Kwiecień
2021
Oferta ważna
od 9.04 do 25.04
lub do wyczerpania zapasów.

y
hit cenow

hit cenowy

569

329

zł/zest.

zł/zest.

1,4
kW

1,6
kW

Myjka ciśnieniowa K2
compact car + aktyWna piana 1 l

moc przyłącza 1,4 kW; ciśnienie maks. 110 bar;
wydajność tłoczenia maks. 360 l/h; wydajność powierzchniowa 20 m²/h;
podawanie środka czyszczącego przez zasysanie lub dysze pianową;
wbudowany filtr wody; wyposażenie: zestaw do mycia samochodu - szczotka, dysza pianowa; pistolet wysokociśnieniowy G 120 Q; 1-stopniowa lanca
spryskująca; dysza rotacyjna; wąż wysokociśnieniowy 4 m

429
zł/zest.

aktywna
piana, 1 l

za 1 zł

5,5
kW

Myjka ciśnieniowa K3 Home

ciśnienie maks. 120 bar; wydajność tłoczenia maks.
380 l/h; moc przyłącza 1600 W; wyposażenie: przystawka
do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, pistolet, wąż
dł. 6 m, lanca Vario Power, lanca z dyszą rotacyjną, filtr
wody, zbiornik na środek czyszczący, środek czyszczący
„Balkon & Patio” o poj. 500 ml

Grill gazowy
lawowy 1.0

moc 5,5 kW, chromowany ruszt grillowy
i lawowy, składana półka boczna; piezo
zapalacz w przycisku, w zestawie kamienie
wulkaniczne, wąż i reduktor ciśnieniowy,
powierzchnia grillowania 48x38 cm

339

279

559

zł/przęsło

zł/szt.

zł/zest.

Zestaw
mebli LORD

Stół piknikowy
brąz, wym. 160x132 cm,
wys. 71,5 cm

2 fotele wym. 60x62x82 cm, stolik: śr. 50 cm,
wys. 45 cm, plecionka rattanowa

1699

899

zł/szt.

KRZESŁO WISZĄCE ALPHA TERRACOTA
NA STELAŻU

podstawa szer. 105 cm,
wys. 195 cm,
kosz wym. 70x72x115 cm

hit ceno
w

zł/zest.

201
zł/szt.

od

+50

Przęsło ogrodzeniowe bona*

Fotel Bujany
MONTANA

materiał - modrzew syberyjski, który jest klejony
na gorąco i warstwowo,
maksymalne obciążenie
150 kg

89

PRODUKT
POLSKI

zł/szt.

y

1090
zł/zest.

wym. 2x1,20 m, stal ocynk + ral 7016 struktura,
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

Oszczędzaj z PAYBACK
na wiosennych zakupach!
Planujesz wiosenną metamorfozę domu lub ogrodu?
Pokaż przy kasie swoją kartę PAYBACK i obniż punktami
wysokość rachunku za zakupy w Mrówce.

+100°P

Szpadel
prosty
Solid™
+ Grabie
do liści (M)
Solid™

Wąż ogrodowy psb

opryskiwacz
Next 3000 Z lancą 30 cm

opryskiwacz akumulatorowy wyposażony w baterie litowo-jonową pozwalającą
na ponad 2 godzinny czas ciągłej pracy

--3-warstwowy, poliestrowy oplot
krzyżowy, odporny
na promienie UV, 1/2” 15 m
- 10,90 zł/szt.,
--3/4” 20 m - 29,90 zł/szt.,
--zestaw wąż 1/2” 20 m.b. + końcówki - 21,90 zł/zest.

PUNKTUJ Z APLIKACJĄ!
Aktywuj kupon w aplikacji PAYBACK i wymień
punkty na zakupy, a dodatkowo zyskasz

+500 punktów, czyli 5 zł w punktach!

Ładne kwiatki

od

do ogrodu i na balkon

1199

od

zł/szt.

1099
zł/szt.

ROŚLINY PNĄCE, KRZEWY

aronia - 13,49 zł, bluszcz pospolity - 11,99 zł,
clematis botaniczny - 19,99 zł, clematis wielkokwiatowy - 19,99 zł,
Glicynia - 28,99 zł, Hortensja pnąca - 18,99 zł, Milin - 19,99 zł,
przywarka japońska - 21,59 zł, róża pnąca - 18,99 zł,
figowiec pospolity - 25,99 zł

Tuja

Brabant, wys. 60-80 cm - 10,99 zł
Szmaragd, wys.: 50-70 cm - 10,99 zł, 70-90 cm - 17,99 zł,
90-110 cm - 21,99 zł, 110-130 cm - 29,99 zł

od

1099

od

zł/szt.

899
zł/szt.

+50
krzewy ozdobne

--suchodrzew chiński - 10,99 zł,
--bukszpan wieczniezielony - 22,99 zł
--porzeczka alpejska „Schmidt” - 11,90 zł
--borówka wysoka: „Bluecrop”, „Sierra” - 15,59 zł
--świerk: serbski, kłujący „Royal Blue” - 15,59 zł
--cis: pośredni „Groenland”, pospolity „Hillii” - 15,59 zł
--pęcherznica kalinolistna: „Luteus”, „Red Baron” - 15,59 zł
--berberys: Thunberga „Erecta”, ottawski „Superba” - 11,90 zł
--jałowiec: pośredni „Old Gold”, Pfitzera „Wilhelm Pfitzer” - 13,49 zł

139

drzewka owocowe i róże

--drzewka: czereśnia, grusza, jabłoń, śliwa, brzoskwinia, wiśnia, morela
- 15,99 zł,
--róże: wielokwiatowa, pnąca, rabatowa - 8,99 zł; dwukolorowa:
Bicolette, Dessa, Kronenburg, Lila Wunder, Peace, Double Delight
- 8,99 zł; pachnąca: biała Chopin + 50 pkt. PAYBACK, bordowa
Mr. Lincoln, czerwona Dame de Coeur, herbaciana Criterion, różowa
Belle Ange, żółta Casanova - 8,99 zł

159

1449

zł/szt.

zł/zest.

zł/szt.

opryskiwacz
Mini 1000

Zestaw promocyjny
Opryskiwacz Orion Super
9 l + osłona herbicydowa

+50

wyposażony w szelkę nośną i lancę z włókna szklanego (odporną na uszkodzenia),
o regulowanej długości od 0,6 m do 1,2 m;
osłona herbicydowa umożliwia precyzyjny
oprysk, chroniąc inne rośliny przed opryskaniem herbicydami

105

opryskiwacz
Profession 7 l

zł/szt.

od

2399
zł/szt.

