139,-

2490

149,-

super cena!

super cena!

SZPADEL

szpadel metalowy z prostym
zakończeniem idealnie sprawdzi się do
przekopywania i przenoszenia ziemi
w ogródku, na działce, czy w polu

4790

super cena!

SZPADEL
OSTRY SOLID

IMPREGNAT DO DREWNA

impregnat żywiczny do stosowania
na zewnątrz do płotów, pergoli,
bram, altan, podbitek czy mebli
ogrodowych; chroni przed czynnikami
atmosferycznymi; duży wybór
kolorów; wiadro 9 l (15,44 zł/l)

solidny szpadel
przeznaczony do kopania,
usuwania korzeni i kępek
trawy; zaostrzona krawędź
skutecznie przecina
korzenie

IMPREGNAT
CLASSIC HYBRYDOWY

nowoczesny, hybrydowy, powłokotwórczy
produkt przeznaczony do ochronnodekoracyjnego malowania drewna na zewnątrz;
tworzy trwałą, matową powłokę odporną na
grzyby i glony; wiadro 9 l (16,56 zł/l)

079

895

799

GRABIE OGRODOWE

RĘKAWICE
OGRODOWE WAMPIRKI

szerokość robocza 46 cm; 25
zębów; trzonek drewniany

79,-

SZCZOTKA ULICÓWKA

szczotka do zamiatania m.in. ulic,
kostki brukowej; szerokość 40 cm

295,-

super cena!

TACZKA
OCYNKOWANA

ogrodnicza taczka
z ocynkowaną misą tłoczoną
o grubości 0,6 mm i ładowności do
80 l; posiada koło pneumatyczne
oraz plastikową felgę

Oferta ważna od 22 marca do 3 kwietnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów

TACZKA DWUKOŁOWA

taczka dwukołowa z możliwością załadunku
do 300 l; głównie przeznaczona do pracy
w ogrodzie lub na działce

2

149

1490

zł/m2

1

2

2990
SIATKA NA KRETY

gramatura – 40 g/m2

49

AGROWŁÓKNINA CZARNO-BRĄZOWA

1. przeciwdziała rozwojowi chwastów; format 0,8 x10 m
2. format 1,6 x 10 m

90

1290

super cena!

TRAWA UNIWERSALNA

doskonała do zakładania uniwersalnych
trawników przydomowych; wydajność do
180 m2 z opakowania, worek 4,5 kg (11,09 zł/kg)

ZIEMIA UNIWERSALNA
DO KWIATÓW I WARZYW

KORA IGLASTA

frakcja 0-60 mm; poprawia właściwości fizyczne
i chemiczne gleby, zapewnia jej odpowiednie pH
oraz stałą temperaturę, pojemność 80 l (0,16 zł/l)

9

995

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)

1990

75

szt.

super cena!

super cena!

CZYŚCIK DO KOSTKI

do usuwania wykwitów węglanowych z kostki brukowej,
elementów betonowych i fug cementowych; usuwa
osady z kamienia i rdzy, naloty wapienne i plamy po
wodzie oraz inne uciążliwe zabrudzenia; opakowanie 1 l

99,-

super cena!
IMPREGNAT DO KOSTKI
„MOKRA KOSTKA”
carbona

impregnat na bazie wody do posadzek
betonowych, kostki brukowej i posadzek
wykonanych z kamieni naturalnych;
gwarantuje długotrwałą ochronę przed
szkodliwym działaniem wilgoci, zapobiega
wzrostowi mchów i porostów, wzmacnia
naturalny odcień, zwiększa intensywność
barw, opakowanie 5 l (19,8 zł/l)

luna

LA LINIA

płyty La Linia w formacie 40 x 40 x3,8 cm o chropowatej powierzchni
z dodatkiem szlachetnych kruszyw są propozycją dla osób szukających
eleganckiego rozwiązania na taras, ścieżkę lub otoczenie basenu; występują
w dwóch kolorach luna i carbona

3

Oferta ważna od 22 marca do 3 kwietnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów

49,-

699

super cena!

u 4 mm
grubość drut
PANEL OGRODZENIOWY
POWLEKANY

OBRZEŻE BORDER

czarna opaska ozdobna i pielęgnacyjna do
stosowania w przydomowych ogrodach;
długość 1 metr, wysokość 45 mm

panel o wymiarze 123 x 250 cm
w kolorze antracytowym; oczko
50 x200 mm; grubość drutu 4 mm

1390

2490

PODSTAWA
SŁUPA

PODSTAWA
SŁUPA

ułatwia montaż
elementów
drewnianych
z betonem, zapewnia
odpowiednią dylatację
drewna do podłoża;
format 100 x120 x 5 mm

wbijana postawa
ułatwia montaż
elementów
drewnianych
w glebie

49,-

super cena!

