. 24-26 cm - od 49,90 zł
w ofercie również noże i sztućce

Więcej na PAYBACK.pl!
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47

99

zł/szt.

FA RBA BI A
ŁA 3 l

za 1 zł

od

do 5 litrów
farby kolor
owej

DULUX KOLO
RY
ŚWIATA

39

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

dulux kolory świata

5
litrów

ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, wyprodukowana przy wykorzystaniu
innowacyjnej technologii CERAMIC SYSTEM
bazującej na ceramicznych komponentach
oraz najwyższej jakości żywicach i pigmentach, 5 l (28,58 zł/l)

2,5 l - 39,95 zł (15,98 zł/l)
5 l - 69,95 zł (13,99 zł/l)

6995

5999

zł/szt.

11
litrów

Magnat Ceramic

śnieżka barwy natury

lateksowa farba do ścian
i sufitów, 2,5 l (19,20 zł/l)

od

4499

14290

95

Jedynka śnieżnobiała

farba do dekoracyjnego malowania
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 10 l + 10% GRATIS (4,09 zł/l)

2999

1999

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

11
litrów

9
litrów

śnieżka grunt lateksowy
10 + 1 l - (6,36 zł/l)

2399

od

zł/szt.

1.

3
litry

DULUX BIAŁY MAT

jedynka perfekcyjna biała

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

2.

10
litrów

farba akrylowa
PSB „MRÓWKA”

akrylowa farba do ścian i sufitów
3 l (6,66 zł/l)

wewnętrzna, biała, 10 l (3 zł/l)

9395

2999

zł/szt.

zł/opak.

1
litr

0,33
litra

Altax
IMPREGNAT
ŻYWICZNY

0,5
litra

farba Tikkurila

1. DEKORACYJNA TABLICOWA, 0,33 l - 23,99 zł
(72,70 zł/l), 1 l - 69,99 zł
2. MAGNETIC, specjalna, wodorozcieńczalna o właściwościach magnetycznych, 0,5 l - 56,99 zł (113,98 z/l)

Gładź
szpachlowa
Acryl Putz
Start

bardzo trwały i odporny
na czynniki atmosferyczne, zawiera wysokogatunkowe żywice,
4,5 l (20,88 zł/l)

4,5
litra

1999

20 kg (1,35 zł/kg)

3695

3499

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

0,75
litra

dekoral emakol
strong 0,9 l
- emalia ftalowa do
ogólnego stosowania,
kolor biały

0,9
litra

0,7
litra

Hammerite połysk

jednoskładnikowa farba do antykorozyjnego,
dekoracyjnego malowania metali, 0,7 l (51,41 zł/l)

Vidaron
Lakierobejca 0,75 l

lakierobejca z dodatkiem Teflon® Surface Protector,
tworzy zwarte, trwałe i elastyczne powłoki;
dostępne różne kolory (47,99 zł/l)

2295

5995

zł/szt.

zł/szt.

998
zestaw malarski psb mrówka
- walec malarski - 18 cm + rączka
- wkład malarski - 10 cm + rączka
- pędzel malarski - 50 mm
- kuweta malarska - 24 x 32 cm

8
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5
litrów

zł/zest.

zestaw malarski STALCO

kuweta, wym. 15x29 cm + rączka + wałek poliakryl

impregnat do drewna dragon
5 l (11,99 zł/l)
i zbieraj punkty

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

4199

1.

zł/m2

2.

PŁYTKI ŚCIENNE DESERT SAND
wym. 29,7x60 cm;
1. structure, 2. patchwork

1.

2.

gres szkliwiony G1807
18,5x59,8

wym.
cm;
1. Beige, 2. Grey

4395

4.

zł/m2
1. Dąb Cork,
AC4, 8 mm
- 16,88 zł/m2
8 mm

2. Orzech Burgundia,
AC4, 10 mm
- 28,88 zł/m2

3. Dąb Minky,
AC4, 8 mm, 4V
- 29,79 zł/m2
8 mm

4. Dąb Bufalo,
AC4, 8 mm,
- 26,79 zł/m2
8 mm

10 mm

od

1688

zł/m2

4.

PANELE PODŁOGOWE
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Sierpień 2020
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279

239

zł/szt.

zł/szt.

