Lipiec
2021
Oferta ważna
od 2.07 do 17.07
lub do wyczerpania zapasów.

y
hit cenow

Toaletka
kosmetyczna KASIA

529

lustro z oświetleniem 12xLED,
wym. 140x94x43 cm

349
zł/zest.

ton: grafit

zł/szt.

ton: szary

+500

zlewozmywak
granitowy hugo

1-komorowy krótki,
ociekacz, wym. 62x44x19,5 cm,
w zestawie: bateria „U”, deska drewniana,
dostępne tony: grafit, szary, piasek

ton: piasek

999

ię Twoją
Zajmiemy s

łazienką

zł/szt.

y
hit cenow

od

399

od

249

Zestaw
SILVES/
PAPAJa/
MARO*

Kabina Liza

szafka z umywalką
+ lustro z szafką
i oświetleniem;
kolor biały; wym.:
- 65 cm - 399 zł
- 75 cm - 429 zł
- 85 cm - 469 zł
*cena nie zawiera
armatury

głowica 40 mm

+50

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

ODBIERZ

ZESTAW RONDA*

kolor: biały/buk truflowy; słupek, podwieszany - 249 zł;
szafka z umywalką 60 cm, podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

Remontujesz? Planujesz duże zakupy? Aktywuj kupon
w aplikacji i sprawdź swój cel zakupowy na lipiec.

69
zł/szt.

natryskowa - 79 zł

wannowa - 99 zł

umywalkowa
stojąca z ruchomą
wylewką - 69 zł

zlewozmywakowa
z wyciąganą
wylewką - 109 zł

umywalkowa
ścienna - 85 zł

zlewozmywakowa
ścienna - 89 zł

(=20 zł)
z aplikacją PAYBACK!

seria baterii ELBA

od
umywalkowa
stojąca - 69 zł

+100°P

zł/szt.

zł/szt.

zlewozmywakowa
z wylewką C
- 89 zł

zlewozmywakowa
stojąca - 69 zł

Zsumujemy wszystkie
Twoje zakupy w lipcu
z kartą PAYBACK.
CEL OSIĄGNIĘTY?
+2 000 PUNKTÓW
JEST TWOJE!
Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz z PAYBACK.pl/aplikacja

seria baterii LUNA

od

ię Twoją
Zajmiemy s

119

łazienką 799

zł/szt.

zlewozmywakowa
sztorcowa
- 69 zł/szt.

3.

zł/szt.

zlewozmywakowa
ścienna
- 69 zł/szt.

umywalkowa
sztorcowa
- 69 zł/szt.

4.

1.
2.

umywalkowa
ścienna - 69 zł/szt.

Zestaw mebli mea*

1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk, wym.: 50, 55, 60, 75 cm - od 229 zł;
2. szafka stojąca, nóżki, biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 169 zł; 3. szafka wisząca,
biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 119 zł; 4. słupek, wym. 170 cm - 279 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

599

natryskowa
- 69 zł/szt.

zł/szt.

y
hit cenow

39

zł/szt.
Kabina Prysznicowa Alba

wannowa
- 107 zł/szt.

a

Chłodziarka (inox)

o

×g ł

wic

35
mm

×gł

wic

dwuuchwytowe
+50 pkt. PAYBACK

o

a

seria baterii
PSB LUNA

szkło mleczne 4 mm, motyw grecki, profile aluminiowe
(chrom), brodzik abs, podwójne rolki, wysokość brodzika
15 cm, głębokość brodzika 5 cm, wym. 80x80, 90x90 cm

wym. 48x84x50 cm, pojemność całkowita 92 l

Czajnik
bezprzewodowy

289

55

zł/zest.

zł/szt.

+100°P
deska

wolnoopadająca

od

499

PRODUKT
POLSKI

zł/zest.

Deska sedesowa
new formic

5999

duroplast - 59,99 zł

zł/szt.

+100

Deska psb formic SUPER SLIM NEW
wolnoopadająca, duroplast - 84,99 zł

349

zlewozmywak granitowy fashion

1-komorowy z ociekaczem, wym. 78x50x21,5 cm,
w zestawie bateria „U”, ton piaskowy, grafit, szary

449
zł/zest.

