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

y
hit cenow

hit cenowy

329

569

zł/zest.

zł/zest.

1,4
kW

1,6
kW
aktywna
piana, 1 l

Myjka ciśnieniowa K2
compact car + aktyWna piana 1 l

za 1 zł

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

5,5
kW

429
zł/zest.

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

od

129
zł/szt.

449

hit ceno
w

222

zł/szt.

y

zł/szt.

Fotel
bujany
Madera

Zbiornik na wodę

z PVC, z systemem pozyskiwania wody z rynny
--200 litrów - 129 zł
--500 litrów - 219 zł

Huśtawka LIVIA

hit ceno
w

od

y

5999

hit ceno
w

od

zł/szt.

y

1090
zł/zest.

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.

Krzesło
HERKULES
- 64,99 zł

Stół
jupiter

śr. 60 cm
- 59,99 zł

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.

psb Mrówka LUBLINIEC

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

+500 punktów, czyli 5 zł w punktach!

od

2399

od

1099
zł/szt.

zł/szt.

1449
zł/szt.

1.
2.
1. Lanca teleskopowa

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

opryskiwacz
Mini 1000

2. Osłona herbicydowa

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

od

1099

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

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

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

od

79

od

zł/szt.

wymienne źródło światła, IP 44,
przewód 3 m, dostępne średnice
25, 35, 47 cm

zasilanie 230 V, dostępne
średnice 20, 30, 40, 50 cm

od

7990
zł/szt.

OPRAWA NESSA
ŚCIENNA/elewacyjna

kolor: czarny, szary, gwint GU10,
moc maks. 50 W
jednokierunkowa - 79,90 zł
dwukierunkowa - 89,90 zł

2
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zł/szt.

Lampy
ogrodowe IDAVA

Lampy
ogrodowe STONE

oprawa
ogrodowa
diego

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

69

od

5999
zł/szt.

Lampy
ogrodowe SORTA

wymienne źródło światła, IP44,
oprawa aluminium i tworzywo sztuczne, dostępne warianty:
wys. 163 mm, 163 mm z czujnikiem ruchu, wys. 295 mm,
wys. 500 mm, wys. 800 mm
i zbieraj punkty

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

od

6299

od

zł/szt.

1499

od

zł/szt.

129
zł/szt.

od

129
zł/szt.

Donice beton bowl

Doniczki Parabole
samonawadniające

różne rozmiary

wys.: 32 cm - 62,99 zł, 34 cm - 73,99 zł,
49 cm - 89,99 zł, 59 cm - 99,99 zł

od

Donice na nóżkach

różne wzory; wys. 41 cm - 199 zł,
wys. 35 cm - 129 zł

Misy na nożkach

różne wzory, wys. 29 cm - 199 zł,
wys. 25 cm - 129 zł

899

od

1499
zł/szt.

zł/szt.

Donice Tubus Beton Effect

wym.: 200x197 cm - 8,99 zł,
250x233 cm - 12,99 zł,
300x280 cm - 19,99 zł,
300x572 cm - 69,99 zł,
400x762 cm - 139 zł

od

90 od

22

Podstawka
balkonowa

pojedyncza - 14,99 zł
podwójna - 35,99 zł

od

69

95
zł/szt.

zł/szt.

zł/para

Zbiornik
na wodę
1.
deszczową

kalosze

damskie lub dziecięce,
różne kolory i wzory

od

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

--240 l - 139 zł
--120 l - 95 zł

3490

13

99

2999

Pojemnik na
śmieci zielony

od

zł/szt.

zł/szt.

zł/m2

799

zł/szt.

Mata
osłonowa
bambusowa

wym.: 100x300 cm,
150x300 cm

biopon preparaty i nawozy

Sztuczna trawa
gr. 7 mm, w rolce 2x25 m

sztuczna Trawa

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

od

--nawóz do pelargonii płyn, 1 l - 7,99 zł
--nawóz uniwersalny granulat, 1 kg - 8,99 zł
--preparat przyspieszający kompostowanie,
1 kg + rękawiczki w zestawie - 9,99 zł

399

od

zł/opak.

999
zł/szt.

nawozy

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.

--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

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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3

od

339

899

239

zł/szt.

999

799

zł/szt.

zł/szt.

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

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

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

1.

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

IDEAL 3/4”-1” - 4,99 zł/szt.