1000
W

Odkurzacz
uniwersalny
WD2

900
W

doskonale sprawdzi
się w roli odkurzacza
samochodowego,
w piwnicy, garażu,
przydomowym
warsztacie, na
podjeździe i tarasie,
moc 1000 W; poj.
zbiornika 12 l; do pracy na mokro i sucho;
wyposażenie: wąż ssący 1,9 m, rury ssące, 2 szt.,
0,5 m, ssawka uniwersalna, filtr piankowy, ssawka
szczelinowa, papierowa torebka filtracyjna 1 szt.

12
V

9990

18
V

zł/szt.

Szlifierka kątowa 900 W

moc nominalna 900 W; śr. tarczy 125 mm;
regulowana prędkość obrotowa bez
obciążenia 2800-11000 min-1

349
zł/zest.

274

zł/zest.

Wiertarko-wkrętarka
18 V Li-ion

Wiertarko-wkrętarka
12 V Li-ion

+500°P
+150°P

2 akumulatory 18 V, 1,3 Ah
Li-Ion; 2 biegi; obroty:
1 bieg - 0-350 min-1,
2 bieg - 0-1250 min-1;
moment obr. 38 Nm; 19 ustawień momentu obrotowego

akumulator 12 V Li-Ion.;
obroty 0-700 obr./min;
maks. moment obrotowy
15 Nm, liczba ustawień
momentu obr. 18+1; uchwyt
samozaciskowy 10 mm

900
W

99
900
W

walizka

w komplecie

zł/szt.

Młotowiertarka SDS+ 900 W*

1500
W

Wiertarka
Udarowa 900 W

Młot Udarowy 1500 W

269
zł/szt.

moc 1500 W; reg. obrotów; prędkość bez obciążenia:
0-900 obr./min; szybkość uderzenia: 0-4350 uderzeń/min;
energia uderzenia: 0-5 J; uchwyt narzędziowy: SDS PLUS;
śr. wiercenia: beton: 32 mm, stal: 13 mm, drewno: 40 mm;
funkcja szybkiej blokady bitów SDS PLUS

moc 900 W; obroty 0-3000 obr./min, uchwyt
samozaciskowy 13 mm, średnica wiercenia:
stal 10 mm, beton 13 mm, drewno 25 mm;
obroty lewo i prawo

moc 900 W; funkcje: wiercenia, wiercenia z udarem,
podkuwania; bezstopniowa regulacja kąta ustawienia
dłuta; maks. śr. otworów w: betonie 30 mm,
drewnie 30 mm, stali 13 mm; maks. pr. obrotowa
1000 obr./min; maks. częstotliwość udaru
5000 uderzeń/min; energia udaru 3,2 J;
w zestawie: 2 wiertła SDS+, dłuto płaskie SDS+, uchwyt
wiertarski z adapterem, walizka
*3 lata gwarancji bazowej oraz dodatkowe 2 lata
gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie
graphitepro.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu

189

349

zł/zest.

zł/szt.

lata

r a n cj

Pilarka tarczowa 1200 W, 185 mm*
moc 1200 W; śr. tarczy 185 mm; 5000 obr. tarczy
na minutę; cięcie pod skosem od 0° do 45°; maks.
gr. ciętego materiału: pod kątem prostym do 65 mm,
pod skosem do 43 mm; obudowa ze stopu aluminium; w zestawie: prowadnica równoległa, klucz
regulacyjny, tarcza do cięcia
*3 lata gwarancji

10
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a

a

lata*

Piła uniwersalna 750 W*

+100°P
00

3

°P

r a n cj

+5

a

× gw

750
W

a

1200
W

× gw

gwarancji*

189

moc 750 W; skok brzeszczotu 20 mm;
zł/zest.
gł. cięcia: w drewnie 150 mm, w stali 10 mm;
liczba skoków brzeszczotu: 0-2800 min-1; elektroniczna
kontrola prędkości; wymiana brzeszczotów bez narzędzi; brzeszczot do drewna w zestawie
*3 lata gwarancji - po rejestracji produktu na stronie
producenta do 30 dni od daty zakupu

1200
W
Piła stołowa do drewna

moc 1200 W; 4800 obr./min; tarcza
210x30 mm; grubość cięcia przy 90 stopniach
- 51 mm, przy 45 stopniach - 35 mm

Zbieraj punkty w sklepach Maxi Zoo lub na maxizoo.pl

Więcej na PAYBACK.pl!

CZAS NA...

149
zł/szt.

!

199

WYPOCZYNEK

zł/szt.

Stół cateringowy
składany, dł. 180 cm

PODKASZARKA
DO TRAWY
VANDER VPK783,
600 W

169

229

zł/szt.

zł/szt.