KOSZ na
bieliznę

zestaw vento

szafka z umywalką 50 cm,
kolor: biały

999

zł/zest.

50 l, różne
kolory

od

2499
zł/szt.

zł/zest.

+100

ZESTAW
PODTYNKOWY
CERSANIT
miska CITY OVAL,
deska Duro WO ŁW,
przycisk

+100°P
KOMPAKT
698 CERSANIA II
3/6 l, deska Duro WO
ŁW - odpływ poziomy

2
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KOMPAKT
574 COLOUR
NEW CLEAN ON

3/5 l, deska Duro WO
ŁW - odpływ poziomy

półka łazienkowa blanca
i zbieraj punkty

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

od

179

od

zł/szt.

149

2490

zł/szt.

zł/opak.

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

18

99

Grzejnik
łazienkowy
PSB lupo
wym. (mm)
415x530
715x530
850x530
1060x530
1240x530

SÓL
TABLETKOWA psb

y
hit cenow

R

moc
240 W
395 W
490 W
570 W
700 W

biały
179 zł
249 zł
279 zł
309 zł
369 zł

od

zł/żeberko

grafit
189 zł
249 zł
289 zł
333 zł
-

Biologiczne tabletki

Grzejnik
PSB stalowy

Pompa obiegowa
IBO Beta II

do szamb i przewodów kanalizacyjnych
6 szt., 3 miesiące - 39 zł (6,50 zł/szt.)
12 szt., 6 miesięcy - 59 zł (4,92 zł/szt.)

GRZEJNIK
ALUMINIOWY POWER 70

typ C22, różne wymiary - od 149 zł
typ V22, różne wymiary - od 249 zł

3999

39

zł/opak.

129

od

zł/zest.

od

+100

zł/szt.

699
zł/szt.

+200 pkt. PAYBACK
25-40/180 h=4,5 m - 239 zł/szt.
25-60/180 h=6 m - 249 zł/szt.

Pompa obiegowa
analogowa IBO

+200 pkt. PAYBACK
- wys. podnoszenia 4 m - 89,99 zł/szt.
- wys. podnoszenia 6 m - 99,99 zł/szt.

IBO POMPA
CYRKULACYJNA CPI 15-15

grzałka
elektryczna
Master Volt

Zestaw
Termostatyczny
Comfort Plus

- 159,99 zł/szt.
+100 pkt. PAYBACK

zawór termostatyczny, głowica,
zawór powrotny kątowy lub prosty

od

1490

od

--100 l - 699 zł,
--120 l - 749 zł,
--140 l - 799 zł

1290

od

zł/szt.

zł/szt.

od

PSB Wymiennik
dwupłaszczowy XP

z termostatem,
gwint 5/4”, 6,4";
moc: 1
 ,5 kW - 129 zł,
2 kw - 139 zł;
4 rodzaje

349

od

zł/szt.

1690
zł/szt.

8490
zł/szt.

Suszarka balkonowa

--nierdzewna, powierzchnia pow. suszenia 18 m - 94,90 zł,
--aluminiowa, powierzchnia pow. suszenia 18 m - 84,90 zł
1.

2.

Kosze

--składany poj. 32 l - od 14,90 zł
--piknikowy/zakupowy - 17,90 zł
5.

3.

VILEDA mop
SUPERMOCIO SOFT

4.

6.
7.

od

VILEDA
ścierki, gąbki… VILEDA szczotki,
dostępne różne rodzaje; szufelka

w ofercie:
--ścierki - od 5,99 zł,
--wiadro - 29,90 zł,
--wkład do mopa - 12,90 zł --zmywaki - od 3,49 zł

299
zł/szt.

9.

10.

--szczotki od 24,60 zł,
--szufelka - 16,90 zł

12.

14.

11.
8.

