Maj
2021
Oferta ważna
od 30.04 do 15.05
lub do wyczerpania zapasów.

od

349

od

zł/szt.

1499
zł/szt.

+50

629

zł/zest.
doniczki

Zestaw mebli RIMINI

Sadzonki roślin

sofa, 2 fotele, stół, kolor czarny

Czas w ogrodzie

szeroki wybór odmian

osłonka z doniczką wewnętrzną,
w wybranych modelach
podstawa z kółkami

w ypoczynek
i zabawa

od

159

zł/szt.

1499

499

zł/zest.

zł/szt.

Huśtawka 3-osobowa

z tekstyliny, kolor beżowy, udźwig 250 kg,
posiada certyfikat CE i instrukcję

HuŚtawka
gniazdo bocianie
- śr. 60 cm - 159 zł
- śr. 100 cm - 229 zł

PLAC ZABAW CUBIC GAMMA

ścianka wspinaczkowa, drabinka pionowa, drabinka pozioma,
lina do wspinania, przeplotnia linowa; posiada certyfikat TÜV
dla przydomowych placów zabaw i jest zgodny z normą EN 71

159

POZNAJ

zł/przęsło

Otwórz aplikację PAYBACK w czasie zakupów w sklepie.
Aktywuj PAYBACK GO i złAPP kupony, aktualne promocje i oferty!

299

zł/szt.

PRODUKT
POLSKI

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE nikola*

szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 struktura
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

!

Grill węglowy
wózek, 61x45 cm

dwuczęściowy ruszt do jednoczesnego grillowania
na 2 różnych poziomach wysokości; powierzchnia
grillowania 58,5x41 cm

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz ją i zyskuj więcej!
Dowiedz się więcej o PAYBACK GO na:
PAYBACK.pl/GO

Niezbe,dne meblyem ogrodzie

od

w każd

od

1990
zł/szt.

39

1.

90

zł/szt.

2.

259

Parasole ogrodowe

różne kolory
1. TNT wym.: 135 cm - 19,90 zł,
160 cm, 180 cm - 22,90 zł,
2. POLY, wym. 240 cm - 54,90 zł

zł/szt.

Hamak polycotton

PAWILON
OGRODOWY
POLY EXPRESS

wymiary 200x80 cm,
--bez łącznika - 39,90 zł,
--z łącznikiem - 42,90 zł

kolory: zieleń leśna,
granatowy,
wym. 3x3 m

od

1990
zł/szt.

1.
1.

od

od

95

11

90

zł/szt.

Podstawa parasola

--biała - 19,90 zł
--kolory: zieleń leśna, limonkowy, grafitowy - 22,90 zł
--PAG, kolory: biały, zieleń leśna, grafitowy - 44,90 zł

zł/szt.

MEBLE

2.

1. krzesło ROMA,
kolor: szary, khaki - 95 zł
2. stół DIA, wym. 80x80 cm,
deska, kolor: szary, khaki - 179 zł

2.

1. FOTELIK TOLA

różne kolory - 11,90 zł

2. STOLIK LOLEK

różne kolory - 27,90 zł

ZESTAW BALKONOWY KLIK
stolik + 2 fotele

719
zł/zest.

kotwy PSK WST

wym.: 4,6x4,6x55 mm - 10,90 zł/szt.;
7x7x75 mm - 15,90 zł/szt.;
9x9x75 mm - 19,90 zł/szt.

ie
w zestaw r
kto
u
d
wąż i re
y
w
io
n
ie
ciśn

Patelnia
żeliwna KWadratowa

999

zł/zest.

PAWILON OGRODOWY
z moskitierami i zasłonami,
wym. 3,5 m, kolor szary

659
zł/szt.

1.

2.
akcesoria
do grilLa

1. od 10,90 zł/szt.
2. widelec do grilla
z termometrem - 39,90 zł/szt.

+50°P

24 cm - 54,49 zł/szt.

od

od

1599

209
zł/szt.

zł/szt.

GRILL GAZOWY HIT l 3.1

akcesoria
do mięsa

2

Maj 2021

moc 11,9 kW; palniki tubowe ze stali nierdzewnej;
żeliwny dwuczęściowy ruszt grillowy, wskaźnik
temp. w pokrywie, gniazdo na butlę w szafce
dolnej; zapłon piezo w pokrętle, powierzchnia
grillowania 55x40 cm

GRILL
WĘGLOWY

209

i zbieraj punkty

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

zł/szt.

Kociołek żeliwny

--8 l - 209 zł
--emaliowany, 8 l - 299 zł

339

179

zł/kpl.

od

zł/szt.

99

zł/szt.

od

49

zawiera tablicę o wymiarach 40x31 cm, z obręczą
zł/szt. o śr. 24 cm, piłkę o śr.
16 cm, pompkę, statyw
którego wysokość można
regulować do aż 160 cm,
3 l+ - 79 zł/zest.

2. Taczka na
dwóch kółkach

3.

MEBLE OGRODOWE

Bocianie gniazdo

2 krzesła i stół, kolor czarny

miks kolorów, śr. 65 cm - 99 zł,
90 cm - 129 zł

śr. 74 cm, z 2 poręczami

dostępne kolory:

od

69

od

zł/szt.

1.

HUŚTAWKA
BOCIANiE GNIAZDO

wym. 58,5x30x31,5 cm,
18 m+ - 49 zł/szt.

