Kwiecień
2021

Oferta ważna

od 9.04 do 28.04

lub do wyczerpania zapasów.
Punkty PAYBACK obowiązują
tylko do 25 kwietnia 2021 r.

Y
HIT CENOW

HIT CENOWY

599

329

zł/zest.

zł/zest.

1,4
kW

5,5
kW

1,6
kW

zł/zest.

MYJKA CIŚNIENIOWA K2 COMPACT CAR

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

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

3799

105

2899

zł/opak.

zł/szt.

429

zł/opak.

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

559
zł/zest.

OPRYSKIWACZ
HOBBY 5 l

MAPEI ADESILEX P9
ELASTYCZNY KLEJ
DO PŁYTEK

ZESTAW MEBLI LORD

elastyczna zaprawa klejąca o wysokiej przyczepności, do klejenia
płytek ceramicznych w płaszczyźnie poziomej i pionowej bez efektu
osuwania się płytek, mrozo- i wodoodporna; 25 kg (1,52 zł/kg)

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

GŁADŹ
SZPACHLOWA
ACRYL PUTZ
START

HIT CENO
W

201
zł/szt.

89

zł/zest.

339

20 kg (1,45 zł/kg)

od

zł/przęsło

Y

1090
zł/zest.

+100°P

OPRYSKIWACZ
NEXT 3000 Z LANCĄ 30 cm

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

SZPADEL
PROSTY
SOLID™
+ GRABIE
DO LIŚCI (M)
SOLID™

WĄŻ OGRODOWY PSB

- 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.

PRODUKT
POLSKI

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE BONA*

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

PSB MRÓWKA CHRZANÓW

+50

999

od

od

zł/szt.

PREPARATY NA SZKODNIKI I CHWASTY

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

2

1490

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

zł/zest.

od

44

90

1299

ZESTAW BASIC
WĄŻ 1/2” 20 m.b.

ZRASZACZ
PISTOLETOWY
SHOWER 2

NOWOŚĆ

od

7.

akcesoria Basic + wieszak
na wąż

ZESTAW COMPACT
WĄŻ 1/2” 20 m
końcówki IDEAL

449
zł/szt.

od

149

99

zł/zest.

ZESTAW SIEKIERA
ROZŁUPUJĄCA X10
+ HW NÓŻ
UNIWERSALNY

zł/szt.

3.

zł/szt.

- 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

5

5.

2.

zł/zest.

+

4.
NARZĘDZIA GALICJA

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

54

54

8.

1.

1490

MUFLE

zł/zest.

zł/szt.

6.

zł/szt.

159

WIESZAK NA WĄŻ
Z PRZYŁĄCZEM

IDEAL 3/4”-1” - 4,99 zł/szt.

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

zł/szt.

2. PRZYŁĄCZE
Z GWINTEM
WEWNĘTRZNYM

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

KAMIENIE OZDOBNE

- 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 (od 1,20 zł/l)

199

SZPADEL
PROSTY
SOLID™
+ RĘKAWICE
MĘSKIE,
ROZMIAR 10

zł/zest.

+
SZPADEL
OSTRY
SOLID™
+ RĘKAWICE
MĘSKIE,
ROZMIAR 10

zł/szt.

89

2199

zł/szt.

GRILL
WĘGLOWY
MIR397

wym. 48x29 cm

2

Kwiecień 2021

zł/opak.

GRILL
WĘGLOWY
MIR270

ATLAS
ZAPRAWA
UELASTYCZNIONA 25 kg

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

(0,88 zł/kg)
i zbieraj punkty

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

wygodne i stylowe
meble ogrodowe

od

65

od
KRZESŁO VIGO

zł/szt.

STÓŁ
PROSTOKĄTNY

zł/szt.

FOTEL
7-POZYCYJNY

tekstylne; kolor: szary, grafitowy - 65 zł

279

139

STÓŁ APOLLO

wym. 150x90 cm ze
szklanym blatem- 329 zł

aluminiowy, kolor
czarny - 139 zł

wym. 80x80x70 cm - 119 zł

zł/szt.