14

NOWOŚĆ

zł/zest.

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

zł/zest.

Zestaw Siekiera
rozłupująca X10
+ HW Nóż
uniwersalny

54

54

Zestaw COMPACT
wąż 1/2” 20 m

akcesoria Basic + wieszak
na wąż

149
od

końcówki IDEAL

109
zł/szt.

19

99

zł/szt.

3.

Podkaszarka
elektryczna
LIDER PLUS

1.

moc silnika: 500 W;
szerokość robocza 30 cm,
teleskopowa rura

2.

zł/zest.

zł/zest.

+
Szpadel
ostry
Solid™+
Rękawice
męskie,
rozmiar 10

4.

449

NARZĘDZIA RĘCZNE

zł/szt.

1. szpadel ostry z metalowym trzonkiem - 39,99 zł
2. szpadel prosty - 29,99 zł
3. grabie 16-zębate - 19,99 zł
4. łopata do węgla - 34,99 zł

od

119

349

kosa
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/szt.

zł/szt.

Nożyce
elektryczne
do żywopłotu
LIDER ERN 600

moc silnika 600 W, długość
robocza 49 cm, maks. średnica
gałęzi 16 mm

4
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silnik B&S 300, series 125 cc,
szer. robocza koszenia 42 cm,
6 stopniowa regulacja wys.
koszenia centralna, kosz 45 l

zł/zest.

159

Wieszak na wąż
z przyłączem

Zestaw Basic
wąż 1/2” 20 m.b.

Zraszacz
pistoletowy
SHOWER 2

kosiarka
spalinowa
z napędem

89

zł/zest.

zł/szt.

Szpadel
prosty
Solid™ +
Rękawice
męskie,
rozmiar 10

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

4490

1299

+

Kosiarka
spalinowa z napędem

90

zł/szt.

2. przyłącze
z gwintem
wewnętrznym

2

Kosiarka spalinowa
z napędem HANDY 4w1

Żyłka tnąca

--gwiazdka, 1,3 mm x 15 m - 3,49 zł
--gwiazdka, 3 mm x 9 m - 7,59 zł
--okrągła, 1,3 mm x 15 m - 3,49 zł
--okrągła, 3 mm x 9 m - 7,49 zł
i zbieraj punkty

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

od

159

259

95

zł/szt.

zł/szt.

zł/kpl.

Krzesło
Brazylijskie

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

Leżak bujany ogrodowy

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

dostępne
wzory:

od

5999
zł/szt.

Stół
jupiter

Krzesło
HERKULES

śr. 60 cm
- 59,99 zł

- 64,99 zł

wygodne i stylowe
meble ogrodowe

779
zł/zest.

HUŚTAWKA VITA
4-osobowa
Z PODŁOKIETNIKAMI

1190

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

zł/szt.

Zestaw DAKAR

4-częściowy: sofa, 2 fotele, stolik

199
zł/szt.

od

139

zł/szt.

Fotel
7-pozycyjny
Parasol Czapla

rozkładanie i składanie za
pomocą korbki, podstawa
krzyżowa, śr. czaszy 3 m,
konstrukcja stalowa, dostępne kolory: grafit, brąz,
zielony bordo

aluminiowy, kolor
czarny - 139 zł

Stół
Prostokątny

wym. 150x90 cm ze
szklanym blatem- 329 zł

222
zł/szt.

89
zł/szt.

199
zł/szt.

GRILL
WĘGLOWY
MIR397

wym. 48x29 cm
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

GRILL
WĘGLOWY
MIR270

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

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Huśtawka LIVIA
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5

189

999

zł/przęsło

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

PRODUKT
POLSKI

system OGRODZENIOWy LIWIA*

przęsło, 2 m, wys. 1-1,20 m, ocynk + ral 9005; dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

od

hit cenowy

599

159

5699

zł/szt.

zł/opak.

zł/m2

dostępne kolory:

Deska tarasowa*
z siatką zabezpieczającą;
z drabinką: 305 cm - 599 zł,
366 cm - 739 zł

od

Nawierzchnia w granulacie

kompozytowa wpc, dwustronnie
ryflowana, wymiar deski 2400x150x25 mm,
dostępne kolory orzech szczotkowany, czarny szczotkowany
*dostępne elementy montażowe

trampolina

84

20

16

149

119

99

99

99

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

zł/szt.

zł/szt.

