
ToaleTka kosmeTyczna  
Diana Plus
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

zesTaw Praxis
1.  szafka z umywalką, szer. 50 cm, DSM, lakierowany front - 129 zł
2.  słupek wysoki, C35, DSM, boki białe, front biały połysk - 155 zł
3.  komoda, B35, DSM, boki białe, front biały połysk - 85 zł
4.  szafka wisząca, A35, DSM, boki białe, front biały połysk - 79 zł
* cena nie zawiera armatury, akcesoriów

zesTaw Pinia*
1.  szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm 

- 299 zł, 60 cm - 349 zł, 80 cm - 399 zł,
2.  słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm  

- 199 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

kaBina naTryskowa celine
szyba 4 mm, profil aluminiowy, kolor szkła 
satyna, obudowa brodzika w komplecie,  
wym.: 80x80 cm - 449 zł, 90x90 cm - 499 zł

komPakT  
meriDa
odpływ poziomy,  
deska PP wolnoopadająca

Kabina z hydromasażem delux
elektroniczny panel sterowania z funkcjami: radia,  
oświetlenia górnego i wentylatora, półka szklana, zestaw 
prysznicowy ze słuchawką prysznicową, deszczownica, 
wym.: 80x80 cm - 849 zł, 90x90 cm - 899 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

zesTaw
PoDTynkowy 
sTronG max
miska, deska
wolnoopadająca,
przycisk chrom 3/6 l

szaFka kucHenna
kolory: dąb sonoma, biały
1.  wisząca - 109 zł
2.  pod zlewozmywak, wym. 

80x50 cm - 109 zł
3.  zlewozmywak, tekstura:  

jedwab - 99 zł,  
len - 129 zł

319 
zł/kpl.

od 449 
zł/kpl.

od 79 
zł/szt.

2.

1.

3.

4.2.

1.od 199 
zł/szt.

279 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

Deska
wolnooPADAjąCA

Polski

BroDzik

od 849 
zł/szt.

449 
zł/zest.
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Oferta ważna  
od 08.11 do 24.11

lub do wyczerpania zapasów.

+800 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 90 zł

Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 08 - 24.11.2019 r.
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płyta 
Grzewcza

Piecyk Gazowy
moc 4,2 kw

oDkurzacz Do 
popiołu i innyCh 
zanieCzyszCzeŃ
moc 800 w, pojemnik 18 l, filtr 
HEPA, wąż ssący, aluminiowa 
przedłużka, stal nierdzewna 

Grzejnik 
olejowy

trzy opcje grzania; 
regulowany termostat; uchwyt do 

przechowywania przewodu;
7 żeberek, 1500 w 

sTerownik  
Do PomPy
- S-100 - 54,99 zł
- S-130 - 64,99 zł

PomPa oBieGowa  
analoGowa iBo
- wys. podnoszenia 4 m - 89,99 zł
- wys. podnoszenia 6 m - 99,99 zł

Piec sTalowy
1.  lUIZA 7 kw wym. 33x36x93 cm - 299 zł
2.  EwA 7 kw - wym. 33x46x90 cm - 399 zł

3.  BARBARA 9 kw - wym. 46,5x39x80 cm - 499 zł
4.  BEATA 9 kw - wym. 46,5x39x97 cm - 539 zł

5.  ElIZA 7 kw - wym. 40x46x90 cm, kolor beżowy - 549 zł
6.  MASTER MAgDA 9 kw - 899 zł - HiT cenowy

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Grzejnik aluminiowy 

Power 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm,  

szer. 70 mm, moc 769 w

Grzejnik 
łazienKowy 
PsB sun
kolor biały

R

wym. (mm) moc cena
480x550 315 w 89,99 zł
680x550 460 w 149 zł
930x550 610 w 189 zł
1180x550 760 w 219 zł
1380x550 920 w 249 zł

