Czerwiec
2021
Oferta ważna
od 4.06 do 19.06
lub do wyczerpania zapasów.

La t o

za oknem

2299

zł/zest.

m jak
mrówka

porady i pomysły
dla Twojego domu
- 2,49 zł/szt.

1099
zł/szt.

Zestaw Mebli narożnych SIENA

sofa lewa, wym. 160x75x74 cm; sofa prawa, wym. 180x75x74 cm; stół, wym. 146x74x66 cm;
pufa, wym. 38x38x41 cm

10,5

kW

Grill gazowy 3 palnikowy MG-665
żeliwne palniki 3,5 kW z płynną regulacją - łączna moc
całkowita 10,5 kW, półki boczne montowane na stałe

1099

139

zł/szt.

zł/kpl.

HUŚTAWKA CELEBES

4 osobowa, wymiary 220x134x157 cm, maks. obciążenie
300 kg, rozkładana do pozycji leżącej, w komplecie poduszki

489

zł/przęsło

PRODUKT
POLSKI

system ogrodzeniowy kora*

+50

przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m; stal ocynk + ral 7016 struktura
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu; nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka

psb Mrówka LUBLINIEC

Fotel Malaga
fotel wielopozycyjny
na stelażu stalowym

449

y
hit cenow

99

zł/szt.

zł/szt.

259
zł/szt.

Grill Węglowy

GRILL
ELEKTRYCZNY

ruszt: 55x42 cm, żeliwny, regulacja wysokości misy paleniskowej za pomocą
korby, składana półka boczna + półka
dolna, wskaźnik temp. w pokrywie

PAWILON
OGRODOWY
POLY EXPRESS

wym. 41,5x24 cm,
waga 14,5 kg

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

7599
zł/szt.

Opryskiwacz
Master 3000
z lancą 30 cm

System automatycznego
nawadniania Polgar

ciesz się pięknym ogrodem bez względu na
pogodę i bez poświęcania długich godzin na
podlewanie; oferujemy elementy systemu, który
idealnie dostosujesz do swoich potrzeb i wymagań
roślin; istnieje możliwość bezpłatnego wykonania
indywidualnego projektu

14950

zł/opak.
IBO Wąż PCV 2"

od

50 m/opak. niebieski,
maks. ciśnienie 2 bary
- 2,99 zł/m.b.

IBO POMPA
GŁĘBINOWA
SQIBO 0,55

pompa śrubowa o mocy
550 W, wykonana
ze stali nierdzewnej - 359 zł/szt.

89
zł/szt.

IBO NEMO
POMPA
ZANURZENIOWA

moc 250 W, przeznaczona
do podlewania - 109 zł/szt.

+100

ręczny ciśnieniowy opryskiwacz
wyposażony w lancę 30 cm
oraz dodatkową dyszę
MR 1.0-90º, dysza okrągła

Kosiarka
elektryczna HANDY

1700 W, 230 V, szer. robocza
38 cm, kosz o poj. 50 l - 339 zł

od

699
zł/szt.

Kosa
spalinowa
Handy

2-suwowy silnik
o poj. 42,7 cm3; szer.
robocza tarczy 25,5 cm;
w kpl.: szelki, klucz
do świecy, pojemnik
do mieszanki, głowica
żyłkowa, tarcza tnąca
- 369 zł/kpl.
+ 50 pkt. PAYBACK

Bros ochrona
przed owadami
różne rodzaje

od

799
zł/szt.

IBO POMPA ZATAPIALNA

do ścieków
IBO HYDROFOR
--MAGNUM 4500,
o mocy 1500 W - 319 zł/szt.
JET 1000
--MAGNUM 2900,
o mocy 1000 W, wyposażony
o mocy 550 W - 259 zł/szt.
w zbiornik 24 l - 389 zł/szt.
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Nożyce
akumulatorowe
GRIZZLY

do trawy i żywopłotu, akumulator
3,6 V, 1,5 Ah; dł. rob.: trawa 8 cm,
żywopłot 12 cm; maks. śr. gałęzi
8 mm - 89 zł

Nożyce
Handy
do żywopłotu

silnik 710 W;
~50 Hz; dł. rob. 52,5 cm
- 179 zł
i zbieraj punkty

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

tamark nawozy
różne rodzaje

Basczeynnek

i w ypo

Materac
nadmuchiwany
welurowy SINGLE

wym. 191x73x22 cm - 42,90 zł/szt.