2.
3. Wózek
małego
ogrodnika

139
zł/szt.

z akcesoriami: grabki,
motyka, konewka,
wym. 27x18x57 cm,
18 m+ - 49 zł/szt.

Zjeżdżalnia
ogrodowa

4.

wym.: 1,4 m - 139 zł,
2,43 m - 379 zł,
różne kolory,
obciążenie 25 kg

MEBLE DLA DZIECI

139

relaks

Żagiel

zł/szt.

przeciwsłoneczny,
wym. 3x4 m

4. Wieża
Wspinaczkowa

wym. 230x143x140 cm, 3 ściany wspinaczkowe, zjeżdżalnia
1,50 m, drabinka, platforma,
obciążenie do 100 kg (platforma) i 50 kg (zjeżdżalnia,
drabinka), powłoka Anti UV
zapobiegająca płowieniu na
słońcu - 999 zł/szt.

--stolik ogrodowy, wym. 815x560x480 mm,
kolor: niebieski, zielony, z nakładką do hokeja - 169 zł
--krzesło, kolor niebieski, zielony - 69 zł

wiosen ny

Fotel wiszący

95

1.

z drewnianymi
podłokietnikami,
ok. 100x50 cm,
obciążenie 100 kg

zł/szt.

1. Zestaw
do gry
w koszykówkę

2.

169
zł/szt.

429

Parasole OGrODOWE

55

zł/zest.

HAMAK Z FRĘDZLAMI

wym. 200x100 cm (z frędzlami: 160 cm),
maksymalne obciążenie 100 kg

od

zł/szt.

699

1. aluminiowy z korbą, 300 cm,
6 stalowych ramion, drążek
aluminiowy śr. 38 mm, materiał
PE 160 g/m2 - 169 zł
2. Hong Kong, 250 cm, drążek
śr. 32 mm, 18 ramion z włókna
szklanego 5 mm, PE 160 g/m2,
kolanko do pochylenia czaszy,
otwieranie PUSH U - 169 zł

zł/szt.

Podstawa betonowa

Zestaw mebli stalowych „Mozaika”

od

na parasol o drążku, wym.:
1. 30-38 mm, 20 kg - 99 zł/szt.
2. 25-48 mm, 30 kg - 95 zł/szt.

PODUSZKI OGRODOWE

krzesło: wym. 38x38x92 cm, stół: śr. 60x71 cm,
kolor: czarny

1.

2.

1.

+50

różne wzory, kolory i wymiary

1790

od

zł/szt.

1590
zł/szt.

2.

Karimata PE

1. wym. 180x50x0,8 cm - 17,90 zł
2. z aluminiową powłoką,
wym. 180x50x1 cm - 26,90 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

Śpiwór Evade 15

59
zł/zest.

wym. 180x75 cm, w zestawie z torbą do przechowywania śpiworu, idealny zakres temperatur 7-11°C

799
zł/szt.

Lodówki turystyczne

--różne rodzaje, poj. 10 l - 29 zł, 25 l - 43,90 zł
--torby termiczne, poj. 15 l, 22 l - od 15,90 zł
--wkłady chłodnicze, różne rodzaje - od 2,99 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

NARZĘDZIA
ogrodowe dla dzieci
2 modele: łopata i grabie

Maj 2021

3

od

1590

od

239

4990

zł/szt.

zł/szt.

zł/zest.

+100°P

WĄŻ ROZCIĄGLIWY
15 m LATEX + STOJAK

Wąż ogrodowy 4-warstwowy

--1/2”: 15 m - 15,90 zł, 25 m - 26,90 zł,
50 m - 54,90 zł
--3/4”: 15 m - 29,90 zł, 25 m - 49,90 zł, 50 m - 99 zł

od

wytrzymały i odporny na warunki
atmosferyczne, maks. ciśnienie
10 bar, zawór okrągły, pistolet
- spryskiwacz z 7 rodzajami
natrysku; ergonomiczny stojak
na wąż

System nawadniający

linia kroplująca do nawodnień, zestawy szpilek,
skrzynka zaworowa, reduktory, łączniki, trójniki

2190

239

zł/szt.

599

zł/szt.

zł/szt.

2.

1.
zraszacze

6490

1. piramida - 21,90 zł
2. wahadłowy - 55 zł

zł/szt.

nawOzy

do roślin kwitnących, balkonowych, tarasowych

1.

550

od

899

3.

zł/szt.

5.

W

5490

zł/szt.

pompa
do szamba k-ps14500

Classic pistolet
zraszający
z szybkozłączem

Wąż ogrodowy
Basic 1/2”, 20 m

wydajność 15,5 m3/h, wys. podnoszenia
12 m, maks. zanurzenie 5 m,
maks. moc 550 W, z rozdrabniaczem

7.

3.

9.

od

6.

4.
2.
ochrona roślin

1. RIDOMIL GOLD - iglak, tuja, 15 g - 9,99 zł (66,60 zł/kg)
2. STARANE TRAWNIKI; zwalcza chwasty na
trawniku, 100 ml - 34,90 zł (349 zł/l)
3. SPRINTER 350SL, zwalcza chwasty, 1000 ml - 49,90 zł
4. MOSPILAN 20SP, zwalcza mszycę,
2,4 g - 8,99 zł (374 zł/100 g)
5. taśma lepowa na szkodniki, dł. 5 m - 9,99 zł

699
zł/szt.