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

drewnochron
Impregnat Grunt R
głęboko-penetrujący

5
litrów

Vidaron impregnat

ochronno-dekoracyjny,
powłokotwórczy,
chroni drewno przed działaniem czynni- 5 l (17 zł/l )
ków biologicznych, 0,75 l (27,99 zł/l)

od

2,5
litra

9
litrów

Sadolin Extra

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

Sadolin Classic

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

65
zł/szt.

pergola
prosta
wym. 128x210x40 cm
- 119,00 zł/szt.

od

790
zł/szt.

Huśtawka
MINI
- 199 zł/kpl.

ARCHITEKTURA OGRODOWA tranto
TRENO 2 kolor piasek
--płot ażurowy prosty R34x44 180x180 cm - 179 zł,
180x90 lub 90x180 cm- 99 zł,
z łukiem 90x180/90 cm - 99 zł

KRATKA OGRODOWA R34
kolor: brąz, impregnacja ciśnieniowa
WOLMANIT PROCOLOR
- diagonalna prosta, wym.: 180x180 cm - 95 zł,
90x180 cm - 65 zł; z łukiem, wym.:
180x180x160 cm - 109 zł, 90x180x160 - 85 zł

6
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ARCHITEKTURA OGRODOWA

- paliki do pomidorów, wym. 2,2x2,2x120 cm,
opak. 10 szt. - 19,90 zł (1,99 zł/szt.)
- DESKA tarasowa, wym. 2,5x14x250 cm - 19,90 zł
- Podest prosty, wym.: 50x50x2,8 cm - 7,90 zł

i zbieraj punkty

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

Stoisko kie
wędk ars

poszerzamyt
asortymen

od

899
zł/szt.

od

299
zł/szt.

pojemnik
transportowy

od

899
zł/szt.

poj. 16-54 l

Pojemniki do przechowywania

pojemnik euro-box

400 ml - 2,99 zł, 2 l - 5,99 zł, 4 l - 10,59 zł, 7 l - 16,49 zł,
12,5 l - 19,99 zł

poj. 16-54 l

od
od

249

159

zł/opak.

zł/szt.

119
zł/szt.

artykuły dla zwierząt

--siano dla gryzoni 250 g - 2,49 zł (9,96 zł/kg)
--pellet drewniany dla kota, 5 l - 6,99 zł
(1,40 zł/l), 10 l - 12,99 zł (1,30 zł/l)
--smakersy dla gryzoni, nimfy, papużki;
różne smaki, 90 g/2 szt. - od 3,99 zł (od
4,43 zł/100 g)
--pokarm Karmeo dla królika, chomika, myszy,
500 g - od 4,69 zł (od 8,09 zł/kg)
--pokarm Karmeo dla królika, papugi falistej,
nimfy, 1000 g - od 8,49 zł
--kostki wapienne dla gryzoni i ptaków, różne
smaki, 40 g - od 1,59 zł (od 3,98 zł/100 g)

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

1.
2.

od

3890
zł/szt.

Suszarki do bielizny

3.

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.
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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7

Domowy

warsz tat

y
hit cenow

199

1429

Zagęszczarka
płytowa kaltmann

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.

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

129

zł/szt.

zł/zest.

220
W

750
W

139

125
mm

zł/szt.

Narzędzie
wielofunkcyjne 220 W

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

Szlifierka
kątowa 2200 W

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

230
mm

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

197
zł/zest.

209

1200
W

zł/zest.

550
W

900
W

209

185
mm

zł/szt.

+100°P

walizka

w komplecie

Młotowiertarka 900 W

system regałowy, wieszaki,
uchwyty, haki, półki

od

Wiertarka udarowa 550 W

3

529

zł/szt.

1800
W

IBO POMPA
ZANURZENIOWA
NEMO NEW

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

29

zł/szt.

Stołek
składany
plastikowy

maks. obciążenie
130 kg, wysokość
22 cm - 29,90 zł/szt.

zł/szt.

Przecinarka
stołowa
do drewna

90
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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

109

99

zł/szt.

8

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 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

y
hit cenow

90
3
2
od
/szt.

nowość
Geo

Regular 1

zł

Regular 3

Regular 2

Oval

Panele tapicerowane

dostępne kolory: pudrowy róż, szary,
morski, musztardowy, grafitowy,
granatowy i butelkowa zieleń
Regular 1 - 33,90 zł; Regular 2 - 26,90 zł;
Regular 3 - 23,90 zł; Oval - 26,90 zł;
Geo - 32,90 zł

1190

999

zł/kpl.

zł/kpl.

od

12990
zł/szt.