1. Lanca teleskopowa

kompozytowo-aluminiowa 60-115 cm
z dyszą regulowaną MR 1,5 mm
- 32,99 zł

2. Osłona
herbicydowa
opryskiwacz
Hobby 5 l

2

Kwiecień 2021

1.

przeznaczona do precyzyjnych
oprysków, wymiary osłony zostały
dobrane do kątów rozprysku dysz
herbicydowych - 23,99 zł
i zbieraj punkty

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

2.

4699

od

zł/szt.

159

od

4999

+50

zł/szt.

zł/szt.

od

1799
zł/szt.

+50

Kwietnik WERBENA

różne kolory i wzory, wym. 190x560 mm
- kolor rattan mokka + 50 pkt. PAYBACK

od

osłonka Magnolia

doniczka gaja

różne kolory i rozmiary

49

90

zł/szt.

różne kolory
- kolor bawełniany
+ 50 pkt. PAYBACK

misa okrągła

59

90

Misa ROMA

różne kolory i rozmiary

4490

mrozoodporna, kolor
antracyt, piaskowy;
śr. 52 cm, wys. 20 cm

zł/szt.

zł/szt.

doniczka
Lava
różne rozmiary
i kolory

doniczka
amfora

mrozoodporna,
kolory:
antracyt, piaskowy;
śr. 40 cm, wys. 60 cm

kamienie ozdobne

od

--grys, śnieżnobiały, 12-18 mm, 20 kg - 19,99 zł (1 zł/kg)
--kora, kamienna, 11-32 mm, 20 kg - 12,99 zł (0,65 zł/kg)
--grys, extra biały, 16-32 mm, 20 kg - 25,99 zł (1,30 zł/kg)
--keramzyt 8-16 mm, 5 l, 10 l, 20 l - od 5,99 zł (1,20 zł/l)

599
zł/szt.

zrębki, ziemia

--zrębki brązowe, żółte, pomarańczowe,
czerwone, 50 l - 19,90 zł (0,40 zł/l)
--zrębki lub ziemia, wzniesiona grządka,
50 l - 14,90 zł (0,30 zł/l)

od

399
zł/opak.

od

2999

1490
zł/opak.

od

1990
zł/szt.

zł/szt.

Ziemia PSB

--uniwersalna, 20 l, 50 l, 80 l - od 3,99 zł
--torf ogrodniczy kwaśny, pH 3,5-4,5; 80 l
(od 0,20 zł/l)
- 12,99 zł (0,16 zł/l)
--kwiatowa, 20 l, 50 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
--ziemia do borówek, 50 l - 10,99 zł (0,22 zł/l)
--do iglaków, 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
--ziemia do roślin kwaśnolubnych, 20 l - 4,99 zł
--do pelargonii, 20 l, 50 l - od 5,49 zł (od 0,27 zł/l) (0,25 zł/l)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

od

Doniczka MAGNAT
różne kolory i rozmiary

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Mata
osłonowa
bambusowa

wym.: 100x300 cm - 19,90 zł,
150x200 cm - 20,90 zł

Kwiecień 2021

3

od

999

od

zł/szt.

preparaty na szkodniki i chwasty

(ABS/PC) IDEAL 1/2”-5/8”
- 4,49 zł/szt.

Wieszak na wąż
z przyłączem

IDEAL 3/4”-1” - 4,99 zł/szt.

zł/zest.

Zestaw Basic
wąż 1/2” 20 m.b.
NOWOŚĆ

zł/zest.

zł/zest.

zł/zest.

+
Szpadel
ostry
Solid™
+ Rękawice
męskie,
rozmiar 10

końcówki IDEAL

od

7.

Zestaw Siekiera
rozłupująca X10
+ HW Nóż
uniwersalny

54

Zestaw COMPACT
wąż 1/2” 20 m

akcesoria Basic + wieszak
na wąż

149

54

zł/szt.

Mufle

zł/zest.

Zraszacz
pistoletowy
SHOWER 2

1490

od

44

zł/szt.

Szpadel
prosty
Solid™
+ Rękawice
męskie,
rozmiar 10

nasiona traw

--mieszanka Uniwersalna,
różne rodzaje - od 3,99 zł
--mieszanka Sportowa - od 16,90 zł
--murawa Sportowa - od 19,90 zł
--nawóz start - od 19,90 zł

90

1299

+

zł/szt.

159

zł/szt.

2. przyłącze
z gwintem
wewnętrznym

399

nawozy

--nawóz wapniowo-magnezowy, do trawników
z mchem, 15 kg - 39,90 zł (2,66 zł/kg)
--nawóz zadbany trawnik, z dodatkiem mączki
bazaltowej, 4 kg - 29,90 zł (7,47 zł/kg)
--nawóz do trawników regeneracyjny,
z mikroskładnikami, 4 kg - 26,90 zł (6,72 zł/kg)
--Active Komposter, do kompostowników
1 kg - 9,99 zł

1490

1. szybkozłącze - stop

2

od

zł/szt.

--miedzian extra 350 s.c., preparat grzybobójczy, zwalcza
kędzierzawość liści brzoskwini, 30 ml - 12,90 zł (43 zł/100 ml)
--emulpar 940 ec, zwalczanie szkodników, tuje i iglaki,
250 ml - 25,90 zł (103,60 zł/l)
--mączka bazaltowa, 3 kg - 9,99 zł (3,33 zł/kg)
--reiss aus żel, odstrasza krety, 500 ml - 24,90 zł (49,80 zł/l)
--effect24h 680ec, odchwaszczanie ogrodów, bez glifosatu,
500 ml - 64,90 zł (129,80 zł/l)
--pokrzywa, stymulator wzrostu, koncentrat, 1 l - 18,90 zł

1.

999

--zestaw instalacyjny do 4ALL 100/70
(2 ścianki czołowe + odpływ dolny) - 14,90 zł
--odwodnienie liniowe garażowe Garage PACK
4All - komplet 3 m.b. - 79 zł
--odwodnienie liniowe 4All - 1 m.b.
(ruszt ocynk + kanał) - 29,90 zł

39

449

zł/szt.

zł/szt.

5.

6.

3.

WĄŻ ROZCIĄGLIWY
15 m LATEX

od

8.

1.

2290
zł/szt.

2.

1.

4.

2

NARZĘDZIA GALICJA

3.

1. kij do grabi, 150 cm - 4,49 zł
2. sekator ogrodowy standard, 19 cm - 6,99 zł
3. grabie do liści HOBBY - 7,99 zł
4. grabie metalowe HOBBY, 14 zębów - 8,99 zł
5. piła ogrodowa składana HOBBY - 12,90 zł
6. nożyce do trawy STRONG, 33 cm - 24,90 zł
7. sekator ogrodowy alu. STRONG - 44,90 zł
8. konewka 2,5 l, 5 l, 10 l - od 7,49 zł

4.
4.
5.