10.
4.

5.

1.

2.

8.

BROS środki owadobójcze

1. Muchospray, 400 ml - 9,99 zł (25 zł/l)
2. proszek na mrówki, 100 g - 6,99 zł (70 zł/kg),
1 kg - 49,90 zł
3. elektro + płyn 3w1 na muchy, komary i mrówki
- 22,90 zł
4. płyn na komary i kleszcze 50% DEET,
130 ml - 22,90 zł (176 zł/l)

Elektryczny
odstraszacz
komarów

- 13,65 zł/szt.

5. płytki owadobójcze do śmietnika, 2 szt. - 14,90 zł
6. spray na komary i kleszcze MAX, 90 ml - 10,90 zł
(121 zł/l)
7. świece na krety FOGER, 3 szt. - 15,90 zł
8. karbid granulowany, 1 kg - 16,90 zł
9. płyn na krety, 1 l - 19,90 zł
10. preparat do śmietników 2w1, 500 ml - 13,90 zł
(27,80 zł/l)

od

349
zł/szt.

nawozy innbio

--naturalny ogród; warzywa, owoce, trawnik, 1 l - 19,90 zł
--naturalny trawnik, 2 l sprayer - 39,90 zł (19,95 zł/l)
--kwiaty domowe i balkonowe, 1 l - 19,90 zł
--w ampułkach: warzywa i zioła, rośliny domowe
i balkonowe, 40 ml - 3,49 zł (87,25 zł/l)

1690
zł/szt.

ŁAPACZ KOMARÓW
ELEKTRYCZNY

pozwala na bezproblemowe
rozprawianie się z owadami,
bezpieczny dla ludzi, nieodpowiedzialne użytkowanie może prowadzić do porażenia elektrycznego

4

Maj 2021

od

799
zł/para

KLAPKI

piankowe, miks wzorów i kolorów;
- damskie, rozmiary: 35/36, 37, 38, 39/40, 40/41 - 9,99 zł
- męskie, rozmiary: 41/42, 43, 44, 45/46 - 9,99 zł
- dziecięce, rozmiary: 20-35 - 7,99 zł
i zbieraj punkty

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

od

1159
zł/szt.

od

1499
zł/szt.

ROŚLINY PNĄCE, KRZEWY

drzewka/krzewy owocowe*

aktinidia ostrolistna (mini kiwi) - 19,99 zł, aktinidia pstrolistna
(mini kiwi) - 19,99 zł, jagoda Goji - 16,99 zł, pigwowiec
- 15,99 zł, winorośl owocowa - 14,99 zł, akebia - 14,99 zł,
clematis botaniczny- 20,99 zł, clematis bylinowy- 20,99 zł,
clematis wielkokwiatowy - 20,99 zł, milin - 21,99 zł,
winorośl pachnąca - 14,99 zł,
wiśnia kosmata/karłowa - 22,99 zł

borówka amerykańska miks - 20,99 zł, czereśnia - 28,99 zł, grusza - 28,99 zł, jabłoń - 28,99 zł,
śliwa - 28,99 zł, brzoskwinia - 28,99 zł, pigwa - 28,99 zł +50 pkt. PAYBACK, wiśnia - 28,99 zł,
truskawka, różne odmiany - 11,59 zł, porzeczka czerwona na pniu - 24,99 zł, porzeczka
czarna na pniu - 24,99 zł, agrest czerwony na pniu - 24,99 zł, agrest zielony na pniu - 24,99 zł,
porzeczkoagrest na pniu - 24,99 zł
*dostępność towaru po weekendzie majowym

od
krzewy ozdobne

1099
zł/szt.

--lawenda wąskolistna, miks odmian i kolorów
- 14,49 zł
--berberys Thunberga - 11,99 zł
--berberys Thunberga Atropurpurea
- 11,99 zł
--magnolia Betty - 25,99 zł
--magnolia Susan - 25,99 zł
--kalina koralowa Roseum - 13,99 zł
--jaśminowiec Erectus - 14,99 zł
--krzewuszka Bristol Ruby - 14,99 zł
--krzewuszka cudowna Victoria - 14,99 zł
--żywotnik zachodni Golden Globe - 13,99 zł
--żywotnik zachodni Yellow Ribbon - 14,99 zł
--magnolia George Henry Kern - 25,99 zł
--tawuła japonica Crispa - 10,99 zł

od

Doniczka
wisząca
RILLEN

Doniczki
mrozoodporne

od

wym. 33x25 cm
- 39 zł

39
zł/szt.

Doniczka
schodkowa

wym. 60x27x60 cm
- 119 zł

109
zł/szt.

Doniczka Siena
wym. 45x36 cm - 49 zł

Cyfrowy
regulator czasowy
przepływu wody
Zestaw
do nawadniania

możliwość ustawienia cykli
nawadniania - 109 zł

balkonowych koszy wiszących
i roślin doniczkowych - 119 zł

System kontroli
irygacji APP Wi-Fi
- 299 zł

od

wym. 80x64x50 cm
- 199 zł

119
zł/szt.

799

2.

1.

od

Doniczka
ślimakowa

zł/szt.