natryskowa wannowa 

umywalka stojąca zlew ścienna 

umywalka ścienna 

zlew stojąca

wannowa 
natryskowa

zlew
ścienna 

umywalka
stojąca

umywalka stojąca  
z ruchomą wylewką

zlew z wylewką 
wyciąganą 

zlew
stojąca

umywalka
ścienna 

zlewozmywakowa  
z wylewką C

głowiCa 35 mm seria baterii vivoseria BaTerii elBa

naGrzewnica 
Gazowa HnB-15
moc grzewcza: 15 kw,  
zabezpieczenie przed  
przegrzaniem, wypływem 
gazu, rączka do przenoszenia,  
zapalarka piezoelektryczna, 
reduktor i wąż w kpl.

Promiennik  
Gazowy  
na butlę - 46
moc 4,6 kw, reduktor, wąż  
i nakrętka w komplecie

grzałKa  
łazienKowa
moc: 
- 300 w - 119 zł 
- 600 w - 125 zł 
- 900 w - 129 zł

TaBleTki solne 
Do sysTemow 
uzDaTniania woDy
również jako dodatek do zmy-
warek, 25 kg (0,88 zł/kg)

209 
zł/szt.

109 
zł/szt.

4,2 
kW

99 
zł/szt.

800 
W

od 8999
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

od 5499
zł/szt.

HiT cenowy

1799
zł/żeberko

od 8999
zł/szt.

89 
zł/szt.

85 
zł/szt.

79 
zł/szt.

99 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

45 
zł/szt.

33 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

89 
zł/szt.

9999
zł/szt.

349 
zł/kpl.

129 
zł/kpl.

od 119 
zł/szt.

2190
zł/szt.
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akcesoria samocHoDowe
1.  wycieraczki „Flexo”, różne rozmiary - 19,90 zł
2.  odmrażacz gRAnD PRIX, 500 ml do szyb samochodowych - 5,99 zł (11,98 zł/l)
3.  szybostart, poj. 200 ml - 10,90 zł (54,50 zł/l)
4.  wazelina w sprayu, poj. 200 ml - 12,90 zł (64,50 zł/l)
5.  linka sznurowa, 3500 kg, długość 4 m - 22,90 zł

6.  gąbka z irchy syntetycznej - 2,99 zł
7.  kable rozruchowe, różne rodzaje - od 14,99 zł
8.  prostowniki, różne rodzaje - od 49,90 zł
9.  skrobaczki do szyb, różne rodzaje - od 7,99 zł
10. mata na siedzenie, 12 V, podgrzewanie i masaż, 99x49 cm - 49,90 zł

łuparKa eleKtryCzna  
Do Drewna nac
moc 2000 w, prędkość obrotowa bez ob-
ciążenia 2800 obr./min, siła rozłupywania 
7 T, ciśnienie hydrauliczne 28 MPa, maks. 
dł. kłody 52 cm, maks. średnica kłody 

25 cm; spełnia normy En609-1:2017

klin Do  
łuparKi

Cw1-nH - 59,00 zł /szt.

mini „szklarnie” Dekoracyjne
wyposażony w transparentne wieko z otworami wentylacyjnymi

Doniczka couBi
potrójna doniczka kaskadowa, pomieści cały zio-

łowy ogródek, można ją także rozdzielić i używać 
jako 3 odrębne doniczki

Pilarka  
elekTryczna nac
moc 1800 w, łańcuch i prowadnica nAC 
35 cm, szybkość cięcia 13 m/s

Pilarka elekTryczna liDer
silnik: 1400 w; napięcie: 230 V~50 Hz; prowadnica: 35 cm; 
łańcuch: 3/8”, 1,3 mm, 52 E; hamulec bezpieczeństwa; 
automatyczne smarowanie łańcucha; beznarzędziowe 
napinanie łańcucha

Pilarka  
sPalinowa HanDy
silnik: 2-suwowy; pojemność: 46 cm3; moc: 2,5 KM; 
prowadnica: 40 cm; łańcuch: 0,325. 1,5 mm, 64E; hamulec 
bezpieczeństwa; automatyczne smarowanie łańcucha; 
system antywibracyjny

1. 2. 3. 6. 7.