199
zł/szt.

6.

89
zł/szt.

GRILL
WĘGLOWY
MIR397

wym. 48x29 cm

4
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GRILL
WĘGLOWY
MIR270

średnica głównego
rusztu 43 cm, średnica
rusztu na węgiel 37 cm

1. grabie metalowe:
14-zębne - 34,90 zł, 16-zębne - 34,90 zł
2. szczotka do bruku ze skrobakiem - 22,90 zł
3. haczka jednopałąkowa, 140 cm - 24,90 zł
4. szpadel: drenarski - 44,90 zł, ostry - 49,90 zł
5. pazurki ogrodnicze - 24,90 zł
6. łopata piaskówka - 39,90 zł
i zbieraj punkty

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

od

95

159

zł/kpl.

zł/szt.

Krzesło
Brazylijskie

dostępne
wzory:

wym. 130x100 cm, w komplecie 2 poduszki, maksymalne
obciążenie 150 kg, kolory:
biały, czarny

Fotel Galaxy Plus
z podnóżkiem

28-stopniowa regulacja oparcia;
stelaż z oparciem owalnym,
wykonany z rur stalowych owalnych 36x18 mm - 179 zł

Fotel Galaxy

28-stopniowa regulacja oparcia;
stelaż z oparciem owalnym,
wykonany z rur stalowych owalnych 36x18 mm - 159 zł

259
zł/szt.

249
zł/szt.

Parasol
Ogrodowy
średnica 3 m,
kolory: beżowy,
zielony, szary

Leżak bujany ogrodowy

dł. pokrycia 175 cm, szerokość 56 cm, maksymalne
obciążenie 150 kg, kolory: szary, czarny

wygodne i stylowe
meble ogrodowe

HUŚTAWKA VITA
4-osobowa
Z PODŁOKIETNIKAMI

1190

siedzisko rozkładane,
wym. 220x134x157 cm,
kolor stelaża antracyt,
maks. obciążenie 300 kg

zł/szt.

od

65

od
Krzesło Vigo

zł/szt.

Stół
Prostokątny

zł/szt.

Fotel
7-pozycyjny

tekstylne; kolor: szary, grafitowy - 65 zł

Stół APOLLO

wym. 80x80x70 cm - 119 zł

279

139

wym. 150x90 cm ze
szklanym blatem- 329 zł

aluminiowy, kolor
czarny - 139 zł

zł/szt.

Huśtawka
ogrodowa VIP

779

Zestaw
DAKAR

dł. 170 cm, maksymalne obciążenie
huśtawki 200 kg

4-częściowy: sofa,
2 fotele, stolik

od

zł/zest.

119

Ławka
ogrodowa

rozm. 82x40x49 cm,
drewno/metal

zł/szt.

2490
zł/szt.

MEBLE CATERINGOWE

od

dostępne kolory: biały, brązowy, szary;
- krzesło cateringowe składane - od 69 zł
- ławka cateringowa, składana, dł. 180 cm - od 119 zł
- stół cateringowy, składany dł. 180 cm - od 159 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

69
zł/szt.

kolor: grafit, limonkowy - 24,90 zł

Stół JANTAR

okrągły lub owalny, kolor: grafit, limonkowy;
wym.: 135x80 cm - 99 zł

Podstawa pod parasol

--PAG, śr. 40 cm, z polipropylenu, kolor: zieleń leśna, grafit - 44,90 zł
--KAPSEL, wym. 52x28 cm, z polipropylenu, kolor szary/grafit- 59,90 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

dostępne kolory:

FOTEL CYRKON

Kwiecień 2021

5

9.

8.

10.

7.

5.

6.

1.

od

2.

999

4.

3.

zł/szt.

architektura drewniana

1. donica PIA, prostokątna, kwadratowa, sześciokątna, kolor brąz - od 44,90 zł
2. kantówka gładka, różne wymiary, kolor brąz - od 9,99 zł
3. deska tarasowa PIA, wym. 19x90x2400 mm, kolor brąz - 10,90 zł
4. donica PIA, z kratką D16, wym. 40x90x140 cm, kolor brąz - 109 zł
5. płot pełny PIA, prosty, z łukiem, różne wymiary, kolor brąz - od 79 zł

6. płot ażurowy PIA, prosty, końcowy ścięty, różne wymiary, kolor brąz - od 79 zł
7. huśtawka MINI (komplet) - 219 zł
8. pergola PIA, prosta, z łukiem, kolor brąz - od 129 zł
9. kratka diagonalna PIA, prosta, z łukiem, kolor brąz - od 79 zł
10. płot pełny TYTUS, prosty, z łukiem, wym. 180x180 cm i 180x180/160 cm - 119 zł

999

zł/szt.
MOZAIKA-PŁYTA
TARASOWA 30x30 cm

wykonane z Robinii Akacjowej,
dzięki temu są trwałe oraz odporne
na uszkodzenia, drewno jest
olejowane; przemyślana budowa
stelażu wykonanego z polipropylenu podstawy płytki pozwala na
odprowadzanie wody, oraz bardzo
łatwy i przyjemny montaż

od

3690
zł/szt.

159
zł/opak.

Parkiet tarasowy

polipropylen, kolor: grafit, hebanowy brąz;
wym.: 31x31x2 cm; narożnik tarasowy;
listwa tarasowa, wym.: 31x8 cm

129

6
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SIEDZISKO
KUBEŁKOWE 3w1

799
zł/szt.

Nawierzchnia
w granulacie

3490
zł/szt.

zł/m2

sztuczna Trawa

Sztuczna trawa

dostępne kolory:

kolory: zielony, czarny,
brązowy, zielony;
opak. 10 kg (15,90 zł/kg)

1399

zł/szt.

DESKA
TARASOWA

wym. 25x140x2400 mm,
różne kolory

od

gr. 10 mm, wymiar rolki 2x1 m (17,45 zł/m2)

gr. 7 mm, w rolce 2x25 m

i zbieraj punkty

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

od

1699

6199

20

99

zł/szt.

8499

119

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

0,9
litra

jedynka
drewno i metal

emalia alkidowa do
powierzchni drewnianych
i metalowych,
0,9 l (od 18,88 zł/l)

0,75
litra

chroni drewno przed działaniem
czynników biologicznych, 0,75 l
(27,99 zł/l)

zł/szt.

zł/szt.