Doniczka

różne kolory i rozmiary
1. balkonowa rattan - od 7,99 zł
2. barrel - od 32,99 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

DONICe, podstawki
różne rozmiary i modele

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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5

y
hit cenow
lvet
zasłony ve

od

4290

zł/szt.

ręczniki

różne rozmiary
- od 5,99 zł/szt.

od

pościel

satyna 100% bawełna,
różne rozmiary - od 77,90 zł/kpl.

zasłony

firany

taśma, przelotki, różne
rozmiary - od 42,90 zł

2690

przelotki, różne
rozmiary - od 45,90 zł

od

prześcieradła

z gumką, satyna 100% bawełna,
różne rozmiary - od 48,90 zł

999
zł/szt.

zł/szt.

karnisz boston

pojedynczy, podwójny
śr. 19 mm, dł. 160-240 cm;
kolor: nikiel, mosiądz

od

5490
zł/szt.

+100
karnisz lima

Dywan JUST

wym.: 67 cm, koło - 26,90 zł; 60x100 cm - 34,90 zł,
80x140 cm - 66,90 zł, 120x160 cm - 115 zł, 160x220 cm - 207 zł;
różne kolory

6990

109

zł/szt.

Obraz CANVAS

wym. 60x80 cm,
różne motywy

od

699

wycieraczka tekstylna

wym.: 40x60 cm - 9,99 zł,
45x75 cm - 13,90 zł

wym. 50x70 cm,
różne motywy

5990

od

skrzynka
na klucze
Neovita

5290

8290

zł/szt.

zł/szt.

Ramka OSLO
różne formaty

6

Maj 2021

Obraz ARTBOX
50x70

wym.
cm,
różne motywy

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

3490

3490

zł/szt.

Obraz GLASSPIK

pojedynczy, podwójny,
śr. 16 mm, dł. 160-240 cm
kolor: biały, czarny

pufa
pojemnik deko

pufa
pojemnik riko

kolor: jasnoszary, ciemnoszary,
wym. 78x38x38 cm

kolor jasnoszary
i zbieraj punkty

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

od

199

od

zł/szt.

249

idealne
na prezent

zł/szt.

venus naczynia szklane romantic kubki
i filiżanki

botanical

porcelana: kubek, 300 ml - 8,99 zł, filiżanka ze spodkiem, 200 ml - 19,90 zł,
filiżanka jumbo, 350 ml - 14,90 zł, deska ceramiczna - 13,90 zł, podkładki
- od 12,90 zł, mata stołowa - od 2,49 zł, słoik z kranikiem, poj. 4 l - 27,90 zł,
szklanka, 290 ml - 1,99 zł, dzbanek szklany z pokrywką, poj. 1,35 l - 13,90 zł,
sztućce Natural - 74,90 zł/zest. 24 szt.

--pucharek, 280 ml - 3,49 zł,
--szklanka, 310 ml - 3,49 zł,
--salaterka - od 2,69 zł,
--talerz - od 2,49 zł

od

--kubek baryłka, 300 ml - 8,99 zł
--filiżanka jumbo na stopce,
350 ml - 15,90 zł

899
zł/szt.

117

117

zł/zest.

zł/szt.

od

349
zł/szt.

+200

magnolia

różne kolory;
--cedzak 0,7 l - 3,49 zł; 1,2 l - 4,99 zł
--deska supreme mała - 11,90 zł; duża - 15,90 zł
--pojemnik kwadratowy: 0,5 l - 5,99 zł; 0,9 l - 7,49 zł;
1,5 l - 9,99 zł
--pojemnik prostokątny: 0,55 l - 5,99 zł; 0,8 l - 5,99 zł;
1 l - 7,49 zł

od

599
zł/szt.

zastawa
szklana

deska
do prasowania
VILEDA viva
express smart

--pokal Angelina,
0,57 l - 5,99 zł
--pokal koktajlowy,
0,46 l - 5,99 zł
--Fonte karafka,
1,2 l - 9,99 zł

pow. prasowania
114x34 cm

749

od

Ścierka VILEDA
ACTIFIBRE

mop vileda EASY
WRING & CLEAN TURBO

do wszystkich powierzchni
- 6,49 zł,
do okien - 9,49 zł

Vege zestaw pojemników Petite
poj. 0,2 l

2.

+200

zł/kpl.

zł/zest.

1.

649

3.

5.
4.

w ofercie również wkład do mopa
- 24,90 zł/szt.

6.

9.

7.

10.

11.

12.

8.

CHEMIA GOSPODARCZA

1. E proszek do prania color/white, 90 prań, 5,85 kg - 29,99 zł (5,13 zł/kg)
2. WOOLITE PERŁA płyn do prania color/dark, 4,5 l - 29,99 zł (6,66 zł/l)
3. LENOR PROFESSIONAL koncentrat do płukania, różne rodzaje, 5 l - 36,99 zł (7,40 zł/l)
4. Ludwik Premium płyn do naczyń cytrynowy/granat z werbeną, 750 g - 5,49 zł
(7,32 zł/kg)
5. LUDWIK uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1 l - 5,49 zł
6. MEGLIO spray odtłuszczacz lemon, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

7. DIX spray, różne powierzchnie, 0,5 l - 7,49 zł (14,98 zł/l)
8. BREF kostka do WC barwiąca wodę 3x50 g, różne rodzaje - 13,99 zł (9,30 zł/100 g)
9. KRET do WC, różne rodzaje, 750 g - 4,49 zł (5,98 zł/kg)
10. REGINA rumiankowy papier toaletowy, a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)
11. KATRIN Plus M3, ręcznik wielofunkcyjny - 10,99 zł
12. Septisoap Higienic higieniczny płyn do mycia powierzchni i rąk,
5 l - 55 zł (11 zł/l)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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7

109

1.

od

14590
zł/szt.

zł/szt.