Parasol
Ogrodowy

549

średnica 3 m

199

zł/szt.

FOTEL
OGRODOWY KEEPLAND

FOTEL
MALAGA PLUS

zł/szt.

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
VANDER VNZ 702

stelaż szary, poduszki szare

379

5990

y
hit cenow

69

90

zł/przęsło

zł/szt.

zł/panel

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI

PANEL

panel ogrodzeniowy

wym. 150 x 250 - 69,90 zł
ocynk, drut 4 mm

wym. 120 x 250 - 59,90 zł, ocynk, drut 4 mm

od

9490

od

przęsło 2 m, wys. 1,20 m,
stal ocynk + RAL 7016 struktura

99

219

zł/szt.

zł/szt.

°P
+500
+50°P

System ogrodzeniowy bona

zł/przęsło

siatka ogrodzeniowa

SIATKA

wym. 1,50 x 10 mb - 120 zł/rol., pcv + ocynk, zielona
siatka ogrodzeniowa, wym. 1,2 x 10 mb - 99 zł/rol.
pcv + oc, grafit

- siatka leśna 150/10/30 50 m.b. - 94,90 zł/rol.
- siatka leśna 200/10/30 50 m.b. - 159 zł

PRODUKT
POLSKI

system ogrodzeniowy liwia

akcesoria

przęsło, wym. 2,00x1,00-1,20 m, ocynk + RAL 9005,
nie wymaga malowania

5.

od

179

4.

owe
samochod

1.

zł/przęsło

699

6.

zł/szt.

akcesoria samochodowe

1. wycieraczki „Flexo”, różne rozmiary - 17,90 zł
2. linka elastyczna z karabińczykami, 100 cm - 9,99 zł
3. gaśnica proszkowa, 1 kg BC - 23,90 zł
4. trójkąt ostrzegawczy - 12,90 zł
5. kamizelka ostrzegawcza żółta, HIGH VISIBILITY - 6,99 zł
6. apteczka samochodowa, DIN 13164 materiałowa - 24,90 zł
7. zestaw żarówek i bezpieczników, 30 elementów - 24,90 zł
8. port z podwójnym USB 2,1 + 1AMP,
X-ALL, do gniazda zapalniczki - 14,90 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

3.

2.

7.
PRODUKT
POLSKI

8.

system ogrodzeniowy NIKOLA

przęsło, wym. 2,00x1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 struktura

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Sierpień 2020
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - http://www.facebook.com/eremprzemysl

od

od

8

99

649
zł/szt.

zł/szt.

środki owadobójcze

bros przeciw szkodnikom

- elektrofumigator 3 w 1 + płyn - 19,99 zł
- płyn na komary i kleszcze bross 50% deet - 19,99 zł
- bros muchospray zwalcza owady latające, 400 ml - 8,99 zł (22,48 zł/l)
- bros worek na muchy - 31,99 zł

- karmnik z trutką na myszy bros - 7,49 zł
- kostka na myszy i szczury - 6,49 zł
- świeca na nornice - 12,49 zł
- płyn na krety 1 l - 16,99 zł
- lep na myszy i szczury - 7,99 zł
- gaśnica na osy i szerszenie, 300 ml - 9,99 zł (33,30 zł/l)

139

1499

219

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

399
zł/szt.

3
KM

280
W

5
KM

kosa spalinowa
nac bp540-30b-v

pompa
membranowa
vmp60

kosiarka agroparts
dm535-b750

280 W

Nawadnianie

od

Zyskaj 10% zwrotu
wydanych punktów
Wymień swoje punkty na dowolne
zakupy w PSB-Mrówka,
a 10% wydanych punktów
wróci na Twoją kartę PAYBACK.

wąż
ogrodowy psb

½” dł. 15 m - 9,99 zł/szt.
½” dł. 20 m + zestaw zraszający - 20,80 zł/zest.

vander pompa
zanurzeniowa
do wody vp719

135

999

zł/szt.

zł/szt.

cyfrowy
sterownik nawadniania
cellfast ideal line

psb MRÓWKA przemyśl

3489
Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK. Oferta ważna w dniach
07-22.08.2020 r. Zaokrąglone do całości 10% wydanych punktów zostanie
zwrócone na Twoje konto PAYBACK do dnia 31.08.2020 r.

37-700 Przemyśl, ul. jasińskiego 9
tel. 16 678 60 02

godziny otwarcia: pn. - pt.: 700-2000, sob.: 700-1800, nd.: 1000-1800

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