MateracE
do pływania

Baseny

różne rodzaje
- od 24,90 zł/szt.

różne rodzaje - od 14,90 zł/szt.

Fotel
plażowy
z oparciem

wym. 150x86 cm
- 39,90 zł/szt.

1549

zł/zest..

od

109
zł/szt.

2.
BASENY

1.

1. prostokątny 2-pierścieniowy,wym.:
2,62x1,75x0,5 m - 109 zł
2. ogrodowy stelażowy z pompą,
wym.: 3x0,76 m - 399 zł, 3,6x0,76 m - 489 zł,
4,5x0,90 m - 1299 zł

Basen bestway rozporowy ze stelażem
wym. 4,57x1,07 m, w zestawie pompka, drabinka

699

od

zł/szt.

zł/szt.

Basen
ogrodowy
Rozporowy

Pompa filtrująca
piaskowa
do basenów

wym.: 240x63 cm - 119 zł;
300x76 cm - 154 zł;
360x76 cm z pompką filtrującą - 314 zł

o pojemności 1100 - 42300 l;
pompa oczyszcza 5300 l/h
- piasek do pompy, 25 kg
- 37,99 zł/opak. (1,52 zł/kg)

od

119

699
zł/szt.

1699
zł/szt.

Pływak

- na małe tabletki chlorowe,
składany - 9,99 zł
- na duże tabletki chlorowe
- 17,90 zł

Filtracja i chemia
basenowa

Basen Steel Pro Max

wym. 457x122 cm, zawiera pompkę
i drabinkę

- od 6,99 zł

1499
od

399

zł/szt.

trampolina
ogrodowa

śr.: 244 cm - 399 zł,
305 cm - 589 zł,
366 cm - 739 zł,
427 cm - 899 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/zest.

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
wym. 225x186x210 cm

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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3

1699
zł/zest.

Parasol Czapla

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

od

199

149

5999

zł/szt.

Stół
jupiter

śr. 60 cm
- 59,99 zł

- 64,99 zł

od

dla 6 osób, wym. stołu
150,5x90,5x74 cm,
wym. krzesła 44x58x86 cm

zł/szt.

zł/szt.

Krzesło
HERKULES

Zestaw mebli SIMPLE
z technorattanu

Krzesło
ogrodowe
7- pozycyjne

1099
zł/zest.

stół metalowy ze szklanym blatem, wym. 160x90x72 cm, 4 krzesła

760

15

90

1299

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Bujak
ogrodowy
wymiary kosza
89x63x111 cm,
maks. obciążenie
130 kg

Wąż ogrodowy
4-warstwowy

HUŚTAWKA CYPR PLUS

--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

ałość
w y trz ym
300 kg

Donica Claryfibre

Donica kamienna głowa

od

5499
zł/szt.

Czerwiec 2021

od

4-osobowa z moskitierą i dwoma
jaśkami; rozkładana
do pozycji leżącej; siedzisko,
wym. 170x50x55 cm

Donica imitacja kamienia

mała - 120 zł, duża - 228 zł

dostępne kolory: biały, szary, grafit;
rozm.: S - 54,99 zł, M - 115 zł, L - 149 zł

4

zestaw mebli ogrodowych Livorno II

rozm.: S - 125 zł, M - 145 zł, L - 164 zł, XL - 205 zł

120

od

zł/szt.

125
zł/szt.

i zbieraj punkty

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

od

2.

135

90

od

zł/szt.

1.

5790
zł/szt.
4.

+50

3.

Wentylator

1. stołowy - od 57,90 zł
2. podłogowy - od 85,90 zł
3. cyrkulator podłogowy, 50 W - 115,90 zł
4. kolumnowy z pilotem - od 165,90 zł

Wentylatory
chromowane

od

1399

32590

zł/szt.