super cena!
gOTOWY BETON
DO SŁUPKÓW POST MIX 448

KANAŁ ODWODNIENIOWY
SELF EUROLINE

specjalistyczna, szybkowiążąca, gotowa
mieszanka betonowa do mocowania
słupków ogrodzeniowych, montażu
krawężników oraz wykonywania elementów
betonowych i wylewek; worek 20 kg
(0,85 zł/kg)

KOSZ NA ŚMIECI 120 l

pojemnik na odpady o pojemności 120
litrów; wykonany z mocnego tworzywa HDPE
odpornego na promienie UV oraz szkodliwe
warunki atmosferyczne; posiada gumowe kółka

Oferta ważna od 22 marca do 3 kwietnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów

KRATKA TRAWNIKOWA

panel do trawników do stabilizacji
i utwardzenia gruntu; format 50 x 50 cm

1690

99,-

895

kanał z polimerbetonu wyposażony
w bezśrubowo mocowany ruszt ze
stali ocynkowanej; przeznaczony do
odprowadzania wody przed wjazdami
do garaży i przy wejściach do budynków;
klasa wytrzymałości A15; długość 1 m

1590
169,KOSZ NA ŚMIECI 110 l

wykonany z blachy ocynkowanej,
chroniącej przed korozją;
przystosowany do mechanicznego
opróżniania przez śmieciarki

4

WORKI
BUDOWLANE
240 l

17

95

10 sztuk
w opakowaniu

PLANDEKA
OKRYWAJĄCA
NIEBIESKA

plandeka odporna na
działanie warunków
atmosferycznych takich
jak deszcz, śnieg i wiatr;
może być używana
zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz budynków;
format 3x 5 m; grubość 90 g

599

599

NAWÓZ DO ROŚLIN KWITNĄCYCH

599

NAWÓZ
UNIWERSALNY

wspomaga intensywność kwitnienia
kwiatów doniczkowych, ogrodowych i roślin
balkonowych; odpowiednie stosowanie
sprawia, że rośliny kwitną bujnie, a barwa
kwiatów jest intensywna; opakowanie 1,1 kg
(5,45 zł/kg)

NAWÓZ DO PELARGONII

skutecznie zapobiega rozwojowi chorób
czy szkodnikom; wpływa na proces
kwitnienia roślin i ich ubarwienie;
opakowanie 1,1 kg (5,45 zł/kg)

idealny do warzyw, owoców,
krzewów i drzew; poprawia
naturalne warunki glebowe;
opakowanie 1,1 kg (5,45 zł/kg)

129,-

wieloskładnikowy nawóz mineralny
do roślin balkonowych i tarasowych;
powoduje ich obfite kwitnienie;
opakowanie 1,1 l (5,45 zł/kg)

SEKATOR
NOŻYCOWY PROSTY

SEKATOR NOŻYCOWY PROSTY

dwuręczny sekator nożycowy przeznaczony do cięcia
świeżych gałęzi i pędów; zastosowana przekładnia
zwiększa siłę cięcia; maksymalna średnica cięcia
45 mm; ostrze pokryte powłoką nieprzywierającą;
wariant teleskopowy pozwala na łatwe i szybkie
wydłużenie rączek o dodatkowe 31 cm

dwuręczny sekator nożycowy
przeznaczony do cięcia świeżych
gałęzi i pędów; zastosowana
przekładnia zwiększa siłę cięcia;
maksymalna średnica cięcia 45
mm; ostrze pokryte powłoką
nieprzywierającą

3995

29

95

JEDNORĘCZNY SEKATOR NOŻYCOWY

zapewnia czyste, łatwe cięcie, co zawdzięcza
szlifowanemu ostrzu wykonanemu ze stali
pokrytej powłoką nieprzywierającą; wyposażony
w blokadę ostrza oraz wygodny uchwyt

3

NAWÓZ DO ROŚLIN
BALKONOWYCH

109

super cena!

KM

599

399,-

5

SEKATOR NOŻYCOWY
P26 SINGLESTEP™

sekator nożycowy o cięcia
świeżych gałęzi; średnica
cięcia 22 mm

PODKASZARKA SPALINOWA

kosa spalinowa z dwusuwowym silnikiem
przeznaczona do prac ogrodowych oraz miejsca
trudno dostępnych; pojemność silnika 52 cm3;
szerokość koszenia żyłką 42 cm; szerokość koszenia
tarczą 25,5 cm; w zestawie kosa spalinowa, głowica
z żyłką, tarcza tnąca, uprząż podtrzymująca,
zbiornik do sporządzenia mieszanki i klucz do świec
oraz klucze montażowe w etui

Oferta ważna od 22 marca do 3 kwietnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów

69,-

95,-

super cena!

super cena!
DULUX
COMPLEX WHITE 3

atką
wieczko z kr
m a l ar s k ą

emulsja lateksowa do
malowania wewnątrz
pomieszczeń; charakteryzuje
się bardzo dobrym kryciem,
super wydajnością (do
15m2/l) oraz przyjemnym
odcieniem bieli; nie
pozostawia smug,
opak. 9 l (10,56 zł/l)

