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POLAR  
lekki, wygodny i ciepły polar; zapewnia 
maksymalny komfort użytkowania podczas 
pracy w niższych temperaturach; dostępny 
w rozmiarach od S do XXL

            Zadzwoń i zamów 583-805-405
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ZIEMIA UNIWERSALNA DO KWIATÓW I WARZYW
Gotowe do użycia podłoże wzbogacone cennymi 
mikroelementami, które są optymalnym i najlepszym 
źródłem do prawidłowego rozwoju kwiatów i warzyw, 
worek 50 l   0,2 zł/l

PANEL OGRODZENIOWY POWLEKANY
Panel o wymiarze 123×250 cm w kolorze antracytowym, 
oczko 50×200 mm, grubość drutu 4 mm

Oferta ważna od 19 do 30 kwietnia 2021 r. lub do wyczerpania zapasów

Grubość drutu 4 mm



Oferta ważna od 19 do 30 kwietnia 2021 r. lub do wyczerpania zapasów
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TRAWA UNIWERSALNA 
Mieszanka traw ogólnego przeznaczenia. 
Doskonała do zakładania trawników 
przydomowych. Charakteryzuje się niską 
wysokością, dzięki czemu nie trzeba jej często 
kosić. Opakowanie 0,9 kg na 36 m2 trawnika

79.-
WEŁNA TOPROCK PREMIUM
Niepalna o najwyższej klasie reakcji  
na ogień A1 – znacznie zwiększy bezpie-
czeństwo pożarowe Twojego domu,  
a także obniży koszty ogrzewania. Izoluje 
akustycznie, łatwa w docinaniu i szybka  
w montażu, 3,5 m2, grubość 15 cm

69.-
EMULSJA SUPER AKRYL
Akrylowa farba do malowania ścian i sufitów  
wewnątrz pomieszczeń, tworzy matową  
powłokę odporną na zmywanie, opak. 10 l   
 6,9 zł/l

super 
cena

Wieczko z kratką  malarską

369.-
PILARKA TARCZOWA 
Ręczna pilarka o wszechstronnym zastosowaniu,  
tarcza pilarska wyposażona w 18 zębów z węglików 
spiekanych, a to zapewnia dłuższą żywotność  
i lepszą jakość krawędzi po przecięciu, głębokość cięcia 
do 66 mm pozwala na szybkie i łatwe cięcie poprzeczne,  
wzdłużne i ukośne  1650 W

Impregnowana ciśnieniowo

149.-
IMPREGNAT CLASSIC PALISANDER
Nowoczesny, hybrydowy, powłokotwórczy  
produkt przeznaczony do ochronno- 

-dekoracyjnego malowania drewna na zewnątrz,  
tworzy trwałą, matową powłokę odporną  
na grzyby i glony, wiadro 9 l   16,56 zł/l

59.-
BUTY NISKIE
Bezpieczne z metalowym podnoskiem. Zamknięty obszar 
pięty, właściwości antyelektrostatyczne i absorpcja energii  
w pięcie. Cholewka wykonana z zamszowej bydlęcej skóry 
oraz dużych fragmentów materiałów typu płótno, występują 
w różnych rozmiarach

super 
cena

TARCICA 
Deski, kantówki, łaty i krawędziaki
to podstawowe elementy konstrukcji 
drewnianych. Impregnowane ciśnie- 
niowo, dzięki czemu są odporne na 
wilgoć oraz pleśń i grzyby. Dostępne 
długości 2,4–4 m
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