2.
OPRAWA
OŚWIETLENIOWA ESENCJA

6990

gwint E14, moc 60 W,
1. 4 pł. - 145,90 zł
2. 6 pł. - 165,90 zł

zł/szt.

ZESTaw led 3 OCZEK RUCHOMYCH
różne rodzaje - 29,90 zł/zest.

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA
FREEZE

od

gwint E14;
--1 pł. - 69,90 zł
--2 pł. - 125,90 zł
--3 pł. - 169,90 zł

SPOT HALOGENOWY TILDA

od

36

2.

od

zł/szt.

ZESTAW 3 OCZEK RUCHOMYCH

halogenowe, różne rodzaje - 15,90 zł/zest.

zł/szt.

dostępne warianty:

1.

9990

2.

3.

4.

zł/szt.

90

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 LED
Palermo

od
PlafonY

zł/szt.

Do WSZYSTKICH opraw, plafonów i oczek doliczOne jest

22590

1190

zł/szt.

zł/szt.

11590

1. GENUA, gwint 3 x E14 - 229 zł
2. LED neapol 6 x E14 + LED 18 W, z pilotem - 259 zł
3. glamour, gwint 3 x E27 - 269,90 zł
4. OPRAWA PLAFON PICCADILLY, kolor: chrom, gwint: E14;
1 pł. - 115,90 zł, 3 pł. - 189,90 zł, 5 pł. - 269,90 zł

1. 1 x E14 + LED 9 W - 99,90 zł
2. 3 x E14 + LED 12 W - 169 zł
3. 5 x E14 + LED 15 W - 229 zł

+50

od

3990

kolor chrom;
kinkiet - 39,90 zł; listwa 2 - 69,90 zł
listwa 3 - 105,90 zł; listwa 4 - 125,90 zł

1.

OPRAWA
SPOT LED COSMO

kwadrat, okrągłe; kolory: chrom, satyna, antyczne złoto,
z żarówką halogenową 35 W, różne rodzaje - 7,90 zł/szt.

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA
CAPRI

gwint 3 x E14

od

oczko ruchome halogenowe

od

50 punktów payback

35

3.

90

zł/szt.

lampa TERNI

NAŚWIETLACZE Led
z czujnikiem ruchu i bez

TRABO ZWIS

3 x E27, 40 W,
kolor: czarny, drewno bejcowane

899

1299

zł/zest.

PRODUKT
POLSKI

kolor: dąb, złoty orzech, antracyt;
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka,
dwie wkładki, próg; wypełnienie: polistyren, powłoka zewnętrzna odporna na lakier UV oraz zarysowania, blacha
ocynkowana, system Frame Click, ościeżnica symetryczna

Maj 2021

2.
1.

od

279
zł/szt.

zł/zest.

PRODUKT
POLSKI

DRZWI ZEWNĘTRZNE FOLK 80, 90 cm

8

E14, 60 W,
kolor satyna;
1. kinkiet - 35,90 zł
2. sufitowa 3 - 79,90 zł
3. sufitowa 5 - 125,90 zł

DRZWI ZEWNĘTRZNE KAIR

kolory: orzech, złoty dąb, antracyt; wym. 90 cm; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkładki,
próg; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: nano
advance, szyba hartowana, ramka Inox, blacha ocynkowana,
światło przejścia 200x90 cm; zgodnie z normą europejską

SKRZYDŁO RAMOWE OKLEINA FF*

szer.: 60, 70, 80, 90 cm (w wybranych szkleniach)
szyba hartowana, kolor: biały; pokojowe - 279 zł
z zamkiem WC - 289 zł
*ceny bez klamki i ościeżnicy.
i zbieraj punkty

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

107

wic

o

a

×gł

zł/szt.

69

zł/szt.

zł/szt.

69
zł/szt.

69

69

wic

seria baterii
PSB LUNA

zł/szt.

zł/szt.

dwuuchwytowe
+50 pkt. PAYBACK

od

69
zlewozmywakowa
ścienna

wannowa

umywalkowa
sztorcowa

natryskowa

199

od

zł/szt.

zlewozmywakowa
sztorcowa

umywalkowa ścienna

159

*zestawy bez armatury

35
mm

a

×g ł

o

zł/zest.

3.

2.

1.
zestaw ines

1. szafka 60 cm z umywalką - 549 zł
+200 pkt. PAYBACK
2. słupek - 450 zł, 3. lustro LAPIS,
wym. 80 x 66 cm, 3x powiększające
z podświetleniem - 199 zł

od

289

zł/zest.

zestaw nice*

szafka z umywalką,
zestaw kredo*
zestaw vento szer. 50 cm, lakierowany front, szafka z umywalką, szer.

szafka z umywalką 50 cm, kolor: biały

459

boki płyta MDF - 159 zł

40 cm, kolor: biały - 169 zł

szafka z umywalką, szer. 40 cm, kolor:
wenge luizjana, biały połysk - 189 zł

279

+100

zł/szt.

zestaw small*

499

zł/zest.

zł/szt.

zestaw
natryskowy A-30 DEX

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 - 179 zł/zest.