13.

chemia gospodarcza

1. VIZIR PROFESSIONAL, kolor, regular, 7,5 kg/100 prań - 64,99 zł
(8,67 zł/kg, 0,65 zł/pranie)
2. E - koncentrat, płyn do płukania, różne rodzaje,
1,65 l, 1,8 l - 7,99 zł (od  4,43 zł/l)
3. VANISH Oxi Action odplamiacz, 1 l; różne rodzaje - 13,99 zł
4. WINDOW PLUS płyn do szyb, 750 ml, różne rodzaje - 5,49 zł (7,32 zł/l)
5. AJAX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 4,99 zł
6. DOMESTOS płyn do toalet, 1250 ml, różne rodzaje - 8,49 zł (6,79 zł/l)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BREF POWER ACTIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (73,27 zł/kg)
PINK STUFF uniwersalna pasta czyszcząca, 500 g - 6,99 zł (13,98 zł/kg)
MEGLIO spray odtłuszczacz lemon, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
MEGLIO spray odkamieniacz ANTI-LIMESCALE, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
KATRIN XL ręcznik przemysłowy, biały, 260 m - 29,99 zł
MATTES, mydło szare, 175 g - 2,99 zł (17,09 zł/kg)
Septisoap Higienic higieniczny płyn do mycia powierzchni i rąk, 5 l - 55 zł (11 zł/l)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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3

53

59

2999
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

od

99

99

zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

magnat ceramic

ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji,
wyprodukowana przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii CERAMIC SYSTEM bazującej na
ceramicznych komponentach oraz najwyższej
jakości żywicach i pigmentach, 2,5 l (28 zł/l)

od

dekoral
Clean & Color

DULUX EASY CARE

farba lateksowa,
2,5 l - 29,99 zł (12 zł/l)
5 l - 56,99 zł (11,40 zł/l)

lateksowa farba satynowa,
2,5 l (21,60 zł/l)

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

8699

119

1699

NOBILES PORY ROKU

zł/szt.

2,5
litra

0,9
litra

jedynka
drewno i metal

5
litrów

LAKIEROBEJCA ŻYWICZNA

179

Emulsja
AntyRefleksyjna

do sufitów, głęboki mat, 10 l (17,90 zł/l)

2399
zł/opak.

dekoral Akrylit W

farba lateksowa, odporna na szorowanie,
10 l + 10% GRATIS (6,82 zł/l)

10 l (11,40 zł/l)

899

5499
zł/szt.

zł/szt.

Tynk maszynowy
MP 75 – lekki
30 kg (0,80 zł/kg)

4
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GRUNT
PODKŁADOWY DULUX
zwiększa przyczepność
i krycie farb oraz zapewnia
oddychanie ścian, 8 l (6,87 zł/l)

5
litrów

grunt psb
uniwersalny
5 l (1,80 zł/l)

zł/szt.

10
litrów

AKZO
SUPER AKRYL
biała, 10 l (8 zł/l)

399

3599

zł/szt.

zł/szt.

8
litrów

7999

11
litrów

10
litrów

magnat
creative WHITE

powłokotwórczy, przeznaczony do
ochronno-dekoracyjnego malowania
drewna na zewnątrz, 2,5 l (24 zł/l)

zł/szt.

zł/szt.

10
litrów

sadolin classic
IMPREGNAT hybrydowy

powłokotwórczy, różne
kolory, 4,5 l + 11% (17,40 zł/l)

114

zł/szt.

2,5
litra

DREWNOCHRON
IMPREGNAT EXTRA

odżywia i zabezpiecza drewno, zapewniając mu trwałość nawet do 10 lat, 2,5 l
(47,60 zł/l)

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

30
kg

5999

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

0,9
litra

Drabina aluminiowa,
domowa dwustronna

Rafil farba
do bram
i ogrodzeń

liczba stopni: 11, nośność maksymalna
150 kg, stopnie i stopki antypoślizgowe

0,9 l (39,99 zł/l)

i zbieraj punkty

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

3699

zł/opak.

zł/opak.