8.

9.

10.

8.

4.

5.

od 299
zł/szt.

999 
zł/szt.

9999
zł/szt.

169 
zł/szt.

20999
zł/szt.

2599
zł/szt.

189 
zł/szt.

299 
zł/szt.

169 
zł/szt.
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HiT cenowy

199,- 
zł/szt.

HiT cenowy

159,- 
zł/szt.

szlifierKa Kątowa 850 w
średnica tarczy 125 mm; łagodny rozruch; 1200 obr./min

spawarKa + prostowniK do ładowania 
aKumulatorów z funKCją rozruChu
zakres prądu spawania 80-160 A; śr. obsługiwanych elektrod 2,5-4 mm; wyposa-
żenie: szczotka z młotkiem, tarcza spawalnicza, przewody ładujące i spawalnicze 
zaciskami i uchwytem na szybkozłączach; prostownik do ładowania akumulatorów, 
prąd ładowania 12/24 V, maks. 40 A; funkcja szybkiego ładowania BooST; funkcja 
wspomagania rozruchu silników spalinowych START; prąd rozruchowy maks. 240 A; 
optymalna poj. ładowanych akumulatorów 20 - 700 Ah

szlifierKa Kątowa 500 w
moc 500 w, śr. tarczy 115 mm, liczba obr. 12000/min, 
metalowa głowica, blokada wrzeciona

wiertarKo-wKrętarKa 
20 v
akumulator 20 V, li-Ion, 1,3 Ah; 
2 biegi 0-400/0-1500 obr./min; 
ustawienia momentu obr. 17+1; 
maks. moment obr. 25 nm;  
lampka lED

PisToleT klejowy 
+ zestaw wKładów
moc 78 w; wkłady klejowe 11 mm: 
brokatowe złote 6 szt., brokatowe 
srebrne 6 szt., bezbarwne 2 szt.; 
wydajność kleju 12-18 g/min 

wiertarKo-wKrętarKa 12 v*
2 akumulatory 12 V, 1,3 Ah, li-Ion; czas 
ładowania 1 h; obroty: I bieg - 0-350 min-1, 
II bieg - 0-1300 min-1; maks. moment obr. 
25 nm; 18 ustawień momentu obrotowego; 
wbudowana latarka lED; komplet bitów ze sta-
li S2; walizka; dwie głowice i szybka wymiana 
(uchwyt do bitów w korpusie, zakładana 
głowica bezkluczykowa 1-10 mm) 
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu na 
stronie producenta

zesTaw kluczy  
nasaDowycH, 72 el.
w komplecie: grzechotka 
1/2”i 1/4”; nasadki: 1/2” 
16 szt., 1/4” 10 szt.; nasadka 
do świec 1/2”; przedłużka 1/2” 
i 1/4”; przegub uniwersalny 1/2”; 
adapter 3/8’’(F) - 1/2’’(M); uchwyt 
1/4”; klucze sześciokątne 1/4”; 
końcówki wkrętakowe; adapter do 
końcówek wkrętakowych 1/4’’; stal 
CrV, 25 lat gwarancji

szliFierka  
Do GiPsu
moc 710 w; prędkość bez obciążenia  
1200-2200 obr./min; śr. papieru: 180 mm;  
waga 2,3 kg; podświetlenie lED miejsca robo-
czego; zdejmowany segment szczotek umożli-
wiający szlifowanie do krawędzi; samozasysają-
cy system odpylania - nie wymaga odkurzacza 

młotowiertarKa 620 w
moc 620 w; regulacja obr. 0-870 obr./min; udar elektropneumatyczny o mocy 2,15 j; 
maks. średnica wiercenia: drewno: 30 mm, beton: 22 mm, metal: 13 mm; system 
szybkiej wymiany uchwytów (SDS Plus - uchwyt bezkluczykowy) pozwala na używanie 
wierteł SDS-Plus oraz wierteł walcowych; 4 tryby pracy (wiercenie/wiercenie z udarem/
podkuwanie/obrót dłuta); funkcja odblokowania położenia dłuta

zesTaw kluczy 
nasaDowycH, 219 el.