+100

deska
wolnoopadająca

+100°P
kabina
tina black

szkło transparentne 4 mm, profile
aluminiowe czarne matowe, czarne
jednopunktowe uchwyty drzwiowe
wykonane z metalu, rolki w kolorze
czarnym, górne podwójne, dolne
pojedyncze, kabina jest bez syfonu.
--80x80 cm - 459 zł
--90x90 cm - 599 zł

SLIM

Deska psb formic
SUPER SLIM NEW

kompakt
WC merida

wolnoopadająca, duroplast
- 84,99 zł/szt.

ZESTAW
PODTYNKOWY
SET 895 AQUA

odpływ poziomy,
deska PP wolnoopadająca

miska Delfi, deska PP, przycisk
chrom, błyszczący

8999

od

zł/szt.

KUCHENKA
GAZOWA

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

od
zlew granitowy
jednokomorowy tagi

255

seria baterii ELBA

69

99

zł/szt.

zł/szt.

wannowa

umywalkowa
stojąca

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

69
zł/szt.

umywalkowa stojąca
z ruchomą wylewką

zł/szt.

18

99

Reduktor do butli
gazowej propanbutan

zł/żeberko

zł/zest.

długi ociekacz wym. 650x440x175 cm, syfon manualny,
bateria elite typu „j” inox,
kolor: antracyt, szary, jaśmin

GRZEJNIK ALUMINIOWY
POWER 70

79

85

zł/szt.

natryskowa

zł/szt.

umywalkowa
ścienna

1699

bez węża - 16,99 zł
z wężem dł. 1 m - 24,99 zł

89
zł/szt.

zlewozmywakowa
ścienna

89

109

zł/szt.

zł/szt.

69
zł/szt.

zlewozmywakowa
z wylewką C

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

zlewozmywakowa
z wyciąganą
wylewką

zlewozmywakowa
stojąca

Maj 2021
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narzędzia

w do mo w y m
warsz tacie

599
zł/zest.

Odkurzacz
uniwersalny WD3

moc 1000 W, przystosowany
do pracy na mokro i sucho, funkcja
wydmuchu, zbiornik 17 litrów;
wyposażenie: wąż ssący
dł. 2 m o śr. 35 mm, ssawka
podłogowa na mokro/sucho,
ssawka szczelinowa, filtr kartridżowy, papierowa torebka
filtracyjna 1 szt.

249
zł/zest.

Myjka ciśnieniowa 2500 W

2500 ciśnienie 160 bar, przepływ wody 510 l/h,
W
wąż dł. 8 m, szybkozłącza, dysza regulo160 wana i dysza turbo, wbudowany pojemnik
bar na detergent, idealna do czyszczenia
pojazdów, tarasów czy kostki brukowej

1000

W

17

litrów

750
W

119

115
mm

189

850
W

zł/zest.

82
mm

zł/szt.

+100
Strug 850 W

Szlifierka kątowa 750 W

moc 850 W; aluminiowa stopa; szer. strugania 82 mm, gł. do 3 mm;
struganie wgłębne w zakresie głębokości 0-12 mm; funkcja automatycznego
wysuwania „stopki parkującej”; w zestawie: worek na pył, prowadnica
równoległa, wspornik i prowadnica do strugania wgłębnego

moc 750 W; śr. tarczy 115 mm; maks. pręd. obr. 12000 obr./min;
bardzo wąska obudowa; zmiana kąta osłony tarczy bocznej bez
użycia narzędzi; dwustopniowy przycisk; blokada wrzeciona

7990
zł/kpl.

359

139
zł/szt.

+100

380
W
125
mm

zł/kpl.

walizka

w komplecie

Szlifierka kątowa 20 V
Li-ion bezszczotkowa

20
V

śr. tarczy 125 mm; akumulator 20 V Li-ion, 4 Ah;
szybka 1-godzinna ładowarka; silnik bezszczotkowy; prędkość obr.: 10000 obr./min;
w komplecie: 5 tarcz, walizka

125
mm

Szlifierka mimośrodowa

kpl. 5 sztuk: pistolet lakierniczy 1 l, do ropowania,
do przedmuchiwania, do pompowania kół
z manometrem, wąż spiralny dł. 5 m

moc 380 W; pręd. 14000-23000 min-1; rotacja/oscylacja 2 mm; śr. stopy 125 mm; reg. obrotów; aktywne
odsysanie pyłu; worek na pył wielokrotnego użytku;
możliwość podpięcia odkurzacza

379

129

6490

zł/kpl.

zł/szt.

12
V

zł/szt.