1.

od

zł/szt.

+50

5990
zł/szt.

+50
2.

KLIMATYZATORY

1. 9000 BTU, 950 W, pow. chłodzenia:
20-25 m2, wym. 320x320x745 mm - 1399 zł
2. 1200 BTU, 1340 W, pow. chłodzenia: 25-30 m2, 3w1: chłodzenie, osuszanie,
wentylator; wym. 582x422x868 mm - 1799 zł

klimatyzer

65 W; funkcje 3w1: wentylacja,
nawilżanie, chłodzenie, zbiornik na
wodę 7 l, zużycie wody: 0,35-0,4 l/h,
przepływ powietrza 900 m3/h

Przedłużacze bębnowe

4-gniazdowe z uziemieniem i przepięciem,
--przewód 3x1 mm, dł.: 10-25 m. - od 59,90 zł
--przewód 3x1,5 mm, dł.: 25-50 m - od 105,90 zł

e
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Promina
, balk
alta

Porada mrówki

na podczerwień emituje
Elektryczny promiennik
ciepła, któr y jest natychń
mie
pro
any
kow
ukierun
osoby znajdujące się
ez
prz
alny
zuw
odc
miast
takim urządzeniem
anie
zew
Ogr
.
ięgu
zas
w jego
ekonomiczne oraz bez
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dzie
bar
e,
ejsz
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jest wyd
owego. Sprawdzi
gaz
ania
zew
ogr
od
pieczniejsze
chłodne dni i wieczory.
się szczególnie w bardzo
ie zastosowanie w:
Promiennik znajdz
h
wyc
isko
letn
h
kac
• dom
patio, balkonach
• altanach, tarasach,
t i gadów
• ogrzewaniu zwierzą
, salonach SPA
• saunach IR, łazienkach
ch
zny
etyc
i kosm
• suszeniu lakieru
, biurowych
• obiektach sakralnych
i halach przemysłow ych
,
• restauracjach, pubach
ogródkach piwnych,
kawiarniach, hotelach

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

od

199
zł/szt.

1.

2.

PROMIENNIK CIEPŁA 2000 W

1. pow. grzania 12-20 m2, promieniowanie IR-B, IR-C, radiator kwarcowy - 199 zł
2. pow. grzania 12-24 m2, promieniowanie IR-B, IR-B, radiator rubinowy - 289 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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ŁA 3 l
FARBA BIA

za 1 zł
kolorowej

farby
do 5 litrów

4799

6499

zł/szt.

DULUX KOLORY
ŚWIATA

3499

zł/szt.

2,5
litra

zł/szt.

2,5
litra

dulux kolory świata

2,5
litra

Dulux Easycare
Kuchnia i Łazienka

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

hydrofobowa, plamoodporna farba do
malowania kuchni lub łazienki z unikalną technologią PROTECT, 2,5 l (26 zł/l)

matowa farba lateksowa,
2,5 l (14 zł/l)

7499

5899

114

zł/szt.

zł/szt.

10
litrów

15% GRATIS

zł/szt.

11,5
litra

10
litrów

Śnieżka EKO plus

dekoral POLINAK PLUS

beckers designer white

odporna na szorowanie, zapewnia oddychanie
ścian, polecana do dużych powierzchni, doskonałe krycie 1-2 warstwy, optymalna wydajność
do 14 m²/l, 11,5 l (6,52 zł/l)

farba akrylowa, antyrefleksyjna przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian
i sufitów wewn. pomieszczeń, 10 l (5,90 zł/l)

od

21

2.

wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała
farba lateksowa do malowania ścian i sufitów, pomalowana powierzchnia zyskuje
matowe wykończenie, 10 l (11,40 zł/l)