PłytkA MONSANTO, opak. 0,42 m2

PłytkA maroko

płytki cegłopodobne Monsanto z gotową fugą doskonale sprawdzają się na elewacji, jak i w salonie, pokoju dziennym
czy w przedpokoju (88,07 zł/m2)

płytka dekoracyjna, wykonana z gipsu, do wewnątrz

od

5899
zł/m2

gres

--gres White Marble polished, wym. 60x60 cm, rektyfikowany - 59,99 zł
--gres Carrara polished, wym. 60x60 cm, rektyfikowany - 58,99 zł

4299
zł/szt.

Gotowa
gładź szpachlowa
RAPTOR 17 kg

najwyższej jakości (2,53 zł/kg)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

3499
zł/opak.

Gładź
szpachlowa
Extra GS-2

wolnowiążąca (2 h) gładź wykończeniowa, 20 kg (1,75 zł/kg)

y
hit cenow

2699

19

99

zł/opak.

Gips szpachlowy
Extra GS-5

wys. jakości wolnowiążący materiał
wykończeniowy, 20 kg (1,35 zł/kg)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

2

zł/m

płytki ścienne
kolor biały, połysk,
wym. 25x36 cm

Lipiec 2021
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ię Twoim
Zajmiemy s

iem
oświetlen99

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA
ESENCJA

od

1.

13590

+50

zł/szt.

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA CAPRI
gwint E14, moc 60 W,
1. 4 pł. - 135,90 zł
2. 6 pł. - 155,90 zł

2.

zł/szt.

gwint 3 x E14

+50
+50

od

+50

79

90

6990

zł/szt.

OPRAWA
WISZĄCA vita

5990
zł/szt.

OPRAWA
podłogowa
Juna

zł/szt.

+50

OPRAWA
podłogowa
Kama

E27, kolor:
grafitowy/herbaciany;
zwis, 1 źr. św. - 79,90 zł
listwa, 3 źr. św. - 199,90 zł
talerz, 3 źr. św. - 225,90 zł

wys. 176 cm,
gwint E27

wys. 176 cm,
gwint E27, E14

od

9990

42

90

zł/szt.

zł/szt.

2.

1.

Oprawa sufitowa TENSA

OPRAWA SUFITOWA
RUCHOMA BIANCO LED

aluminiowa, kolory: biała, czarna, IP 20, GU10,
1. okrągła, wym. 96x140 mm - 42,90 zł
2. kwadratowa, wym. 90x90 mm - 49,90 zł

moc 8 W, kolory: biała, czarna

nowość

od

od

1

59

999
zł/szt.

zł/szt.

Adaptery
podróżne

kolory: biały, czarny mat
--ramki - od 1,59 zł
--łączniki - od 4,99 zł
--gniazda - od 5,99 zł

25

90

zł/szt.

zł/szt.

NAŚWIETLACZE Led

różne rodzaje:
EUROPA/UK/USA

599

1190

+50

Seria LOGI

od

od

od

z czujnikiem ruchu i bez

od

13

90

2290
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

1.
2.

Wyłącznik nadprądowy

--1-fazowy B10, B16, B20 - 5,99 zł
--3-fazowy B20, B25 - 17,90 zł

6
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detektory
ROZDZIELNICE
8 modułów

MIERNIKI cyfrowe
różne rodzaje

1. do wykrywania przewodów - 22,90 zł
2. do wykrywania przewodów,
drewna, metalu - 79,90 zł

i zbieraj punkty

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

2490
zł/szt.

745

zł/kpl.

DRZWI
ZEWNĘTRZNE MALTA

Lampki Solarne
sznurkowe

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

różne rodzaje

1399

2490

zł/kpl.

zł/szt.

Girlanda solarna
PARTY Milky

DRZWI
ZEWNĘTRZNE
PASADENA

30 LED

899

szerokość: 90 cm, L/P, kolor:
orzech, złoty dąb, antracyt,
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: blacha
ocynkowana, Nano Advance,
komplet akcesoriów w cenie

zł/szt.

od

LAMPKA SOLARNA
zmieniająca kolory

329

zł/szt.

od

4999

SKRZYDŁO
RAMOWE
WEWNĘTRZNE
IBIZA*

zł/szt.

szerokość od 60 do 90 cm,
szyba hartowana, kolor dąb
Montana - folia 3D
*ceny bez klamki i ościeżnicy

KINKIET
SOLARNY SAFFO

--bez czujnika - 49,90 zł;
--z czujnikiem ruchu - 52,90 zł

1. Dąb Artemida,
AC4, 8 mm,
V-fuga - 32,99 zł
8 mm

od

1.