2,0
Ah

720
W

500
W

walizka

w komplecie

Wiertarka
udarowa 720 W

Wiertarko-wkrętarka 12 V Li-ion

moc 720 W; reg. obrotów 0-2800 min-1; udar 44800 min-1;
uchwyt: 1,5-13 mm; śr. wiercenia: w drewnie/metalu/
betonie: 30/10/13 mm

10

Komplet akcesoriów
pneumatycznych

Maj 2021

2 akumulatory 12 V, Li-ion, 2.0 Ah; dwa biegi; pręd.
obr. bez obciążenia (1./2 bieg): 0-400/0-1.500 min-1;
maks. moment obr. 30 Nm; maks. śr. wiercenia: w drewnie
20 mm, w stali 10 mm; system ECP zapewnia długą
żywotność i dłuższy czas pracy akumulatora; walizka
i zbieraj punkty

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

Wyrzynarka 500 W

zakres kąta cięcia 90°-45°; maks. gł. cięcia:
drewno 90° - 55 mm, stal 90° - 6 mm,
drewno 45° - 50 mm, stal 45° - 6 mm

3499

2999

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

0,7
litra

NOBILES PORY ROKU

farba lateksowa do ścian i sufitów,
2,5 l (14 zł/l)

5999

zł/szt.

9
litrów

JEDYNKA FARBA
EMULSYJNA
ŚNIEŻNOBIAŁA
biała, 11 l (4,36 zł/l)

od

biała, matowa farba lateksowa
do wnętrz, odporna na szorowanie, 10 l (8,40 zł/l)

17

99

od

0,7
litra

Lakierobejca do drewna
szybkoschnąca,
--0,7 l - 17,99 zł (25,70 zł/l)
--2,5 l - 64,99 zł (26 zł/l)

od

sadolin classic
IMPREGNAT hybrydowy

499
zł/m2

Śnieżka EKO

biała emulsja akrylowa do
ścian i sufitów, 11,5 l (4,96 zł/l)

powłokotwórczy, przeznaczony
do ochronno-dekoracyjnego
malowania drewna na zewnątrz,
--2,5 l - 59,99 zł (24 zł/l)
--4,5 l - 89,99 zł (20 zł/l)

zł/szt.

11,5
litrów

15% GR ATIS

Grunt Śnieżka

lateksowa emulsja podkładowa,
11,5 l (5,83 zł/l)

8699

129

zł/szt.

zł/szt.

od 2,5
litrów

od

15% GR ATIS

5999

zł/szt.

6699

zł/szt.

11,5
litrów

DEKORAL ODPORNA
NA SZOROWANIE

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

5699

zł/szt.

10
litrów

Dulux Super Biały Mat

nawierzchniowa farba alkidowa
do drewna i metalu, 0,7 l (od 21,41 zł/l)

8399

zł/szt.

10% GR ATIS

NOBILES FTALONAL

farba lateksowa, 2,5 l (12 zł/l)

4799

1499
zł/szt.

2,5
litra

Dekoral Moc koloru

11
litrów

od

zł/szt.

5
litrów

4,5
litra

DREWNOCHRON
IMPREGNAT EXTRA

VIDARON LAKIEROBEJCA

do ochronnego i dekoracyjnego
malowania drewna,
4,5 l + 11% (17,40 zł/l)

ochronno-dekoracyjna do drewna,
różne kolory, 4,5 l (28,67 zł/l)

3399
zł/szt.

hit c
eno
wy

od

36 99

6

49

zł/op

zł/szt.

ROCKWOOL Płyty z wełny
skalnej ROCKMIN
50 mm - 4,99 zł, 100 mm - 9,99 zł

NORGIPS Płyta gipsowa

wym. 12,5x600x1200 mm,
biała - 6,49 zł, wodoodporna - 9,99 zł

1.

1. Dąb Aspen,
AC3, 7 mm
- 17,99 zł
7 mm

Acryl Putz Finisz

gładź szpachlowa wykończeniowa, 17 kg (2 zł/kg)
2. Dąb Parkietowy,
AC4, 7 mm
- 22,99 zł
7 mm

Elastyczna zaprawa
klejąca CM16
z włóknami, 25 kg (1,48 zł/kg)

3. Dąb Sapporo,
AC4, 8 mm
- 24,99 zł
8 mm

ak .

4. Dąb Costa,
AC5, 8 mm, V-fuga
- 32,99 zł
8 mm

2.

3.

GRES TECHNICZNY

1799
zł/m2

1. HX200, 2. KX300, 3. RX400; wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny,
antypoślizgowy, idealny na garaż, taras, balkon, gat. I
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

1349

69

1199

zł/szt.

silnik 300 W; napięcie 230 V~50 Hz;
szerokość robocza 22 cm; głowica półautomat

249

3,5

kW

kW

161

W

Przycinarka do trawy HANDY

zł/szt.

2,68

300

zł/szt.

Akumulatorowe
nożyce do trawy
i żywopłotu 18 V

zł/zest.

196

cm3

cm3

Kosiarka
spalinowa
z napędem LIDER

silnik Briggs & Stratton DOV 750EX; poj. 161 cm3;
moc 2,68 kW (2800 obr./min); szer. robocza: 53 cm;
reg. wys. koszenia: centralna 8-stop. 25-75 mm; kosz 62 l
ze wskaźnikiem napełnienia; koła łożyskowane 20/27,5 cm;
regulowana wys. uchwytu 3 poziomy; funkcja mielenia;
boczny wyrzut; funkcja mycia obudowy; Ready Start

V

Kosiarka
spalinowa
z napędem handy

silnik Loncin (żeliwna tuleja); poj. 196 cm3; moc 3,5 kW;
szer. robocza 51 cm; regulacja wys. koszenia centralna
8-stop. 20-80 mm; kosz 62 l ze wskaźnikiem napełnienia;
koła łożyskowane 20/27,5 cm; regulowana wys. uchwytu
3 poziomy; funkcja mielenia; boczny wyrzut; funkcja mycia
obudowy