99

zł/m2

produkt

SKRZYDŁO LAKIEROWANE
WEWNĘTRZNE ALBA*

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

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

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Deska Barlinek dąb
europejski copenhagen

3,5 mm litego drewna dębowego, 3 warstwy
drewna klejonego, montaż również na ogrzewaniu podłogowym, wym. 2200x207x14 mm,
opak. 3,18 m2

Kwiecień 2021
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od

1499

od

zł/szt.

3399
zł/szt.

od

699

5
litrów

Profesjonalna
taśma
malarska BLUE
DOLPHIN MT-PG

2.

zł/szt.

PRODUKT
POLSKI

2. podmurówka
- od 33,99 zł/szt.

3999

3. Łączniki betonowe
- 6,99 zł/szt.

2,5
litra

śnieżka barwy
natury

niebieska, dł. 50 m,
szer.: 25, 30, 38, 48 mm

1. 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

2,5
litra

7990

zł/opak.

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)

5999

zł/szt.

od

3799

cementowo-żywiczna fuga
dekoracyjna do wszystkich
powierzchni, 2 kg (20 zł/kg)

zł/szt.

Kostka brukowa Pavimo semmelrock
gr. 6 cm, dostępne różne kolory

699

od

21

99

SUPER AKRYL

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

magnat ceramic

ceramiczna farba do wnętrz,
farba plamoodporna, trzeciej generacji, wyprodukowana przy wykorzystaniu innowaróżne kolory, 2,5 l
cyjnej technologii CERAMIC SYS(24 zł/l)
TEM bazującej na ceramicznych
komponentach oraz najwyższej
jakości żywicach i pigmentach,
5 l (27,80 zł/l)

9999

zł/szt.

10
litrów

Kerakoll
Fugabella Color

zł/szt.

zł/szt.

1.

3.

139

5999

zł/szt.

10
litrów

Dekoral
remonty

11
litrów

10% GRATIS

Super White

wysokiej jakości wodorozcieńakrylowa farba do ścian czalna farba lateksowa, pozwala
uzyskać efekt eleganckiej, śnieżi sufitów, 10 l (6 zł/l)
nej bieli o głęboko matowym
wykończeniu, 11 l (9,09 zł/l)

1599

1999

zł/opak.

zł/opak.

zł/szt.

ATLAS
GRAWIS U

ATLAS
GRAWIS S

zł/szt.

PŁYTA
AŻUROWA

zaprawa klejąca
do styropianu
i zatapiania siatki
25 kg (0,80 zł/kg )

zaprawa klejąca
do styropianu
25 kg (0,64 zł/kg )

wym. 60x40x8 cm,
szara (29,13 zł/m2)

IZOHAN DYSPERBIT DYSPERSYJNA
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWa

od

109
zł/szt.

159

129

do renowacji i konserwacji pokryć dachowych
oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
- 10 kg - 21,99 zł (2,20 zł/kg)
- 20 kg - 40,99 zł (2,05 zł/kg)

zł/szt.

Atlas tynk
silikatowo-silikonowy

zł/szt.

Atlas tynk silinonowy
25 kg (6,36 zł/kg)

25 kg (5,16 zł/kg)

899

zł/szt.

od

219

zł/szt.
Drabina aluminiowa
przemysłowa

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

10
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od

Master
Drabina
Drewniana

--2x4 - 109 zł
--2x5 - 129 zł
--2x6 - 139 zł

2099
zł/m2

Betoniarka

wieniec żeliwny
155/120 l, 1000 W
i zbieraj punkty

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

GONT bitumiczny

samoprzylepny, do nowych i remontowanych dachów, dostępne kolory:
czerwony, grafit

ZRÓB TO SAM

od

8990
zł/m2

Elastyczny klinkier Elabrick*
bogata gama kolorystyczna, klej jest
jednocześnie fugą
*towar na zamówienie

Łazienkowe meble modułowe MODUO
możliwość samodzielnego komponowania
zestawów.

od

369
zł/szt.

354

Zlew METRO

zł/szt.