w komplecie: grzechotki 1/2”, 
3/8” i 1/4”; nasadki sześcio-

kątne w dwóch wariantach 
długości (4 - 32 mm); 

nasadki Torx; końcówki 
wkrętakowe; klucze 

płasko-oczkowe 
(8 mm - 19 mm); 
uchwyt do koń-
cówek, uchwyt 

wkrętakowy 1/4

oDkurzacz 
warszTaTowy 1400 w

moc 1400 w; zbiornik 
30 l (stal-inox); metalowa rura 

teleskopowa; wąż elastyczny dł. 
2,5 m; odpływ wody; dodatkowe 
gniazdo do elektronarzędzi; filtry: 

worek papierowy, filtr HEPA, 
filtr gąbkowy, możliwość 

pracy z pyłem gipsowym

479 
zł/zest.

329 
zł/szt.

9490
zł/szt.

129 
zł/szt.

2790
zł/kpl. 169 

zł/zest.

239 
zł/szt.

229 
zł/szt.

299 
zł/zest.

850 
W

710 
W

1400 
W

500 
W

125
mm

180
mm

115
mm

12 V
LI-ION

1,3
Ah

w zestawie
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ŚnieżKa barwy natury
matowa farba lateksowa, 2,5 l (13,20 zł/l)

magnat Creative white
farba lateksowa, o głębokim stopniu 
matowości i antyrefleksyjna, szczegól-
nie polecana do malowania dużych 
powierzchni, 10 l (12 zł/l)

Tikkurilla anTi-reFlex 
biała, antyrefleksyjna, wodo-
rozcieńczalna, wysokiej jakości 
głęboko matowa farba lateksowa 
do malowania sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 10 l (18 zł/l)

Tesa 
- haczyki samoprzylepne przezroczyste do 

0,2 kg, 5 szt. - 12,99 zł (2,60 zł/szt.)
- regulowany gwóźdź samoprzylepny 3 kg do 

płytek 2 szt. - 15,99 zł (8 zł/szt.)

panele podłogowe
1.  Dąb Podlaski, 7 mm, AC3 - 18,99 zł
2.  Dąb Teatralny, 7 mm, AC4 - 22,99 zł
3.  Dąb Savona, 8 mm, AC4 - 24,99 zł
4.  Dąb Diana, 8 mm, AC4, V-FUgA - 39,99 zł

grunt podKładowy  
Dulux 8 l
farba zwiększa przyczepność  
i krycie farb oraz zapewnia  
oddychanie ścian (7,50 zł/l)

Dekoral akryliT w
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l - 36,99 zł (14,80 zł/l),
5 l - 67,99 zł (13,60 zł/l)

DesiGner colour
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa farba do 
ścian i sufitów, tworzy matowe, zmywalne wykończenie, 

wydaj. do 16 m2/l, 2,5 l (26 zł/l)

Dekoral remonTy
farba akrylowa do wnętrz, 
10 l (5 zł/l)

noBiles suPer akryl
farba biała akrylowa,  
10 l (7,90 zł/l)

Dulux szyBka oDnowa
1.  okna i drzwi, 0,75 l - 59,99 zł (79,99 zł/l)
2.  Meble, 0,75 l - 59,99 zł (79,99 zł/l)
3.  Meble kuchenne, 0,75 l - 69,99 zł (93,32 zł/l)

1.
2.