W

119

zł/szt.
Nożyce
do żywopłotu LIDER

silnik 500 W; napięcie 230 V~50 Hz; dł. robocza 41 cm;
maks. średnica gałęzi 16 mm

zł/przęsło

zł/przęsło

produkt
polski

produkt
polski

Przęsło ogrodzeniowe KORA*

system ogrodzeniowy kaja*

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

1.

od

890

wym. 2x0,90-1,20 m, ocynk + ral 9005; dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania; *10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

od

LAMPKA SOLAR
1. Alfa - 8,90 zł
2. Beta - 10,90 zł
3. Diament - 9,90 zł

3190

od

zł/szt.

1.

2.

3.

1.

1. kinkiet góra/dół - 35,90 zł
2. wiszący - 42,90 zł
3. słupek mały - 38,90 zł
4. słupek duży - 65,90 zł

1. panel z czujnikiem ruchu - 35,90 zł
2. wisząca biała - 31,90 zł

od

zł/szt.

3.

seria ibiza

LAMPKA SOLARowa

1190

2.

3590
zł/szt.

2.

zł/szt.

od

500

179

479

+50

akum. 2,5 Ah, szybka ładowarka
50 min - 100%, w zest. głowice
do cięcia: trawy 10 cm, krzewów
20 cm; czas pracy do 300 min

18

4.

699
zł/szt.

akcesoria samochodowe car ok

akcesoria rowerowe bike ok

preparaty do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki oraz kokpitu,
środki do czyszczenia i konserwacji karoserii

różne rodzaje akcesoriów do roweru, preparaty do konserwacji części mechanicznych
Akceptujemy płatności:

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Adres

Godziny otwarcia
pn.-pt.

soboty

7.00-20.00

8.00-16.00

Braniewo | ul. Królewiecka 66

7.00-19.00

Brzeg | ul. Włościańska 7
Brzozów | ul. Tadeusza Kościuszki 23

7.00-19.00

7.00-14.00

Busko-Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy 115

7.00-20.00

Chmielnik | Al. Zwycięstwa 24

7.00-20.00

Ciechanów | ul. Niechodzka 5
Dąbrowa Białostocka | ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 34
Drawsko Pomorskie | ul. Starogrodzka 29

Augustów | ul. Mazurska 21

Adres

Godziny otwarcia

Adres

Godziny otwarcia

pn.-pt.

soboty

pn.-pt.

Kielce | Al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 21 C

7.00-21.00

7.00-21.00

soboty

7.00-20.00

7.00-18.00

8.00-17.00

Kolbuszowa | ul. Rzeszowska 8

7.00-20.00

7.00-18.00

8.00-20.00 8.00-20.00

Kolno | ul. Wojska Polskiego 50

7.00-19.00

7.00-15.00

Skwierzyna | ul. 2 lutego 9

7.00-19.00

7.00-18.00

Strzelin | ul. Dzierżoniowska 16 C

7.00-18.00

Lubaczów | ul. Wyszyńskiego 29

7.00-20.00

7.00-17.00

Strzelno | ul. Św. Ducha 12

7.00-15.00

7.00-16.00

7.00-13.00

8.00-18.00

Maków Mazowiecki | ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 34

8.00-19.00

7.00-17.00

Strzyżów | ul. Tunelowa 9

7.00-18.00

7.00-15.00

7.00-20.00

Mały Płock | ul. Krótka 1

7.00-17.00

7.00-14.00

Szczecinek | ul. Koszalińska 87

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

7.00-20.00

Nasielsk | ul. Warszawska 67/69

7.00-19.00

7.00-19.00

Szprotawa | ul. Kożuchowska 3

7.00-20.00

8.00-20.00

6.00-17.00

6.00-15.00

Olecko | ul. Rzeźnicka 16

7.00-19.00

8.00-16.00

Tarnobrzeg | ul. gen. Władysława Sikorskiego 86

7.00-20.00

8.00-20.00

7.00-19.00

7.00-18.00

Piekoszów | ul. Czarnowska 54

7.00-20.00

7.00-20.00

Tczew | ul. Jagiellońska 55

8.00-20.00 8.00-20.00

Ropczyce | ul. Ogrodnicza 4

Ełk | ul. Kilińskiego 16

7.30-19.00

8.00-16.00

Pisz | ul. Fryderyka Adama Czerniewskiego 16

7.00-18.00

7.00-15.00

Włoszczowa | ul. Jędrzejowska 79 D

7.00-18.00

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

7.00-20.00

8.00-18.00

Płońsk | ul. Pułtuska 58

8.00-19.00

8.00-16.00

Wschowa | ul. Towarowa 2

8.00-20.00 8.00-18.00

Grodzisk Wielkopolski | ul. Zielonogórska 9

8.00-20.00 8.00-20.00

Poddębice | ul. Łęczycka 25

7.00-20.00

8.00-17.00

Żuromin | ul. Przemysłowa 4/8 B

7.30-19.00

Gryfice | ul. Niekładzka 5

7.00-19.00

Raciąż | ul. Zawoda 30 A

7.00-18.00

7.00-14.00

7.00-18.00

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

8.00-16.00
7.30-19.00