HUŚTAWKA
OGRODOWA VIP

dł. 170 cm, maksymalne
obciążenie huśtawki 200 kg

ZESTAW
DAKAR

4-częściowy: sofa,
2 fotele, stolik

od

119

ŁAWKA
OGRODOWA

779

zł/szt.

rozm. 82x40x49 cm,
drewno/metal

zł/zest.

2490
zł/szt.

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

FOTEL CYRKON

69

kolor: grafit, limonkowy - 24,90 zł

STÓŁ JANTAR

zł/szt.

dostępne kolory:

MEBLE CATERINGOWE

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

od

159

zł/szt.

dostępne
wzory:

1190
zł/szt.

HUŚTAWKA VITA
4-OSOBOWA
Z PODŁOKIETNIKAMI

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

FOTEL GALAXY

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

od

399
zł/opak.

FOTEL GALAXY PLUS
Z PODNÓŻKIEM

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

od

2999
zł/szt.

ZIEMIA PSB

- uniwersalna, 20 l, 50 l, 80 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
- kwiatowa, 20 l, 50 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
- do iglaków, 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
- do pelargonii, 20 l, 50 l - od 5,49 zł (od 0,27 zł/l)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

- torf ogrodniczy kwaśny, pH 3,5-4,5; 80 l - 12,99 zł (0,16 zł/l)
- ziemia do borówek, 50 l - 10,99 zł (0,22 zł/l)
- ziemia do roślin kwaśnolubnych, 20 l - 4,99 zł (0,25 zł/l)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

DONICZKA MAGNAT
różne kolory i rozmiary

Kwiecień 2021

3

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 59,99 zł
2. kantówka gładka, różne wymiary, kolor brąz - od 13,99 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

6199

20

99

5
litrów

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

2,5
litra

VIDARON
IMPREGNAT

SADOLIN EXTRA

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

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

SZTUCZNA
TRAWA

gr. 7 mm,
w rolce 2x25 m

9
litrów

SADOLIN CLASSIC

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

3490
zł/szt.

zł/m2

Kwiecień 2021

zł/szt.

zł/szt.

1399

4

149

119

zł/szt.

6
litrów

DREWNOCHRON
IMPREGNAT GRUNT R
GŁĘBOKO-PENETRUJĄCY
chroni drewno przed działaniem
czynników biologicznych, 0,75 l
(27,99 zł/l)

8499

zł/szt.

zł/szt.

0,75
litra

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

od

1199
zł/m2

SZTUCZNA TRAWA

PŁYTKI
CERAMICZNE

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

i zbieraj punkty

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

od

239

339

399

zł/szt.

999

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

KOSIARKA
ELEKTRYCZNA HANDY

- 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

KOSIARKA
ELEKTRYCZNA

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

4590

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

moc 1200 W, szer. robocza koszenia 32 cm

899

109

zł/szt.

KOSIARKA SPALINOWA
Z NAPĘDEM

zł/szt.

zł/szt.

899

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

zł/szt.

zł/szt.

NOŻYCE
ELEKTRYCZNE
DO ŻYWOPŁOTU LIDER ERN 600
moc silnika 600 W, długość robocza 49 cm,
maks. średnica gałęzi 16 mm

49

- 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.

37

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

SYSTEM OGRODZENIOWY SONIA*
przęsło, 2 m, wys. 1,20 m,
ocynk + RAL 7016 struktura;
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania

*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/szt.

109

PODKASZARKA
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

zł/przęsło.

PRODUKT
POLSKI

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

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.

259

489

KOSIARKA
SPALINOWA Z NAPĘDEM

399

449

ŻYŁKA TNĄCA

PRODUKT
POLSKI

KOSIARKA
SPALINOWA
Z NAPĘDEM HANDY 4w1

PRODUKT
POLSKI

SYSTEM OGRODZENIOWY AMELIA*

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

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

PRODUKT
POLSKI

SYSTEM OGRODZENIOWY LIWIA*
przęsło, 2 m, wys. 1-1,20 m,
ocynk + RAL 9005;
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania

Kwiecień 2021

5

689

4.

od

zł/kpl.

79
zł/szt.

3.

1.