3.

wełna sKalna  
unirock marki rockwool

λ - 0,041
- 5 cm - 4,49 zł/m2 

- 10 cm - 8,99 zł/m2

gładź  
szPacHlowa  

acryl PuTz  
sTarT

20 kg (1,45 zł/kg)

1.

2.

3.

4.

od 1899
zł/m2

6499
zł/szt.od 3699

zł/szt.

od 5999
zł/szt.

2899
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

od 449
zł/m2

4999
zł/szt.

7899
zł/szt.

5999
zł/szt.

3299
zł/szt.

11999
zł/szt.

17999
zł/szt.
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PlaFon leD  
Palermo
1.  1 x E14 + lED 9 w - 99 zł
2.  3 x E14 + lED 12 w - 169 zł
3.  5 x E14 + lED 15 w - 199 zł

PlaFon 
Genua
gwint 3xE14

oprawa spot led malva
satyna, chrom, czarny chrom 

 - 29,90 zł

 - 79,90 zł 

 - 115,90 zł

 - 145,90 zł

oPrawa sPoT leD casTor
satyna, chrom, czarny chrom 

 - 35,90 zł

 - 85,90 zł 

 - 125,90 zł

 - 155,90 zł

oPrawa sPoT leD colT
kolory: satyna, chrom 

 - 19,90 zł

 - 45,90 zł 

 - 69,90 zł

 - 89,90 zł

oPrawa sPoT leD cosmo
satyna, chrom, czarny chrom 

 - 36,90 zł

 - 89,90 zł 

 - 129,90 zł

 - 159,90 zł

oPrawa sPoT  
HaloGenowy  

solaris
kolor satyna 

 - 28,90 zł

 - 75,90 zł 

 - 99,90 zł

 - 125,90 zł

oPrawa sPoT  
HaloGenowy laura
kolor satyna 

 - 28,90 zł

 - 69,90 zł 

 - 99,90 zł

 - 125,90 zł

oPrawa sPoT  
HaloGenowy comeT
kolor antyczny brąz  

 - 18,90 zł

 - 45,90 zł 

 - 65,90 zł

 - 85,90 zł

 - 89,90 zł

1.

2.

lamPka  
Biurkowa leD
moc 9 w, podstawa  
zmieniająca kolory, 3 stopnie 
ściemniania, dostępne kolory: 
biały, czarny, srebrny

przedłużaCze  
Domowe
różne rodzaje 

GirlanDa oGroDowa*
długość: 7,5 m, gwint: 10 x E27  
*bez żarówek

zwis  
marina
kolory: miedziany, chrom; 
gwint E27
1.  1x60 w - 64,90 zł
2.  3x60 w - 179 zł
3.  5x60 w - 259 zł

zwis leDowy 
lune
1.  18 w - 189 zł
2.  43 w - 459 zł

GniazDa 
i łąCzniKi 
naTynkowe 
Hermes

GniazDa 
i łąCzniKi 
carla

lamPa 
podłogowa 
leD sumaTra

kolor: satyna, chrom, 
moc 18 w + 7 w, 

wys. 180 cm

od 899
zł/szt.

159 
zł/szt.

od 6490
zł/szt.

od 189 
zł/szt.

229 
zł/szt.

1.

1.

3.

3.

2.

2.

od 99 
zł/szt.

25590
zł/szt.

99 
zł/szt.

od 2890
zł/szt.

od 1890
zł/szt.

od 2890
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 3590
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

od 690
zł/szt.

od 890
zł/szt.

Listopad 20196 POBIERZ APLIKACJĘ PAYBACK i miej kartę zawsze pod ręką

dostępne  
warianty: kinkiet listwa 2 listwa 3

listwa 4 plafon

+5
00
°P+50°P

+5
00
°P+50°P

+5
00
°P+50°P

+5
00
°P+50°P

+5
00
°P+50°P

+5
00
°P+50°P

+500°P+50°P

+500°P+50°P

+500°P+50°P

+500°P+50°P

+500°P+50°P



od 699
zł/szt.

od 699
zł/szt.