1-komorowy, z baterią YORK
typu U w kolorze zlewu
wym. zlewu: 68x44x19,5 cm;
dostępne kolory: grafitowy,
piaskowy, szary

od

8999
zł/szt.

meble modułowe MODUO

szafka lustrzana modułowa, biała - 383 zł, blat modułowy, szer. 80 cm dąb - 124 zł; szafka wisząca, szer. 60 cm
szara - 354 zł; zestaw szafka z umywalką SET 980 Moduo SLIM, szer. 60 cm, szary - 623 zł; słupek, szer. 40 cm,
biały - 659 zł; szafka podblatowa z pełnymi szufladami, szer. 60 cm, biała - 527 zł; szafka otwarta, szer. 20 cm,
dąb - 163 zł; umywalka nablatowa okrągła, szer. 40 cm - 369 zł

227
219

zł/zest.

zł/zest.

Zestaw
Cersania

szafka z umywalką,
lakierowany front,
szer. 40 cm

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

+100

zestaw
natryskowy
A-30 DEX

KOMPAKT MiTo

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

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

399

179

zł/zest.

KUCHENKA
GAZOWA

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

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

zł/szt.
UWAG
A !!!!
BEZPŁATNY
MONTAŻ
ZAKUPIONE
FILTRA GO
*
Filtr AQUAPHOR Kryształ H

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

Kwiecień 2021
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

214

199

zł/szt.

zł/szt.

Dmuchawa/odkurzacz
AKUmulatorowa 18 V

189

prędkość strumienia 144 km/h,
przepływ powietrza 570
m3, dwustopniowa
regulacja
prędkości

Nożyce do
trawy/żywopłotu
AKUmulatorowe 18 V

maks. średnica cięcia krzewów 8 mm,
szerokość ostrza do trawy 100 mm,
długość ostrza do krzewów 200 mm

zł/szt.

Multinarzędzie
wielofunkcyjne
AKUmulatorowe 18 V
wychylenie brzeszczota 3,2 st.,
zakres oscylacji 1100021000

229
zł/szt.

109

Wyrzynarka
AKUmulatorowa
18 V

zł/szt.

zakres skoku końcówki
roboczej 25 mm

Akumulator
SAS+ALL 18 V*

Li-Ion wyposażony we
wskaźnik naładowania;
2,0 Ah;
*dostępne: 4,0 Ah,
5,0 Ah

199

jeden akumulator
pasuje do wszystkich narzędzi

389

zł/szt.

59

zł/szt.

Mieszadło
akumulatorowe
18 V
średnica miksera 100 mm,
płynna regulacja prędkości
obrotowej, gwint M14

Ładowarka do
akumulatorów

Podkaszarka
AKUmulatorowa 18 V
szerokość koszenia 30 cm, prędkość obrotowa przy użyciu żyłki
8500 obr./min

zł/szt.

litowo-jonowych z serii SAS+ALL,
czas ładowania akumulatorów:
2,0 Ah ok. 1 h , 4,0 Ah ok. 2 h

od

339

zł/szt.

Kosiarka
bezszczotkowa
AKUmulatorowa
18V

zł/szt.

289

zł/szt.

Młotowiertarka
udarowa 16 mm,
AKUmulatorowa 18 V
5500 uderzeń/min,
850 obr./min,
energia udaru 1,3 J

469

bezszczotkowy silnik,
2900 obr./min, szerokość
cięcia 33 cm, pojemność kosza 30 l, 5 pozycji regulacji
koszenia od 25 do 75 mm;
- 469 zł

Piła
łańcuchowa
Oregon 90
AKUmulatorowa

długość prowadnicy 254 mm, maks.
średnica drewna 200 mm, prędkość obrotowa
3000 min, prowadnica i łańcuch renomowanej
marki Oregon, waga 3,05 kg

5B kosiarka
bezszczotkowa
AKUmulatorowa 2x18 V

bezszczotkowy silnik , 2900 obr./min, szerokość cięcia
37 cm, pojemność kosza 35 l, 5 pozycji regulacji koszenia od 25 do 75 mm, czas pracy ok. 50 min - 649 zł

Hoger MB
solidny partner na budowie
42-700 Lubliniec, ul. Oleska 18

TEL. 34 351 35 32, 34 351 35 45, , e-mail: mrowka@hoger.pl
godziny otwarcia: pn.-pt.:630-2000, sob.: 700-1800
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.

www.mrowka.com.pl