14999

2.

zł/szt.
DESZCZOWNIA

ZESTAW PRAXIS*

3-funkcyjna słuchawka,
drążek ze stali nierdzewnej

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

KABINA
PRYSZNICOWA DEANTE

dostępne rozmiary: 80x80 cm
lub 90x90 cm, brodzik w komplecie

1.

od

299

zł/kpl.

3.
2.

4.

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

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

zł/szt.

219 227

333

zł/zest.

zł/szt.

zł/zest.

od

+100

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

6
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natryskowa

8999
zł/szt.

KUCHENKA
GAZOWA

KOMPAKT MITO

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

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

SERIA BATERII PSB VIVO

65
zł/szt.

umywalka ścienna

zlew ścienna

65

49

zł/szt.

zł/szt.

zlew stojąca
i zbieraj punkty

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

3499
zł/szt.

umywalka stojąca

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.

zł/szt.

SANYTOL

PERFUMY
DO WNĘTRZ

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.

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.

11.

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
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

9.

8.

6.

5.

10.

1299

zł/szt.

19.

20.

16. KATRIN PLUS XL czyściwo białe, 822 listki /1,9 kg - 29,99 zł
(0,04 zł/listek; 15,78 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

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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dostępne kolory:

od

1990
zł/szt.

+100°P

od

2790
zł/szt.

ROLETA
MINI MEDIUM

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

od

1590

zł/szt.
TEKSTYLIA
KUCHENNE PRIMAL

GARNKI

fartuch - 17,90 zł; rękawica - 15,90 zł

- 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.

od

899

od

zł/szt.

POJEMNIK
TRANSPORTOWY

od

poj. 16-54 l

899

POJEMNIK EURO-BOX
poj. 16-54 l

zł/szt.

od

2990
zł/szt.

POJEMNIKI NA ŚMIECI
poj. 45-65 l; różne rodzaje

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
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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

139

5999

3399

od

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

1999
zł/szt.

5
litrów

2,5
litra

2,5
litra

ŚNIEŻKA BARWY NATURY

5
litrów

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)

od

zł/szt.

11
litrów

10
litrów

SUPER WHITE

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)

4299

3399

zł/szt.

10
litrów

DEKORAL REMONTY

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

BECKERS DESIGNER UNIVERSAL

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)

5999

zł/szt.

10% GR ATIS

MAGNAT CERAMIC

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

9999

0,5
litra

zł/szt.

3
litry

DEKORAL DO FASAD

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

ACRYL-PUTZ
FS20 FINISZ

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)

17 kg, (2 zł/kg)

4999

PŁYTKA PODŁOGOWA G304 WOOD

3999

zł/szt.

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

ŚNIEŻKA EKO

zł/opak.

biała emulsja
akrylowa do ścian
i sufitów, 10 l (5 zł/l)

10
litrów

ATLAS
ZAPRAWA
KLEJOWA
GEOFLEX
25 kg

5299

(1,60 zł/kg)

zł/opak.

ATLAS GEOFLEX
EXPRESS 25 kg

3299
zł/m

od

2

219

zł/szt.
DRABINA
ALUMINIOWA
PRZEMYSŁOWA

1. Dąb Podlaski,
AC3, 7 mm
- 19,99 zł

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

9899

wejście na płytki już po
2 h; możliwość fugowania
już po 2 h; montaż płytek
ceramicznych i kamiennych, gresu, mozaiki; do
użycia w ciągach komunikacyjnych, łazienkach,
na balkonach i tarasach;
idealny rozpływ i brak
spływu nawet przy dużych
formatach (2,12 zł/kg)

2. Dąb Cobe,
AC4, 7 mm
- 22,99 zł
7 mm

7 mm

zł/szt.

MAGNAT
ULTRA
MATT BIAŁY

farba lateksowa,
10 l (9,90 zł/l)

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

1999
zł/m2

PANELE PODŁOGOWE

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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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

minimalistyczny design w klasycznych
kolorach: biały i czarny

od

+50

- 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.

+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.

PLAFON RING

7990
zł/szt.

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

7990
zł/szt.

PLAFONY LED Z EFEKTEM
GWIEŹDZISTEGO NIEBA

zł/szt.