żarówKi xled
różne rodzaje

żarówKi duopaK
żarówKi led
- 15 w - 6,99 zł
- 20 w - 15,90 zł

ProGramaTory
1.  mechaniczny, dobowy - 12,90 zł
2.  elektroniczny, 7-dniowy - 27,90 zł

sKrzydło wewnętrzne alba*
dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90 cm; szyba decormat; 
dostępna kolorystyka: dąb bielony;  
pełne - 99 zł, pokojowe, łazienkowe - 169 zł
*ceny bez klamki i ościeżnicy, do skrzydeł w dekorze dąb 
bielony należy zamawiać ościeżnice w dekorze dąb sonoma

sKrzydło drzwiowe ramowe etna*
okleina 3D, dostępne szerokości: 70, 80 cm; szyba hartowana;  
dostępna kolorystyka: dąb szwedzki;  
pełne, pokojowe - 329 zł, łazienkowe - 349 zł
*ceny bez klamki i ościeżnicy

drzwi zewnętrzne  
wewnątrzKlatKowe bryza*
wym: 80 i 90 cm; kolor: złoty dąb; wykończenie: lakie-
rowane; wypełnienie: wełna mineralna/plaster miodu
*komplet akcesoriów w cenie

drzwi zewnętrzne 
alFa*
wym: 90 cm, kolor: złoty dąb, 
orzech, antracyt; wykończenie: 
spieniony polistyren  
*komplet akcesoriów w cenie

lamPki i ozDoBy  
cHoinkowe leD

- na baterie, różne rodzaje - od 6,90 zł
- sieciowe, wewnętrzne, zewnętrzne, różne rodzaje - od 17,90 zł

ProjekTory leD
różne rodzaje, z pilotem lub bez

GniazDko  
elekTryczne 
z usB
ładowarka 2xUSB, 
FREnCH

od 699
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

1. 2.

od 329 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

579 
zł/szt.

HiT cenowy

1699,- 
zł/zest.

od 690
zł/szt.

2790
zł/szt.
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płytKa deKoraCyjna  
wewnętrzna sydney 2
0,4 m2/opak. (42,47 zł/m2)

Gres szkliwiony 
mrozooDPorny 
29,7x59,8 cm
imitujący drewno, Gres szkliwiony mrozooDPorny 42x42 cm

imitujący drewno, kamień naturalny, beton

3490
zł/szt.

3099
zł/m2

3099
zł/m2

HiT cenowy

1799
zł/opak.

Listopad 20198  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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Dywan BerBer
wym. 66x120 cm - 59,90 zł, 100x150cm - 129 zł, 
160x200 cm - 259 zł; dostępny w kolorach: ivory, beż, 
ciemnoszary, jasnoszary, antracyt

wycieraczka GranaDa
- wym. 38x57 cm - 7,99 zł
- wym. 67x100 cm - 21,90 zł

Karnisz viCtoria 
śr. 19 mm, dł. 160-240 cm; 
pojedynczy/podwójny; dostępny 
w kolorach: biały, brąz, szary

koc GeomeTrical
wym. 150x200 cm, dostępne różne wzory

KoC denver
wym. 150x200 cm

PoDuszka  
GolDen line 
wym. 40x40 cm

PoDuszka 
lovely pets
wym. 40x40 cm; mix 
wzorów

oBraz
- wym. 30x40 cm - 29,90 zł  
- wym. 40x60 cm - 34,90 zł

zasłona pierre/tyCjan 
wym. 140x250 cm; dostępna w różnych kolorach

narzuta Clover
dostępna w różnych kolorach

- wym. 160x220 cm - 69,90 zł 
- wym. 200x220 cm - 89,90 zł
- wym.  240x220 cm - 99,90 zł

poŚCiel 4 pory roKu
poduszka: wym.: 40x40 cm - 10,90 zł, 50x60 cm - 15,90 zł, 70x80 cm - 24,90 zł
kołdra: wym.: 155x200 cm - 49,90 zł, 220x200 cm - 59,90 zł

od 5990
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

4990
zł/szt.