6
litrów

drewnochron
Impregnat Grunt R
głęboko-penetrujący

149

ALTAX impregnat
DO DREWNA
ogrodowego
szybkoschnąca formulacja
i aplikacja jednej warstwy,
6 l (10,33 zł/l)

5
litrów

Vidaron
impregnat

2,5
litra

Sadolin Extra

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

od

lakierobejca dekoracyjno-ochronna, różne
kolory, 2,5 l (47,60 zł/l)

9
litrów

Sadolin Classic

nowoczesny, powłokotwórczy,
przeznaczony do ochronno-dekoracyjnego malowania
drewna na zewnątrz,
9 l (16,56 zł/l)

699
zł/szt.

ARCHITEKTURA OGRODOWA

--paliki do pomidorów, wym. 2,2x2,2x120 cm, opak. 10 szt. - 24,99 zł
(2,50 zł/szt.)
--płotek trawnikowy, wym. 20x80 cm - 6,99 zł
--rollborder, różne wymiary - od 12,99 zł
--kratka prosta, wym.: 90x180 cm - 29,90 zł; 45x180 cm - 15,90 zł;
skośna, wym.: 45x150 cm - 10,90 zł
--podest prosty, wym.: 50x50x2,8 cm - 9,99 zł; 40x40x2,8 cm - 7,99 zł
--donica parkowa, wym.: 30x30x30 cm - 54,90 zł, 50x50x40 cm + geowłóknina - 109 zł, 100x50x40 cm + geowłóknina - 149 zł
--płot Opal Eco, wym.: 180x180 cm, R 2,5x4,8 cm - 69,90 zł
--słupek z łukiem, wym.: 7x7x180 cm - od 19,90 zł
--minipalisada, różne wymiary - od 1,79 zł
--palisada, różne wymiary - od 14,90 zł
--półpalisada, różne wymiary - od 6,99 zł
--paliki do drzewek, różne wymiary - od 6,99 zł
--pergola, wym.: 7x7x220 cm - 129 zł

od
drewniany plac zabaw

2990
zł/szt.

--huśtawka Ola, 1x siedzisko, ślizg 235 cm - 549 zł
--stół piknikowy, kolor brąz, wym. 160x71,5 cm - 279 zł
--stół piwny składany, wym. 170 cm, impregnacja brązowa - 199 zł
--ława piwna składana, drewno surowe, impregnacja brązowa - 159 zł
--huśtawka z wieżą Janek, komplet, wym. 346x224x277 cm, impregnacja brąz
(bez ślizgu) - 799 zł
--piaskownica GUCIO, kolor brąz, wym. 120x120x20 cm - 65 zł
--siodełko, kubełkowe - 69 zł; płaskie - 35 zł; okrągłe na 1-linie - 35 zł
--drabinka sznurkowa, dł. 180 cm - 29,90 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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7

od

339

239

zł/szt.

399

zł/szt.

zł/szt.

999

1699

zł/szt.

zł/szt.

Kosiarka
elektryczna HANDY

Kosiarka
elektryczna

--moc 1700 W, szer. robocza
38 cm, poj. kosza 50 l - 339 zł
--moc 1900 W, szer. robocza
43 cm, na wys. od 20 do 70 mm
poj. kosza 50 l - 439 zł

2.

od

Kosiarka
Elektryczna
ARM 3200

moc 1300 W,
szer. robocza
koszenia 32 cm, kosz 30 l

moc 1200 W,
szer. robocza koszenia 32 cm

4590

robot koszący

silnik B&S 300, series 125 cc,
szer. robocza koszenia 42 cm,
6 stopniowa regulacja wys.
koszenia centralna, kosz 45 l

899

109

zł/szt.

kosiarka spalinowa
z napędem

napięcie akumulatora 28 V,
akumulator 28 V 2 Ah, szer.
robocza koszenia 18 cm, wys.
koszenia 20-60 mm, maksymalna pow. 800 m2

zł/szt.

zł/szt.

799

1.

zł/szt.

3.
IBO POMPA
ZANURZENIOWA
NEMO NEW

gniazdo ogrodowe
1. wbijane - 45,90 zł
2. słupek - 135,90 zł
3. kamień - 135,90 zł

podnoszenie maks. 80 m, wydajność maks. 17 l/min, waga 4 kg

119

od

3

49

zł/szt.

zł/szt.

Nożyce
elektryczne
do żywopłotu LIDER ERN 600
moc silnika 600 W, długość robocza 49 cm,
maks. średnica gałęzi 16 mm

--STANDARD, okrągła
1,6 mm x 15 m - 3,49 zł
--PREMIUM, kwadrat
2,4 mm x 15 m - 9,99 zł

od

poj. skokowa 150 cm3, moc 2,7 kW,
szer. robocza 46 cm, centralna
7-stopniowa regulacja wys. koszenia
na poziomie od 25 do 75 mm, kosz 55 l,
boczny wyrzut skoszonej trawy, funkcja
mielenia

zł/szt.

32

90

zł/szt.

PANEL

gr. 3,2 mm, oczko 75x200 mm;
- wys. 1,23 m, ocynk - 32,90 zł
- wys. 1,52 m, ocynk + RAL 6005
- 44,90 zł

kosa
spalinowa

zł/szt.

poj. 42,7 cc, moc
2,5 KM, ostrza
255 mm, głowica
tnąca 415 mm

Podkaszarka
elektryczna
LIDER PLUS
moc silnika: 500 W;
szerokość robocza
30 cm, teleskopowa
rura

189
zł/przęsło

zł/przęsło

+50

PRODUKT
POLSKI

System ogrodzeniowy sonia*
przęsło, 2 m, wys. 1,20 m,
ocynk + RAL 7016 struktura;
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

System ogrodzeniowy amelia*

*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

Kwiecień 2021
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PODKASZARKA
SPALINOWA

silnik dwusuwowy
51,7 cc 1,7 kW, szerokość
robocza koszenia
żyłka/tarcza 42/25 cm;
w ofercie: szelki do kosy
i podkaszarek spalinowych, uniwersalne - 24,90 zł/
szt.

zł/przęsło.

8

silnik NAC OHV 146 cc, szer. robocza
koszenia 42 cm, 5 stopniowa regulacja
wys. koszenia, kosz 40 l

zł/szt.

259

489

Kosiarka
spalinowa z napędem

399

449

Żyłka tnąca

PRODUKT
POLSKI

Kosiarka
spalinowa
z napędem HANDY 4w1

przęsło, 2 m, wys. 1,10-1,28 m +50 pkt. PAYBACK,
ocynk + RAL 9005;
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

system OGRODZENIOWy LIWIA*
przęsło, 2 m, wys. 1-1,20 m,
ocynk + ral 9005;
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
i zbieraj punkty

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

999

4.

od

zł/szt.