2299
zł/m2

2. Dąb Veracruz,
AC4, 8 mm,
V-fuga - 29,99 zł
8 mm

2.

3. Dąb Kreta,
AC4, 8 mm
- 26,99 zł
8 mm

4. Jesion Kalimera,
AC4, 7 mm
- 22,99 zł

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

3.

PANELE PODŁOGOWE
7 mm

4.

Dąb Veracruz, gr. 8 mm, AC4,
4-stronna V-fuga, wym. 1380x193 mm

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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ię Twoją
Zajmiemy s

ochroną

Czapka
robocza/sportowa
- 16,99 zł/szt.

koszulka

czerwona, ciemnoszara, 180 g/m2,
M, L, XL, 2XL - 14,99 zł/szt.

239
zł/szt.

koszulka
ostrzegawcza

żółta, M, L, XL, 2XL - 29,90 zł/szt.

Rękawice ze skóry koziej
rozmiar 8, 9, 10, 11 - 12,99 zł/para

600

W

Przecinarka do glazury

moc 600 W; śr. tarczy 180x25,4 mm; wielkość blatu
roboczego 330x360 mm; maks. pochylenie blatu
roboczego 45°; maks. wys. cięcia 22 mm

spodenki krótkie

szaro-czarne, 100%,
bawełna, 245 g/m2,
M, L, XL, 2XL - 59,90 zł/szt.

sandały

dzianina; kolor khaki-czarno-zielony,
40, 41, 42, 43, 44, 45 - 89,90 zł/para

189 zł
129 zł

169 zł
149 zł

+100

117 zł
8
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189 zł
i zbieraj punkty

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

4990 zł

139

239

zł/szt.

245

zł/kpl.

zł/kpl.

+100

+100

walizka

18

w komplecie

V

850

800

W

moc 800 W; energia udaru 2,8 J; udar elektropneumatyczny; uchwyt SDS-Plus; maks. śr. wiercenia:
beton 26 mm, drewno 30 mm; tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem, podkuwanie, obrót dłuta;
funkcja odblokowania położenia dłuta

moc 850 W; uchwyt wiertarski 1,5-13 mm;
regulacja obrotów; aluminiowy korpus;
metalowa rękojeść boczna

Ah

w komplecie

Młotowiertarka SDS-Plus 800 W
Wiertarka udarowa 850 W

1,5

walizka

W

2 akumulatory
w zestawie

Wiertarko-wkrętarka 18 V Li-ion

2 akumulatory 18 V Li-Ion 1,5 Ah; prędkość obr. regulowana elektronicznie 0-1450 obr./min, 2 biegi; ustawienia
momentu obr. 18+1, maks. moment obr. 28 Nm; lampka
LED, wskaźnik naładowania baterii, walizka

169
zł/szt.

109

209

zł/szt.

zł/szt.

1250

W

720
W

850

W

Odkurzacz warsztatowy 1250 W

moc: 1250 W, pojemność zbiornika: 20 l, zbiornik ze stali szlachetnej, wyposażenie: wąż ssący, duża dysza ssąca, filtr piankowy,
dysza szczelinowa, rury przedłużające (3 szt.), 1 przejściówka,
worek na kurz, napięcie znamionowe: 230 V, ~50 Hz

Szlifierka kątowa 720 W

Szlifierka kątowa 850 W

moc 850 W; śr. tarczy 125 mm; obroty 12000 min-1,
metalowa przekładnia, regulacja osłony bez klucza

moc nominalna 720 W; prędkość obr.
bez obciążenia 11000 min-1; gwint wrzeciona
szlifierki M14; średnica tarcz 125 mm

2290

1790

zł/zest.

2290

zł/zest.

zł/zest.

skład: kij 1,2 m,
rolka Gepard 18 cm,
śr. 22/19 mm

24

wałek malarski microfibra 25 cm z rączką;
pędzel angielski 36; folia malarska 4x5 m;
kuweta malarska 31/35 cm; taśma Blue 25x25 m

5990

44

90

zł/zest.