1990
zł/szt.

3490
zł/szt.

799
zł/szt.

4490
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

od 6990
zł/szt.
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Porcelana Holly
1.  kubek, 300 ml - 6,99 zł;  2.  miska, 13 cm - 8,99 zł; 

3.  talerz deserowy - 10,90 zł; 4.  mata stołowa - 1,99 zł

viCtoria home
1.  chlebak - 44,90 zł 
2.  puszka HAPPY - 12,90 zł

PrzecHowywanie 
w kucHni
1.  chlebak z pokrywką bam-

busową - 49,90 zł, 
2.  puszka - 14,90 zł

ramka 
jaPan
dostępne różne 
rozmiary

lusTro sicilia
wym. 46x146 cm

2.

2.

2.

1.

1.

2.

Krzesło samson
krzesło na stelażu metalowym w kolorze BUK, tapicerowane 
tkaniną welwet; dostępne w kolorach: musztardowy, jasno-
szary, ciemnoszary, granat, turkus

sTolik FiGo
skandynawski design, okrągły blat, szufladka na drobiazgi,  
wykonany z płyty MDF o średnicy 38,5 cm, nogi drewniane, 
w kolorze białym, wym.: wys. 46,5 cm, szer. 38,5 cm, gł. 38,5 cm

sTolik kawowy BeTcom 
rama metalowa, lakierowana na kolor czarny, do samodzielnego montażu, 
blat z płyty MDF, wymiary 40x40x40 cm lub 46x40x80 cm

1.

2.

3.

4.

maTa
śr. 38 cm, 

różne kolory

od 199
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

od 599
zł/szt.

139 
zł/szt.

od 7990
zł/szt.

139 
zł/szt.

119 
zł/szt.

599
zł/szt.
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Pojemnik TransPorT Box
poj. 20-64 l - od 19,90 zł; kosz transport box,  
poj. 22-64 l - od 25,90 zł; w ofercie pokrywa do  
pojemnika/kosza transport box - od 7,99 zł

Pojemnik emil&emilia 
z poKrywą
poj. 24 l

Pojemnik PiraT Box 

BlacHy, Formy
SIlVER, różne rodzaje - od 9,99 zł,  
PlATIno, różne rodzaje - od 4,49 zł

Pojemnik na ciasTo BiscoTTi
wym. 44x30x13 cm

1.  PERSIl proszek do prania ColoR/REgUlAR, 45 prań, 2,925 kg - 26,99 zł 
(0,60 zł/pranie; 9,23 zł/kg)

2.  PERSIl DUoCAPS kapsułki do prania ColoR/REgUlAR, 36 prań - 26,99 zł 
(0,75 zł/pranie)

3.  lEnoR PRoFESSIonAl koncentrat do płukania, różne rodzaje, 4,75 l/5 l 
- 36,99 zł (7,79 zł/l; 7,40 zł/l)

4.  CAlgon środek do zmiękczania wody, 500 g - 9,99 zł (19,98 zł/kg)
5.  BRYZA płyn do czyszczenia pralki, 250 ml - 10,99 zł (43,96 zł/l)
6.  SIDolUX EXPERT do mycia DREwnA/PAnElI, 750 ml - 8,99 zł (11,99 zł/l)

7.  KRET żel do wC, różne rodzaje, 750 g - 4,99 zł (6,65 zł/kg)
8.  FIREnET mocny środek do czyszczenia kominków, grillów, piekarników, 750 ml 

- 22,99 zł (30,65 zł/l)
9.  PUR SEKRETY KUCHARZA płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł 

(6,65 zł/l)
10. F 400 profesjonalny środek do usuwania osadów wapiennych, 1 l - 22,99 zł
11. REgInA BlITZ ręcznik papierowy 3-warstwowy - 7,99 zł
12. CASHMIR RUMIAnKowY papier toaletowy 3-warstwowy, biały, a’12 - 11,99 zł 

(1 zł/rolka)

1.