79

+100
+100

zł/szt.

Kabina Liza

179

szyby przednie
transparentne 5 mm,
szyby tył w kolorze
czarnym 4 mm, profile
aluminiowe - chrom,
uszczelki magnetyczne
plastikowe, słuchawka
prysznicowa, półka
szklana, kwadratowy
brodzik, wysokość brodzika 15 cm, głębokość
brodzika 5 cm, kabina
bez syfonu, wym.:
80x80 cm, 90x90 cm

zł/zest.

3.

1.

zestaw
natryskowy
A-30 DEX

2.

kolor czarny; w zestawie:
drążek, śr. 22 mm, uchwyt
do mocowania słuchawki,
słuchawka prysznicowa,
deszczownica, mydelniczka,
wąż PVC dł. 1,5 m, mosiężna
głowica funkcyjna

Zestaw Praxis*

1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 139 zł; 2. słupek wysoki, szer. 35 cm - 169 zł;
3. komoda, szer. 35 cm - 89 zł; 4. szafka wisząca, szer. 35 cm - 79 zł;
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

od

299

zł/kpl.

1.

WANNA MITO RED*

stelaż w komplecie;
wym. 140x70 cm - 299 zł, wym. 150x70 cm - 329 zł,
wym. 160x70 cm - 339 zł, wym. 170x70 cm - 359 zł
*cena bez obudowy

3.
2.

4.

od

8999
zł/szt.

zESTAW MEBLI RUBID

od

1. szafka wisząca, szer. 60 cm - 169 zł; 2. komoda, szer. 60 cm - 209 zł;
3. słupek: szer. 30 cm - 209 zł, szer. 60 cm - 399 zł;
4. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 239 zł, szer. 60 cm - 259 zł

169

KUCHENKA
GAZOWA

zł/szt.

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

219 227

333

zł/zest.

zł/szt.

zł/zest.

399

zł/szt.
UWAG
A !!!!
BEZPŁ
AT
MO N T N Y
AŻ
ZAKU
PIONE
FILTR A GO
*
Filtr AQUAPHOR Kryształ H

ZLEWOZMYWAK
GRANITOWY PSB
BRAVO

dostępne kolory:

2-komomorowy bez ociekacza,
wym. 76x44x17 cm, kolory:
szary, grafitowy, piaskowy

Zestaw
Cersania

szafka z umywalką,
lakierowany front,
szer. 40 cm

Głowica 35 mm			

69

65

zł/szt.

zł/szt.

wannowa
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

natryskowa

KOMPAKT MiTo

odpływ poziomy, możliwość regulacji spłukiwania eko 2/4 litra lub
3/6 litra, deska polipropylenowa

filtr przeznaczony do uzdatniania oraz zmiękczania
wody pitnej w kuchni o podwyższonym stopniu twardości,
przygotowywania posiłków oraz napojów, usuwa z wody
chlor, metale ciężkie, pestycydy, produkty ropopochodne
oraz pozostałe toksyny i alergeny, zachowuje odpowiedni
mineralny skład wody
*producent zapewnia bezpłatny montaż najpoźniej do
dwóch tygodni od zakupu filtra; numer pod którym
udzielimy informacji nt. terminu montażu: 22 250 23 33

Seria baterii PSB Vivo

65
zł/szt.

umywalka ścienna

65

49

zł/szt.

zł/szt.

zlew ścienna

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

zlew stojąca

3499
zł/szt.

umywalka stojąca

Kwiecień 2021

9

dostępne kolory:

2790

od

zł/szt.

+100°P

od

1999

roleta
mini medium

zł/szt.

Panel

szer. 38-110 cm, dł. 140-220 cm;
dostępna w kolorach: biały, ecru,
stalowy, antracyt

różne kolory,
--ME PK, wym. 30x30 cm - 19,99 zł
--ME PP, wym. 60x30 cm - 28,99 zł

6490

od

zł/szt.

zł/szt.

karnisz jazz

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

1190

dostępne kolory:

od

Pręt
do zazdrostki

2490
zł/szt.

+100°P

roleta DAY&NIght

szer. 38-72,5 cm, dł. 140-215 cm; dostępna
w kolorach: biały, ecru, stalowy, antracyt

dł. 55-225 cm

od

od

149

od

zł/szt.

9790
zł/szt.

w stylu
skandynawskim

stół

--NEVADA, blat z płyty MDF w kolorze białym, nogi wykonane
z drewna bukowego, wym. 80 cm - 279 zł
--ASPENA, blat z płyty MDF w kolorze białym, nogi wykonane
z drewna bukowego, wym. 80x80x73 cm - 299 zł

krzesło ARVIKa

tapicerowane tkaniną aksamit, kubełkowy kształt siedziska, nogi
drewniane lakierowane, wym. 47x52x87 cm; dostępny w kolorach:
miętowy, szaroniebieski, ciemny szary, jasny szary, latte - 149 zł

regał/kwietnik

wykonany z drewna,
dostępny w kolorze białym; 2-3-4 półki

119

119

zł/szt.

zł/szt.

149
zł/zest.

dostępne kolory:

zestaw
stolików
kawowych CELIA

krzesło ARTIM

siedzisko wykonane z tworzywa polipropylen, nogi metalowe imitujące strukturę drewna, wym.: 76x44x45 cm;
dostępne w kolorach: biały, szary, latte

10
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Stolik penta

blat MDF, kol. biały, w stylu skandynawskim
i zbieraj punkty

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

od

799
zł/szt.

naczynia kuchenne, patelnie

osłonki metalowe (3 szt./kpl.) - 28,90 zł, dzbanek - od 17,90 zł;
SUNNY kubek, 350 ml - 15,90 zł; SUNNY filiżanka ze spodkiem, 200 ml - 22,90 zł,
BLOOMING kubek, 300 ml - 9,99 zł, filiżanka na stopce, 350 ml - 15,90 zł;
AMELIA pojemnik do przechowywania - od 7,99 zł

ORGANIC, naczynia do przechowywania - od 32,90 zł, ORGANIC deska
bambusowa - od 9,99 zł; pojemnik szklany - od 13,90 zł; latarenka - 18,90 zł;
waga kuchenna - 38,90 zł; patelnia, różne rodzaje, śr. 20-28 cm - od 28,90 zł;

od

1590
zł/szt.

od

od

699

1990
zł/szt.

zł/szt.

SERIA FRIDA

Tekstylia kuchenne PRIMAL
fartuch - 17,90 zł; rękawica - 15,90 zł

--czajnik emaliowany, poj. 2 l - 52,90 zł
--garnek emaliowany, poj. 1,3-3,6 l - od 32,90 zł
--narzędzia kuchenne, różne rodzaje - od 6,99 zł

od

Garnki

--do gotowania mleka, poj. 1 l - od 19,90 zł
--zestaw do gotowania na parze, 20 cm/2,5 l, 4 elementy - 77,90 zł/zest.