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

rolka Gepard 18 cm, wys. runa 11 mm;
rolka Gepard 10 cm, wys. runa 7 mm; kuweta;
pędzel płaski 40 mm; 2 wkładki wymienne do kuwety

rolka Gepard 18 cm, wys. runa 11 mm;
rolka Gepard 10 cm, wys. runa 7 mm; kuweta;
pędzel płaski 40 mm; taśma maskująca 38 mm x 33 m

90

Zestaw malarski

Zestaw malarski
z wkładkami do kuwety

Zestaw malarski
z taśmą maskującą

rolka + kij

zł/zest.

zł/zest.

Zestaw do tynków/gładzi

szpachla do sztablatury; paca 10,5x23 cm z zaciskiem
metalowym do papieru lub siatki ściernej; siatka ścierna
grad. 180 kpl. 5 szt.; szpachelka 120; pędzel chlapak, kuweta

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Zestaw glazurniczy

wiadro glazurnicze 24 l; kratka; rolki
perforowane; paca 12x26 cm guma;
paca 12x76 cm gąbka HYDRO; gąbka kostka

Lipiec 2021
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od

y piękne
Proponujem

dywany

1290
zł/szt.

15

99

Panel dekoracyjny PVC

wym. 96x48,5 cm, dostępne różne wzory

zł/szt.

od

listwa

--maskująca karnisz, wym. 10x4 cm, wykonana
z polimeru HD, można malować - 69 zł
--przypodłogowa HD dekoracyjna,
wykonana z polimeru HD, można malować,
wym.: 8x1,9 cm - 29,90 zł, 7x1,5 cm - 26,90 zł
--ścienna HD dekoracyjna, wykonana z polimeru
HD, można malować, wym.: 4x1,9 cm - 19,90 zł;
2,5x1,4 cm - 12,90 zł

139

Szkło użytkowe

Konsola COBI

Zestaw stolików TORA

dostępne różne wzory

Lipiec 2021

1590

zł/szt.

Miski

1190

rama metalowa, lakierowana na kolor czarny, do
samodzielnego montażu, blat z płyty meblowej, wymiary
stolików: średni 45x45x45 cm, duży 50x50x50 cm - 179 zł

1990

zł/szt.

od

899
zł/szt.

Dzbanek FIESTA

--miska z sitkiem
--miska do sałaty,
5 l ze sztućcami

poj. 1,5 l, z dodatkowym
koszykiem na owoce

od

1790

GaRnki, rondle emaliowane

--garnki poj. 1,5-7 l - od 17,90 zł;
--rondle poj. 0,6-3 l - od 17,90 zł

Butelki

poj. 0,55-0,73 l

od

zł/szt.

zł/m.b.

Obrusy ceratowe, foliowe

10

tapicerowany tkaniną AKSAMIT, pikowany, nogi metalowe,
lakierowane na kolor czarny; wym.: szer. 74 cm, dł. 89 cm,
wys. 86 cm, dostępny w kolorach: butelkowa zieleń, jasnoszary, ciemnoszary - 529 zł

y
Zapraszam

--salaterka KLARA 21,7 cm - 6,99 zł,
--pucharek ELSA 12 cm - 4,49 zł,
--szklanka SOFIA 590 ml - 2,79 zł

Fotel FAREL

krzesło o kubełkowym kształcie, tapicerowane
tkaniną AKSAMIT, pikowane, nogi drewniane
połączone metalowym stelażem, wymiary:
47x48x70 cm - 139 zł

do kuchni

+100°P

zł/szt.

+200

konsola/biurko industrialne - stelaż metalowy, lakierowany na kolor czarny, blat z płyty meblowej
w kolorze dąb, wymiary: 100x50x75 cm - 229 zł

różne rodzaje - od 19,90 zł,
w ofercie również stojak na ubrania KAKTUS - 49,90 zł/szt.

od

179
+100

zł/szt.
Półka na buty

zł/szt.

od

zł/szt.