2999

99

zł/m2

zł/m2

Gres szkliwiony Starwood
PANELE PODŁOGOWE

1. Dąb Teatralny,
AC4, 7 mm
- 21,99 zł/m2

7 mm

Śnieżka
Barwy Natury

2. Dąb Aldabra,
AC4, 8 mm
- 24,99 zł/m2

8 mm

3. Dąb Halifax,
AC4, 8 mm, V-fuga
- 32,99 zł/m2

8 mm

doskonale sprawdza się w łazience, salonie, jak i na tarasie;
wym. 29,8x59,8 cm, gat. I, kolory: grey, beige, brown
4. Dąb Lagos,
AC5, 8 mm, V-fuga
- 34,99 zł/m2

8 mm

PRODUKT
POLSKI

1799

DRZWI ZEWNĘTRZNE BRISTOL

zł/kpl.

szer. 90 cm, L/P, kolor antracyt; gr. skrzydła 72 mm;
wypełnienie: spieniony polistyren; wyposażenie: skrzydło,
ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkładki w systemie
jednego klucza, próg, szyba hartowana, ramka i aplikacje
INOX, osłony zawiasów; wykończenie NanoAdvance, blacha ocynkowana, zalety: ciepłe, wygłuszające, bezpieczne,
możliwość skracania, dwie uszczelki

6
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i zbieraj punkty

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

119

8999

1899

zł/szt.

5499

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

0,8
litra

Sadolin Extra

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

śnieżka Supermal

Altax IMPREGNAT ŻYWICZNY

emalia olejno-ftalowa, różne
kolory, 800 ml (23,74 zł/l)

2399

zł/szt.

zł/szt.

Mapei zaprawa
klejąca do płytek
Adesilex P9

64

Folia budowlana
czarna STANDARD

25 kg (0,96 zł/kg)

Atlas tynk
silikatowo-silikonowy
biały
25 kg (5,16 zł/kg)

25 kg (1,64 zł/kg)

99

chroni i dekoruje drewno, zapewnia trwały
kolor i efekt dekoracyjny, 4,5 l (12,22 zł/l)

159

129

zł/opak.

Atlas
zaprawa klejowa
uelastyczniona

VIDARON Impregnat
Ogrodowy

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

4099

zł/opak.

4,5
litra

4,5
litra

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

5999
zł/szt.

Farba fasadowa
PRIMACOL

różne kolory, odporna na promieniowanie UV, doskonała przyczepność do
podłoża, wodoodporna, 5 l (12 zł/l)

gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m (0,65 zł/m2)

zł/rolka

7599

od

zł/rolka

zł/m.b.

Folia
STANDARD
paroizolacyjna

legary
drewniane, deski

gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m (0,76 zł/m )

różne rozmiary, dł. ok. 2,5 m

2

od

149

299

6499

zł/m2

zł/szt.

siatka do
dociepleń

99

50

od

zł/szt.

zł/rolka

Master Drabina
domowa aluminiowa
maks. obciążenie 125 kg;
--4-stopniowa - 64,99 zł
--5-stopniowa - 84,99 zł

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

ICOPAL Papa
termozgrzewalna
TOP PYE PV 250

do -20 st. C, rolka 5 m2 (19,90 zł/m2)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

299

Beton komórkowy Xella Ytong
wym. 20x60 cm, dostępne gr.: 5, 7.5, 10 cm

Czerwiec 2021

7

od

od

109

139

od

zł/szt.

289

zł/szt.

zł/szt.

od

R

+100

moc: 3
 00 W - 139 zł,
600 W - 149 zł,
900 W - 159 zł

kolor biały

szer. x wys.
55x48 cm
55x68 cm
55x93 cm
55x118 cm
55x138 cm

zł/szt.

grzałka
łazienkowa

Grzejnik
łazienkowy
PSB SUN
moc
315 W
460 W
610 W
760 W
920 W

biały
109 zł
169 zł
219 zł
249 zł
279 zł

299
+100

pojemnościowy
ogrzewacz wody

30 l - 299 zł, 50 l - 289 zł,
80 l - 369 zł, 100 l - 459 zł

pojemnościowy
ogrzewacz wody
dolny podumywalkowy;
10 l - 299 zł, 15 l - 329 zł

229

1.

zł/szt.

+100

119
zł/szt.

3.

zlew psb granitowy
bravo new*

1-komorowy, długi ociekacz,
wym. 760x440x195 cm, kolory: szary, grafitowy, piaskowy
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

+100
2.

od

8999
zł/szt.