899

od

zł/szt.

pojemnik
transportowy

od

poj. 16-54 l

899
zł/szt.

pojemnik euro-box
poj. 16-54 l

od

2790
zł/szt.

Pojemnik do segregacji ALBULA
poj. 6-40 l

179

od

zł/szt.

6490
zł/szt.

+100°P

dywan bliss

wym.: 120x170 cm - 179 zł, 160x230 cm - 319 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

dywan patio

wym.: 80x150 cm - 64,90 zł, 120x170 cm - 117 zł,
160x230 cm - 189 zł, dostępny w różnych kolorach

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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od

3890

6990

zł/szt.

zł/szt.

1.
2.
3.
Suszarki do bielizny

1. suszarka Zoja, rozkładana suszarka balkonowa, wykonana w całości ze
stali włącznie z drutem do wieszania, powierzchnia suszenia 18 m.b.
2. suszarka Eva, ze stali nierdzewnej, odporna na warunki atmosferyczne,
powierzchnia suszenia 18 m.b.
3. suszarka Ruby, metalowo-aluminiowa, idealna do suszenia bielizny
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, powierzchnia suszenia 24 m.b.

Mop płaski
z wyciskaczem
JAZZ

249

od

od

zł/szt.

119

499
zł/para

zł/szt.

SUSZARKA
OGRODOWA

czteroramienna suszarka ogrodowa o wysokości 1,8 m,
wykonana z anodyzowanego aluminium; powierzchnia
suszenia 50 m linki; posiada linki, które po złożeniu
Klamerki, linki,
chowają się do środka, co zapobiega zabrudzeniu
sznury do bieliznY
i niszczeniu; śr. rury: 36 mm, śr. linki 2,5 mm

od

Rękawice ogrodnicze
różne rodzaje

1690

od

299

zł/szt.

spray do dezynfekcji, 500 ml
(25,98 zł/l), różne rodzaje;
uniwersalny płyn do dezynfekcji, 1000 ml

Worki na śmieci

90 ml (od 187,78 zł/l)

poj. 35-300 l; różne rodzaje

1.

3.

2.

4.

od

499

7.

zł/szt.

CHEMIA GOSPODARCZA

1. PUROX perfumowany proszek do prania, 9,2 kg/120 prań COLOR/UNIVERSAL
- 29,99 zł (3,26 zł/kg / 0,25 zł/pranie)
2. PUROX żel do prania, 5,3 l + kapsułki dr. Prakti, 24 szt., różne rodzaje - 22,99 zł
3. SILAN płyn do płukania, różne rodzaje, 2,7 l - 17,99 zł (6,66 zł/l)
4. PUR SEKRETY KUCHARZA płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
5. FAIRY JAR kapsułki do zmywarek ALL IN ONE, 115 kapsułek - 64,99 zł
(0,83 zł/kapsułka)

12.

13.

14.

15.

11.

Kwiecień 2021

6. FAIRY PLATINUM kapsułki do zmywarek, 84 kapsułki - 64,99 zł (0,77 zł/kapsułka)
7. FLOOR płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i glazur, różne rodzaje, 1,5 l
- 5,99 zł (3,99 zł/l)
8. WINDOW PLUS płyn do szyb, różne rodzaje, 750 ml - 5,49 zł (7,32 zł/l)
9. DOMESTOS płyn do WC CITRUS/PINE, 750 ml - 6,99 zł (9,32 zł/l)

16.

17.

18.

10. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)
11. DESCALER preparat do usuwania osadów wapiennych,
500 ml - 21,99 zł (43,98 zł/l)
12. CERAMIC preparat do mycia ceramiki sanitarnej, 750 ml - 23,99 zł (31,99 zł/l)
13. MELT preparat do udrażniania, 750 ml - 25,99 zł (34,65 zł/l)
14. CITRUS środek do czyszczenia, nabłyszczania i usuwania osadów po wodzie,
750 ml - 23,99 zł (31,99 zł/l)
15. REGINA NAJDŁUŻSZY ręcznik kuchenny papierowy, a’2 - 5,99 zł

9.

8.

6.

5.

12

zł/szt.

SANYTOL

Perfumy
do wnętrz

10.

1299

zł/szt.

19.

20.

16. KATRIN PLUS XL czyściwo białe, 822 listki /1,9 kg - 19,99 zł
(0,02 zł/listek; 10,52 zł/kg)
17. Płyn antybakteryjny do mycia rąk, 5 l - 64,99 zł (13 zł/l)
18. Żel antybakteryjny do rąk, 400 ml - 10,99 zł (27,48 zł/l)
19. DRAGON DRASEPTAN żel do dezynfekcji rąk, różne pojemności - od 5,49 zł
20. DRAGON DRASEPTAN środek do dezynfekcji powierzchni,
różne pojemności - od 12,99 zł
i zbieraj punkty

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

oświetlenie

ja k marzenie

7590
zł/szt.

od

2590
zł/szt.

plafony led
zewnętrzne

różne rodzaje
--moc 4 W - 25,90 zł
--moc 8-9 W - 45,90 zł

Nowoczesna
lampa wisząca
czarna

od

3.

89

90

zł/szt.

od

3590
zł/szt.

5590
zł/szt.

+50
1.

OPRAWA
WISZĄCA vita

PLAFON LED

różne rodzaje
1. OPERA, 12 W - 35,90 zł, 24 W - 59,90 zł
2. UFO, 18 W - 45,90 zł; 24 W - 55,90 zł
3. MAYA, 24 W - 59,90 zł

gwint E27, kolor: grafitowa/herbaciana;
--1 zwis - 89,90 zł
--3 listwa - 199,90 zł
--3 talerz - 225,90 zł

od

2.

39

90

LAMPKA BIURKOWA POLLY
minimalistyczny design w klasycznych
kolorach: biały i czarny

od

+50

zł/szt.

PLAFONY LED Z EFEKTEM
GWIEŹDZISTEGO NIEBA

zł/szt.

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

oprawa
spot fog

gwint E14, moc
maks. 40 W, kolor czarny
--kinkiet 1 - 39,90 zł
--listwa 2 - 89,90 zł
--spirala 3 - 125,90 zł
--listwa 4 - 155,90 zł

2.

1.

OPRAWA
SPOT LED COSMO

+50

od

36

90

zł/szt.

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

3.