1990
279

zł/szt.

wym.: 80x200 cm - 95 zł; 67x120 cm - 47 zł,
120x160 cm - 115 zł, 160x220 cm - 207 zł
dostępny w różnych wzorach

Krzesło SAMSON NEW

od

47

Dywan zewnętrzno-wewnętrzny MAESTRO

+200

od

od

1190
zł/szt.

DROBNE DEKORACJE

- koszyki: metalowy, różne rodzaje - od 17,90 zł;
pleciony słomkowy/osłonka - od 24,90 zł;
- świeczniki - od 11,90 zł
i zbieraj punkty

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

ię Twoim
Zajmiemy s

relaksem

od

3990

899

zł/szt.

zł/zest.

ŻAGIEL PRZECIWSŁONECZNY

trójkąt 3x3x3 m; kolor antracyt - 39,90 zł
prostokąt 3x4 m; kolor beż - 89 zł

279
zł/szt.

229
zł/szt.

+50°P
LEŻAK OGRODOWY LUXOR

PAWILON EXPRESS
wym. 3x3 m, kolor zielony
lub niebieski

od

ZESTAW MEBLI COMPLEX

wielostopniowa regulacja pozycji
oparcia i podnóżka, masażer do dłoni
w podłokietniku, miks kolorów

+50

6 krzeseł, wym. 74x54x91 cm, siedzisko textilene,
stół, wym. 140x85x71 cm, blat 5 mm, szkło hartowane, parasol śr. 210 cm, stal, poliester 160 g

109

od

zł/szt.

59
zł/szt.

od

399

zł/szt.

Baseny
ogrodowe rozporowe*

Baseny
ogrodowe stelażowe*

--wym. 240x63 cm - 109 zł
--wym. 300x76 cm - 149 zł
--wym. 360x76 cm z pompą filtrującą - 299 zł
--wym. 420x84 cm z pompą filtrującą - 449 zł
*dostępne również przykrycia basenowe

Bezchlorowy
preparat

--wym. 300x76 cm z pompą filtrującą - 399 zł;
wym. 360x76 cm z pompą filtrującą - 499 zł
--prostokątny, wym. 4x2,07x1,22 m z pompą filtrującą - 1599 zł
(dostępny w wybranych sklepach)
*dostępne również przykrycia basenowe

od

do dezynfekcji wody
w basenach, poj. 0,5 l
- 59 zł (118 zł/l)
poj. 1 l - 99 zł

119

od

zł/szt.

zł/szt.

1.
ZBIORNIK
NA DESZCZÓWKĘ
materiał - 500D PVC,
poj. 200 l - 119 zł,
500 l - 199 zł

2.

1.
2.
3.
4.
5.

4.

5.

Muchospray, 400 ml - 9,99 zł (24,97 zł/l)
gaśnica na osy i szerszenie automatyczna, 400 ml - 24,90 zł (62,25 zł/l)
preparat do śmietników, 2w1, 500 ml - 14,90 zł (29,80 zł/l)
worek na muchy - 39,90 zł
płyn na komary i kleszcze 50% DEET, 130 ml - 24,90 zł (191,54 zł/l)

zł/szt.

zł/zest.

3.

BROS środki owadobójcze

119

249

59
zł/szt.

2,0

Ah

999

600

300

W

Nożyce akumulatorowe
do żywopłotu

w zestawie z akumulatorem i ładowarką, silnik 20 V,
bateria 2 Ah, szerokość robocza 51 cm, maks. średnica cięcia 14 mm, maks. czas pracy 50 min
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

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

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

W

Przycinarka
do trawy HANDY

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

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

209

319

zł/przęsło

system ogrodzeniowy kaja*

zł/przęsło

System ogrodzeniowy amelia*

przęsło, szer. 2 m, wys. 0,90-1,20 m + 50 pkt. PAYBACK;
stal, ocynk+RAL 9005

przęsło, szer. 2 m, wys. 1,10-1,28 m,
ocynk+RAL 9005

189
zł/przęsło

SYSTEM OGRODZENIOWY nikola 2*

system ogrodzeniowy bona*

przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m,
stal ocynk+RAL 7016 struktura


produkt
polski

zł/przęsło

przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m + 50 pkt. PAYBACK;
ocynk+RAL 7016 struktura

*Nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka

* 10 lat gwarancji po rejestracji na stronie: www.polbram.eu

System kontroli
irygacji APP Wi-Fi

od

- 269 zł

od

85

1090
zł/szt.

zł/szt.