KUCHENKA
GAZOWA

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

+100

75

SZAFKA KUCHENNA

dostępne kolory:

kolory: dąb sonoma, biały;
1. wisząca - 119 zł
2. pod zlewozmywak, wym. 80x50 cm - 119 zł
3. zlewozmywak, wym. 80x50 cm,
stal szlachetna - 109 zł/szt., dekor - 149 zł/szt.

999

zł/szt.

zł/zest.

deska

wolnoopadająca

PRODUKT
POLSKI

Deska sedesowa
new formic
duroplast

339

zł/kpl.

od

10

Toaletka
kosmetyczna
Diana Plus

zł/szt.

AKCESORIA
ŁAZIENKOWE

8
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Geberit Zestaw
UNIFIX Delta 50
+ miska Rekord

bezkołnierzowa deska
duroplast, wolnoopadająca

z lustrem i taboretem,
kolor biały, wymiary:
--stół: wys. 141 cm
(z nadstawką), szer. 75 cm, gł. 40 cm
--stołek: wys. 45 cm, szer. 37 cm,
gł. 28 cm
i zbieraj punkty

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

+500

w domow ym

329

warsz tacie

zł/zest.

99
zł/szt.

600
W

150
W

aktywna
piana, 1 l

1,4
kW

moc 150 W; rotacja/oscylacja
2 mm; rozmiar papieru:
na zacisk 230x93 mm,
na rzep 187x93 mm; łatwa
wymiana akcesoriów (rzep
albo zacisk)

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 pow. 20 m²/h; podawanie środka czyszczącego przez
zasysanie lub dyszę 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

+100

moc znamionowa 600 W; wydajność
1100 ml/min; system HVLP (ciśnienie
natrysku 0,1-0,3 bar); maks. gęstość
farby 60 DIN-s; średnica dyszy
2,5 mm; poj. zbiornika na farbę
900 ml; 3-stopniowa dysza rozpylająca
(strumień pionowy płaski, poziomy
płaski, okrągły)

159
zł/zest.

109
zł/szt.

299

18
V

18
V

18
V

zł/szt.

Elektryczny
pistolet natryskowy

szlifierka
oscylacyjna

w zestawie

145

zł/zest.

wiertarko-wkrętarka udarowa

Wiertarko-wkrętarka

akumulator Li-Ion 18 V, 1,3 Ah; szybka
1-godzinna ładowarka; 2 biegi; prędkość
bez obciążenia: 0-350 / 0-1350 obr./min;
ustawienia momentu obr. 18+1; maks. moment
obr. 29 Nm

Wiertarko-wkrętarka
z latarką

akumulator Li-Ion 18 V, 1,3 Ah; uchwyt samozaciskowy 10 mm;
maks. moment obrotowy 19 Nm, prędkość obr. w zakresie
0-700 obr./min; liczba ustawień momentu obr. 18+1; latarka
o mocy LED 3 W, czas świecenia latarki przy w pełni naładowanej baterii - 6 godzin

zestaw: wiertarko-wkrętarka, adapter USB-latarka LED,
ładowarka, akumulator Li-Ion ENERGY+ 18 V, 2 Ah; dane
techniczne: obroty: I - 0-350 min-1, II - 0-1250 min-1, udar:
I - 0-5250 min-1, II - 0-18750 min-1, pozycje pierścienia
sprzęgła 1-16 (oraz dodatkowy przełącznik wkręcania,
wiercenia i wiercenia z udarem), moment obr. (miękki/twardy) 35/55 Nm, kompatybilna z akumulatorami ENERGY+;
adapter USB/latarka LED o mocy 1 W, liczba diod 1, wyjścia
zewnętrzne USB 5 V DC 1,5 A

499

Odkurzacz
uniwersalny WD3

zł/szt.

189

+200
710
W

zł/szt.

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.

269
zł/zest.