2.

3.

4. 6.
7. 8.

9. 10. 11. 12.5.

sanyTol
1.  uniwersalny płyn do dezynfekcji, 1 l - 14,99 zł
2.  uniwersalny spray do dezynfekcji, 500 ml - 13,99 zł (27,98 zł/l)
3.  kuchnia spray do dezynfekcji, 500 ml - 13,99 zł (27,98 zł/l)
4.  łazienka spray do dezynfekcji, 500 ml - 13,99 zł (27,98 zł/l)
5.  dodatek dezynfekujący do prania, 500 ml - 13,99 zł (27,98 zł/l)

suszarka  
ŚCienna/sufitowa 
HiGHline
wyposażona jest w sześć prętów 
o całkowitej długości: 8,5 m lub 9,5 m

suszarka  
ŚCienna/linKowa rewind
przeznaczona do montażu między dwiema ścianami 
w odległości do 4 m, lub do 6 m; suszarka posiada 
mechanizm blokujący automatyczne zwijanie i nawijanie; 
Rewind wyposażona jest w 6 linek o łącznej powierzchni 
suszenia 16 m lub 24 m

akcesoria kucHenne
1.  worki na śmieci, poj. 35-160 l - od 3,99 zł
2.  ścierki, gąbki - od 3,49 zł
3.  folia aluminiowa, 20 m - 7,49 zł
4.  papier do pieczenia - 4,99 zł

Pojemniki 
FreDo FresH

1. 2. 3.

4. 5.

1.

4.

3.

2.

1290
zł/szt.

2690
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 449
zł/szt.

2490
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 1399
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 10990
zł/szt.

od 349
zł/szt.

899
zł/kpl.
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zamiaTarka sPalinowa 
z napędem naC
- silnik oHV 196 cm3, moc 6,5 KM, szer. 

robocza 80 cm, biegi przód/tył 5/2, 
reg. kąta ułożenia szczotek, sterowanie 
z pulpitu - 1999 zł 

- silnik Briggs&Stratton XR950 196 cm3, 
szer. robocza 80 cm, biegi przód/tył 5/2,  
reg. kąta ułożenia szczotek, sterowanie  
z pulpitu - 2499 zł*, dostępny również 
pojemnik do zamiatarki - 229 zł/szt.

*dostępne w wybranych sklepach

karmniki Dla PTaków

Pokarm Dla 
PTaków
różne rodzaje

sPycH Do 
zamiaTarki

olej Do 
zamiaTarek nac

poj. 1 l, SAE, 10 w 

zaPalniczka  
Piezo PsB  
mrówka

płyn  
zimowy PsB

-20°C, z lejkiem,  
4 l (2,25 zł/l)

sól DroGowa PsB  
z anTyzBrylaczem

25 kg (0,48 zł/kg)

łopata do 
Śniegu

rozkładana 91 cm, 
metalowy trzonek, 

wym. 24x32 cm 

od 099
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

2499
zł/szt. 2999

zł/szt.

od 1999 
zł/szt.

199 
zł/szt.

2490
zł/szt.

899
zł/szt.

119
zł/szt.

1190
zł/szt.

2490
zł/szt.

Sklep Kod  
pocztowy Adres Telefon

Godziny otwarcia
Sklep Kod  

pocztowy Adres Telefon
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele pn.-pt. soboty niedziele

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

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 sklepów 100% oferty dostępne w wybranych jednostkach. 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

w ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy karty kredytowe:

zakupy na raTy