2.

1.
Cyfrowy
regulator
czasowy
przepływu wody

Zestaw
do nawadniania

możliwość ustawienia cykli
nawadniania - 85 zł

balkonowych koszy wiszących
i roślin doniczkowych - 99 zł

Latarka czołowa led
1. - 10,90 zł
2. - 19,90 zł

Akceptujemy płatności:

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

Godziny otwarcia
pn.-pt.

Adres

soboty

Godziny otwarcia
pn.-pt.

Adres

soboty

Stalowa Wola | ul. Przemysłowa 11

Godziny otwarcia
pn.-pt.

7.30-20.00

soboty

Bolesławiec | ul. Tadeusza Kościuszki 27

7.00-21.00

7.00-21.00

Kolno | ul. Wojska Polskiego 50

7.00-19.00

7.00-15.00

Braniewo | ul. Królewiecka 66

7.00-19.00

8.00-17.00

Lubaczów | ul. Wyszyńskiego 29

7.00-20.00

7.00-17.00

Starachowice | ul. Wielkopiecowa 2

7.00-20.00

7.00-20.00

Brzeg | ul. Włościańska 7

8.00-20.00 8.00-20.00

Maków Mazowiecki | ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 34 8.00-19.00

7.00-17.00

Strzelin | ul. Dzierżoniowska 16 C

7.00-18.00

7.00-15.00

Busko-Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy 115

7.00-20.00

8.00-18.00

Mały Płock | ul. Krótka 1

7.00-17.00

7.00-14.00

Strzelno | ul. Św. Ducha 12

7.00-16.00

7.00-13.00

Chmielnik | Al. Zwycięstwa 24

7.00-20.00

7.00-20.00

Nasielsk | ul. Warszawska 67/69

7.00-19.00

7.00-19.00

Strzyżów | ul. Tunelowa 9

7.00-18.00

7.00-15.00

Ciechanów | ul. Niechodzka 5

7.00-20.00

8.00-18.00

Opole Lubelskie | ul. Przemysłowa 19

7.00-20.00

7.00-16.00

Szczecinek | ul. Koszalińska 87

7.00-20.00

7.00-20.00

Darłowo | ul. Portowa 15

7.00-20.00

7.00-18.00

Piekoszów | ul. Czarnowska 54

7.00-20.00

7.00-20.00

Tarnobrzeg | ul. gen. Władysława Sikorskiego 86

7.00-20.00

8.00-20.00

Drobin | ul. Płocka 34

7.00-18.00

7.00-14.00

Pisz | ul. Fryderyka Adama Czerniewskiego 16

7.00-18.00

7.00-15.00

Trzebiatów | ul. Torowa 20 A

7.00-19.00

7.00-18.00

Ełk | ul. Kilińskiego 16

7.30-19.00

8.00-16.00

Płońsk | ul. Pułtuska 58

8.00-19.00

8.00-16.00

Włoszczowa | ul. Jędrzejowska 79 D

7.00-18.00

8.00-16.00

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

7.00-20.00

8.00-18.00

Raciąż | ul. Zawoda 30 A

7.00-18.00

7.00-14.00

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

Ropczyce | ul. Ogrodnicza 4

7.00-20.00

7.00-18.00

Żuromin | ul. Przemysłowa 4/8 B

7.30-19.00

7.30-19.00

Kielce | Al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 21 C

7.00-21.00

7.00-21.00

Skwierzyna | ul. 2 lutego 9

7.00-19.00

7.00-18.00

Żychlin | ul. 3 Maja 22

7.00-18.00

7.00-15.00

Kolbuszowa | ul. Rzeszowska 8

7.00-20.00

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

7.30-20.00