1800
W

Wiertarka udarowa
Piła ukośna z posuwem

moc maks. 1800 W; śr. tarczy 210x30 mm, 48 zębów; szer. cięcia
90°x90° 310x62 mm, 90°x45° 210x62 mm, 45°x90° 310x36 mm, 45°x45°
210x36 mm; laser; podstawa aluminiowa z regulacją kąta; zacisk do przytrzymywania przedmiotu obrabianego; prowadnica z możliwością blokady
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

moc 710 W; częstość udaru
47600 ud./min; pręd. obr. bez
obciążenia 0-2800 obr./min;
płynna regulacja pręd. obr.; maks.
śr. wiercenia: w drewnie 25 mm,
w stali 13 mm, w murze 13 mm
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32

od

99

6899

zł/szt.

zł/szt.

Latarnia okrągła bambus
wys. 30 cm

119

zł/szt.

Lampion drewniany

wys.: 50 cm - 99 zł, 62 cm - 159 zł

Latarnia Firwood

wys.: 32 cm - 99 zł, 42 cm - 149

zł/szt.

Lampion bambusowy

Lampion beżowy

wys. 36 cm

wys. 55 cm

zł

od

1999
zł/szt.

od

Zegar ścienny

99

zł/szt.

57
zł/szt.

Lampion
metalowy

wys. 40 cm

99
zł/szt.

139

zł/szt.

8499
zł/szt.

Lampka stołowa rattan

wys. 56 cm, źródło światła E27, maks. 40 W

10
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Półka
na kwiaty
składana

Stojak
na kwiaty

wym. 39x17x76 cm

wym. 70x28x75 cm

i zbieraj punkty

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

od

3999

od

zł/szt.

8999

od

zł/szt.

Kosz Kubu z uchwytami

wym.: 35x52 cm - 39,99 zł, 40x30 cm - 54 zł

zł/szt.

Kosz z liści bananowca

śr.: 32 cm - 89,99 zł, 37 cm - 135 zł, 40 cm - 165 zł

od

2399
zł/szt.

39

od

Kosz czarny rozkładany
S - 39 zł, M - 59 zł, L - 89 zł

2999

zł/szt.

89
zł/szt.

Osłonka na donice
drewniana

Osłonka na doniczkę Flower
S - 23,99 zł, M - 36,99 zł, L - 52,99 zł

wym. 20x40 cm

od

wy bambusowej
Osłonki na donice z tra
- 79 zł, 43 cm - 99 zł
śr.: 24 cm - 29,99 zł, 30 cm - 59

zł, 36 cm

3199

od

zł/szt.

1999
zł/szt.

roślina sztuczna
w koszyku

wys.: 76 cm - 59,99 zł, 45 cm - 31,99 zł

od

4999
zł/szt.

Vintage

konewka - 49,99 zł,
kanka - 63 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

osłonka na kwiaty na nóżkach

wys.: 33 cm - 19,99 zł, 45 cm - 29,99 zł, 60 cm - 49,99 zł
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/psbhogermb

699

zł/szt.
PŁYTA
AŻUROWA

wym. 60x40x8 cm,
szara (29,13 zł/m2)

2699
zł/m2

4699
zł/m2

Kostka Lundo Silva
Semmelrock

Kostka brukowa prostokątna
szara Polbruk

gr. 6 cm

gr. 6 cm

W ystawka i sprzedaż

5699
zł/m

4299

2

zł/m2

ul. Częstochowska 46, Lubliniec
pon.-pt.: 6.30-17, sob. 7-14

sprzedaż

ul. Oleska 18, Lubliniec
pon.-pt.: 6.30-20, sob. 7-18
Kostka Linero Silva Semmelrock
wym. 25x37x6 cm

209

379

zł/przęsło

Kostka brukowa
Multikomplex Nerino
biało-szaro-czerny, gr. 6 cm

42

zł/przęsło

zł/szt.

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI

+50°P

system
ogrodzeniowy liwia*

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

system
ogrodzeniowy bona*

przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m;
stal ocynk + RAL 7016 struktura
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu, nie
wymaga malowania;
dostępna brama i furtka

Gazon ADELO
Semmelrock

wym. 50x50x28 cm,
kolory: Silexo, Terneri

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