7990
zł/szt.

plafon ring

1. 40 cm, kwadrat/okrągły, 24 W - 79,90 zł
2. 40 cm, kwadrat z pilotem, 24 W - 155,90 zł
3. 50 cm, kwadrat z pilotem, 40 W - 225,90 zł

999

1190

od

od

7990

OPRAWA
ŚCIENNA/elewacyjna NESSA
kolor: czarny, szary, gwint GU10,
moc maks. 50 W
--jednokierunkowa - 79,90 zł
--dwukierunkowa - 89,90 zł

oprawa
ogrodowa
diego

kolor: czarny, szary,
gwint GU10, moc maks. 50 W
- 35,90 zł/szt.

299

od

12990
zł/szt.

zł/szt.

zł/kpl.

zł/kpl.

SKRZYDŁO LAKIEROWANE
WEWNĘTRZNE ALBA*

produkt
polski

DRZWI ZEWNęTRZNE DETROIT*

DRZWI ZEWNĘTRZNE JAMAJKA* szer.: 80, 90 cm; L/P, kolor: orzech, antracyt,
szer. 90 cm, kolor: złoty dąb, orzech; L/P
*komplet akcesoriów w cenie
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

złoty dąb; wypełnienie: polistyren
*komplet akcesoriów w cenie

SKRZYDŁO RAMOWE
VINCI OKLEINA 3D

szer.: od 60 do 90 cm, L/P, szyba hartowana, dostępna kolorystyka: orzech włoski
*ceny bez klamki i ościeżnicy

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

szer.: od 60 do 90 cm, szyba decormat,
kolor dąb bielony, L/P
*ceny bez klamki i ościeżnicy
**do skrzydeł w dekorze dąb bielony
należy zamawiać ościeżnice w dekorze
dąb sonoma

Kwiecień 2021
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Domow y

warsz tat

y
hit cenow

199

1429

Zagęszczarka
płytowa kaltmann

silnik 1-cylindrowy, 4-taktowy silnik
spalinowy OHV, zbiornik paliwowy 3,6 l,
benzyna bezołowiowa, moc 6,5 KM,
wym. płyty 55x42 cm, maks. posuw 15 m/min, 5500 uderzenia
na minutę, gł. zagęszczania
30 cm; mata w zestawie

1300
W
Mikser do
zapraw 1300 W

zł/szt.

moc 1300 W; 2 biegi:
I - 180-430 obr.,
II - 300-680 obr.;
regulacja prędkości

zł/zest.

129
zł/szt.

Elektryczny
pistolet do
malowania

29

90

zł/para

Rękawice Antywibracyjne

rękawice ochronne, zmniejszające drgania

moc 400 W; przepływ
powietrza 500 ml/min;
poj. zbiornika 800 ml;
zalecany do lakierów i lazur;
regulacja przepływu; regulacja
dyszy; pojemnik do badania lepkości;
zbiornik z podziałką i zakrętką; dwie dysze

y
hit cenow

439

129

zł/szt.

zł/zest.

220
W

139

zł/szt.

Narzędzie
wielofunkcyjne 220 W

125
mm

2200
W
Szlifierka
kątowa 2200 W

Szlifierka kątowa 750 W
z regulacją obrotów

moc 220 W; elektroniczna regulacja prędkości; stopa szlifierska delta
93x93x93 mm; skrobak i nóż do drewna/
plastiku w zestawie

od

750
W

moc 2200 W; śr. tarczy
230 mm; pręd. obr. bez obciążenia
6500 min-1; blokada włącznika

moc 750 W; śr. tarczy 125 mm; prędkość obr. z regulacją 3000-12000 min-1; blokada pracy ciągłej;
przycisk blokady wrzeciona; wąska obudowa

197

24

90

zł/zest.

1200
W

zł/szt.

T-shirt
roboczy HD+

dostępne rozmiary M-XXL
- 24,90 zł/szt.

Bluza polarowa

o gramaturze 300 g/m2;
regulowany ściągacz w dolnym
szwie; 3 duże zapinane na
suwak kieszenie; dostępne rozmiary M-XXL - 49,90 zł/szt.

Spodnie
robocze DENIM

5-kieszeniowe; kieszeń
na nakolanniki wzmocniona bawełnianym
Oxfordem; wzmocnione
wielofunkcyjne i pojemne
kieszenie; panel z bawełnianego Oxfordu w kroku;
profilowane kolano; wewnętrzna wszywka imienna; dostępne
rozmiary M-XXL - 89,90 zł/szt.

Półbuty robocze

cholewka z przewiewnego materiału;
antypoślizgowa podeszwa, amortyzacja wstrząsów; tył wzmocniony
tworzywem; metalowy nosek;
miękkie wykończenie wewnątrz
buta; dostępne rozmiary
40-45
- 99,90 zł/para
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230
mm

209

550
W

185
mm

zł/szt.

Wiertarka udarowa 550 W

Pilarka tarczowa 1200 W, 185 mm

moc 550 W; zakres mocowania uchwytu
wiertarskiego 1,5 - 13 mm; maks. śr. wiercenia: w betonie 13 mm, w drewnie 25 mm,
w stali 10 mm

moc 1200 W; śr. tarczy 185 mm; możliwość cięcia pod
skosem w zakresie od 0° do 45°; maks. grubość ciętego
materiału pod kątem prostym do 65 mm, pod skosem do
43 mm; w zestawie: prowadnica równoległa, tarcza do
cięcia

209

529

zł/zest.

1800
W

zł/szt.

Przecinarka
stołowa
do drewna

900
W

+100°P

walizka

w komplecie

Młotowiertarka 900 W

moc 900 W; 3 funkcje; siła udaru 4 J;
uchwyt SDS PLUS; maks. śr. wiercenia
w betonie 26 mm; w zestawie walizka
+ dłuta

moc 1800 W; obroty
5000 min-1; tarcza śr.
250x30 mm; 24 zęby;
+200
maks. wys. cięcia: pod kątem
45° - 65 mm, pod kątem
90° - 85 mm; blat roboczy
563x583 mm, wys. 85 cm;
możliwość poszerzenia blatu o 583x165 mm (po dwóch stronach);
rura do odsysania urobku; przyłącze 36 mm; stabilne nogi robocze
z zabezpieczeniem zapobiegającym wywróceniu; schowek na
zapasową piłę i narzędzia
i zbieraj punkty

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

od

139

5999

3399

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

1999
zł/szt.

5
litrów

2,5
litra

2,5
litra

śnieżka barwy natury

DULUX EASY CARE

matowa farba lateksowa;
--2,5 l - 33,99 zł (13,60 zł/l)
--5 l - 61,99 zł (12,40 zł/l)

0,5
litra

magnat ceramic

farba plamoodporna,
różne kolory, 2,5 l (24 zł/l)

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 (27,80 zł/l)

7990

9999

5999

zł/szt.

zł/szt.