OPRAWA
SPOT LED COSMO

LAMPKA BIURKOWA POLLY

699
zł/kpl.

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.

od

12990
zł/szt.

zł/kpl.

zł/kpl.

PRODUKT
POLSKI

DRZWI ZEWNĘTRZNE DETROIT*

DRZWI ZEWNĘTRZNE JAMAJKA* szer.: 80, 90 cm; L/P, kolor: orzech, antraszer. 90 cm, kolor: złoty dąb, orzech; L/P
*komplet akcesoriów w cenie
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cyt, złoty dąb; wypełnienie: polistyren
*komplet akcesoriów w cenie

DRZWI ZEWNĘTRZNE MALTA
kolory: złoty dąb, orzech; 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
i zbieraj punkty

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

SKRZYDŁO LAKIEROWANE
WEWNĘTRZNE ALBA*

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

DOMOWY
ZAGĘSZCZARKA
PŁYTOWA KALTMANN

warsz tat

Y
HIT CENOW

1300
W

229

1429

MIKSER DO
ZAPRAW 1300 W

zł/szt.

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

zł/zest.

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

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

169

zł/szt.

zł/zest.

220
W

750
W

139

125
mm

zł/szt.

2200
W
SZLIFIERKA
KĄTOWA 2200 W

SZLIFIERKA KĄTOWA 750 W
Z REGULACJĄ OBROTÓW

NARZĘDZIE
WIELOFUNKCYJNE 220 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

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

5999

230
mm

197

zł/szt.

zł/zest.

1200
W

209

550
W

185
mm

zł/szt.

WIERTARKA UDAROWA 550 W

10
litrów

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

GRUNT ŚNIEŻKA

lateksowa emulsja podkładowa
do wnętrz, 10 l (6 zł/l)

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

Y
HIT CENOW

529

zł/zest.

149

99

+100°P

1800
W

zł/szt.

zł/szt.
PRZECINARKA
STOŁOWA
DO DREWNA

720
W

900
W

WALIZKA

W KOMPLECIE

WIERTARKA UDAROWA
TC-ID 720/1 E

moc 720 W; prędkość obrotowa 0-2800 obr./min;
maks. średnica wiercenia w: drewnie 30 mm,
metalu 10 mm, betonie 13 mm; liczba udarów
44800; uchwyt samozaciskowy
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

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

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

od

2490

69

zł/opak.

zł/szt.

319
zł/szt.

ZBIORNIK
NA WODĘ
DESZCZOWĄ

1.

2.

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

od

KANISTER
NA WODĘ

SZAFKA
OGRODOWA

SÓL
TABLETKOWA PSB

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

3 półki,
wym. 172x65x45 cm

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

259

od

1990
zł/para

zł/szt.

od

69
zł/szt.

+50°P

KALOSZE, KLAPKI,
CHODAKI

SKRZYNIA
OGRODOWA

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

od

2290
zł/para

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

od

95

zł/szt.

ZBIORNIK NA WODĘ

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

2.

KALOSZE

damskie lub dziecięce,
różne kolory i wzory

4.

8.
5.

1.

od

6.

9.

3.

399
zł/szt.

POJEMNIK NA
ŚMIECI ZIELONY

- 240 l - 139 zł
- 120 l - 95 zł

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

MRÓWKA CHRZANÓW
UL. KROCZYMIECH 24
TEL. 32-623-59-61
GODZINY OTWARCIA:

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.

PN.-PT.: 700-1900, SOB.: 800-1900, ND.: 900-1800
Akceptujemy płatności:
Wszystkie ceny są cenami brutto. Promocje nie sumują się. Ceny podane w gazetce są cenami wyjściowymi.
Oznacza to, że ceny artykułów w markecie mogą się nieznacznie różnić nawet w okresie obowiązywania oferty.
Oferta ma charakter informacyjny i polega na wyróżnieniu artykułów asortymentu. Sklepy Mrówka zastrzegają sobie prawo do zmian
cen i błędów edytorskich. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.
Punkty PAYBACK obowiązują tylko do 25 kwietnia 2021 r.

www.mrowkachrzanow.pl

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

+500 punktów, czyli 5 zł w punktach!