10% GRATIS

5
litrów

11
litrów

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

wodorozcieńczalna emalia przeznaczona
do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych,
najlepszy wybór dla alergików oraz do malowania elementów w pokojach dziecięcych,
posiada rekomendację PTA, 0,5 l (39,98 zł/l)

od

zł/szt.

10
litrów

Super White

BECKERS DESIGNER UNIVERSAL

10
litrów

SUPER AKRYL

zł/szt.

10
litrów

Dekoral remonty

biała farba akrylowa do
ścian i sufitów,
10 l (7,99 zł/l)

4299

3
litry

dekoral do fasad

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

śnieżnobiały,
--3 l - 42,99 zł (14,33 zł/l)
--5 l - 64,99 zł (13 zł/l)
--10 l- 119 zł (11,90 zł/l)

2999

płytka podłogowa G304 WOOD

wym. 29,7x59,8 cm, gat. 1, kolor: BROWN, GREY, PINE

zł/m2

32

99

zł/m2

od

219

płytka ścienna PLAIN

wym. 20x60 cm, gat. 1
WHITE, BLACK, WHITE GEO STRUCTURE,
WHITE STRUCTURE

1. Dąb Podlaski,
AC3, 7 mm
- 17,99 zł

zł/szt.
Drabina
aluminiowa
przemysłowa

2. Dąb Cobe,
AC4, 7 mm
- 22,99 zł

składana, obciążenie do 150 kg,
trzyelementowa;
- 3x7 szczebli - 219 zł,
- 3x9 szczebli - 319 zł
7 mm

7 mm

3. Dąb Calgary,
AC4, 8 mm
- 25,99 zł

8 mm

4. Dąb Barokowy,
AC5, 8 mm
- 32,99 zł
8 mm

899

zł/szt.

Betoniarka

wieniec żeliwny
155/120 l, 1000 W
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

od

1799
zł/m2

PANELE PODŁOGOWE

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

od

69

2490

zł/szt.

zł/opak.

319
zł/szt.

1.
Szafka
ogrodowa

3 półki,
wym. 172x65x45 cm

2.

Zbiornik
na wodę
deszczową

od

SÓL
TABLETKOWA psb

Kanister
na wodę

1. 300 l z pokrywką na zatrzask
(blokada otwierania), wym. 78x58x95 cm - 149 zł
2. 210 l z pokrywką dokręcaną (blokada otwierania),
śr. na górze 75 cm, wys. 73 cm - 69 zł

do uzdatniania wody,
worek 25 kg (0,99 zł/kg)

z kranem,
10 l - 22,90 zł/szt.
20 l - 34,90 zł/szt.

od

259

od

19

90

69
zł/szt.

zł/para

zł/szt.

SKRZYNIA
OGRODOWA

+50°P

poj.: 90 l, 180 l, 270 l,
kolory: szary, brązowy

kalosze, Klapki,
chodaki

różne rozmiary i kolory;
--kalosze damskie - 49,90 zł
--kalosze męskie - 55 zł
--klapki, chodaki - 19,90 zł

od

od

95
zł/szt.

2290
zł/para

Pojemnik na
śmieci zielony

Zbiornik na wodę

z PVC, z systemem pozyskiwania wody z rynny
--500 litrów - 259 zł
--1000 litrów - 399 zł + 50 pkt. PAYBACK

2.

kalosze

4.

od

8.
5.

1.

--240 l - 139 zł
--120 l - 95 zł

damskie lub dziecięce,
różne kolory i wzory

6.

9.

3.

399
zł/szt.

13.
14.
11.

12.

10.
7.

Akcesoria samochodowe

1. odświeżacze powietrza PASSIONE, różne zapachy - 6,99 zł
2. FRESHCAR, miks zapachów - 4,99 zł
3. pasta lekkościerna, poj. 190 ml + gąbka - 12,90 zł
4. preparaty: do tapicerki, silników, kokpitu, czyszczenia szyb, czyszczenia felg, nabłyszczania opon, usuwania owadów, mleczko do skóry, wosk na zimno, wosk uniwersalny
i koloryzujący, szampony - od 3,99 zł
5. rękawica dwustronna RASTA; 50% chenila + 50% mikrofibra, wym. 15x25 cm - 8,99 zł
6. gąbka dwustronna DOUBLE; 50% chenila 50% mikrofibra, wym. 20x12x3 cm - 9,99 zł
7. ściągaczka do szyb ORANGE, 30 cm, squee - 6,99 zł

8. kokpit spray wanilia, poj. 750 ml, różne rodzaje - 14,90 zł (19,87 zł/l)
9. chusteczki do czyszczenia, różne rodzaje: do kokpitu, szyb, reflektorów, piór wycieraczek
- 4,99 zł
10. zestaw ścierek z mikrofibry, 5 szt., wym. 30x30 cm - 9,99 zł
11. wycieraczka hybrydowa INTEGRALE, różne rodzaje - od 24,90 zł
12. pochłaniacz wilgoci samochodowy - 9,99 zł
13. odkurzacz samochodowy: Easy Cleaner, 12 V, 48 W - 24,90 zł; Cleaner - 49,90 zł
14. polerka samochodowa: moc 60 W, 3500 obr., 2x pad 153 mm - od 109 zł;
moc 120 W, 3500 obr., 2x pad 240 mm - 139 zł
Akceptujemy płatności:

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Godziny otwarcia

Adres

pn.-pt.

Augustów | ul. Mazurska 21

7.00-20.00

Brzozów | ul. Tadeusza Kościuszki 23

7.00-19.00

Ełk | ul. Kilińskiego 16

7.30-19.00

soboty

niedziele

8.00-16.00 10.00-16.00

Godziny otwarcia

Adres

pn.-pt.

soboty

niedziele

7.00-14.00 nieczynne

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

7.00-20.00

8.00-18.00 10.00-17.00

8.00-16.00 9.00-15.00

Nasielsk | ul. Warszawska 67/69

7.00-19.00

7.00-19.00 10.00-16.00

Adres

Godziny otwarcia
pn.-pt.

soboty

7.00-19.00

8.00-16.00 10.00-16.00

Pisz | ul. F. A. Czerniewskiego 16

7.00-18.00

7.00-15.00 nieczynne

Skwierzyna | ul. 2 lutego 9

7.00-19.00

7.00-18.00 10.00-16.00

Sokołów Podlaski | ul. Sokołowska 1

7.00-19.00

7.00-16.00 10.00-16.00

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

niedziele

Olecko | ul. Rzeźnicka 16