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)

1495
895

GRUNT BAT

przeznaczony jest do
wyrównania chłonności,
stabilizacji i wzmocnienia
podłoży pylących; zwiększa
przyczepność oraz ułatwia
nanoszenie powłok malarskich
oraz zapraw; opakowanie 5 l
(2,99 zł/l)

WAŁEK MALARSKI
GEPARD Z RĄCZKĄ

sprawdzi się do rozprowadzania
farb lateksowych i emulsyjnych;
szerokość wałka 18 cm

199

2290

FOLIA
MALARSKA

format 4x 5 m

WAŁEK MALARSKI GEPARD Z TELESKOPEM

wałek o szerokości 18 cm wyposażony w kij teleskopowy
o długości 2 metrów; do farb lateksowych i emulsyjnych

895

995

1
2

PAPIEROWA TAŚMA

1. NIEBIESKA 30/50 BAT taśma do wewnątrz i na
zewnątrz; nie pozostawia kleju;
umożliwia czyste malowanie bez podciekania
2. ŻÓŁTA 38/50

Oferta ważna od 22 marca do 3 kwietnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów

6

199
RĘKAWICE
MALARSKIE 1003

rozmiary 9-11

119,-

69,-

super cena!

1495

super cena!

DRABINA
WOLNOSTOJĄCA

drabina
pięciostopniowa
rozkładana, wykonana
z aluminium

TEKTURA
FALISTA

DRABINA TABORET

idealna do zabezpieczania
podłóg, mebli i sprzętów
podczas malowania i prac
remontowych; format 1 x 15 m

trzystopniowa, wygodna
drabina do domowego
użytku

1190
TYNK GIPSOWY
RĘCZNY GOLDBAND

sucha zaprawa gipsowa przeznaczona do
tynkowania całych powierzchni ścian lub
wypełniania ubytków na wszelkich podłożach
mineralnych; może być wykończony na gładko
i wtedy nie wymaga dodatkowego wygładzania
gładzią; worek 5 kg - 11,90 zł (2,38 zł/kg) i 30 kg

3490

799

ROLL GIPSEL 696

AKRYL UNIWERSALNY BIAŁY

gotowa gładź polimerowa
przeznaczona do nakładania
ręcznego, wałkiem i natryskowo;
idealnie gładka i śnieżnobiała;
wiadro 20 kg (1,75 zł/kg)

czna
kotwa chemi

elastyczny i uniwersalny uszczelniacz
stosowanym do wypełniania pęknięć,
rys i szczelin w murach i ścianach przed
malowaniem; może być stosowany
zarówno wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń; 280 ml (28,54 zł/l)

2490

2690

super cena!

UNIWERSALNA POLIESTROWA
ŻYWICA BEZ STYRENU

KLEJ MAMUT

biały, elastyczny i wyjątkowo trwały
klej do ciężkich lub mocno obciążonych
elementów (bez podpierania) w tym:
okładzin, blatów, półek, ram, frontów,
parapetów, gzymsów, progów itp.; zastępuje
śruby, kołki i gwoździe do podłoży gładkich
i porowatych, do stosowania wewnątrz i na
zewnątrz, opak. 290 ml (85,86 zł/l)

idealna do zastosowań, gdzie nie ma
możliwości wykonania tradycyjnego
kotwienia; łatwa w dozowaniu
dzięki opatentowanemu systemowi
samootwierania oraz przy użyciu
dozowników manualnych lub
pneumatycznych; objętość 300 ml
(89,67 zł/l)

7

Oferta ważna od 22 marca do 3 kwietnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów

39

95

super cena!

2690
SZYBKA PIANA ULTRA FAST 70

piana pistoletowa o przyspieszonym
czasie utwardzania i obniżonej
post ekspansji; rekomendowana do
wypełniania, montowania, uszczelniania
i izolowania; 750 ml (35,87 zł/l)

1490

PISTOLET DO PIANKI MONTAŻOWEJ

PIANA PISTOLETOWA BAT

ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego;
wygodnie leży w dłoni, co podnosi komfort pracy

służy do montażu okien, drzwi,
izolacji cieplnej i akustycznej,
wypełniania szczelin oraz łączenia
elementów w konstrukcjach
szkieletowych; łatwa i szybka
w użyciu; 750ml (22,53 zł/l)

189,-

1990

super cena!

MYJKA DO OKIEN

STYROPUK FUNDAMENT

przeznaczona jest do mycia wszelkiego rodzaju
powierzchni szklanych, luster, kabin prysznicowych,
a przede wszystkim okien; urządzenie pracuje w
każdym kierunku (góra-dół, lewo-prawo, skos-łuk),
co daje nieograniczone możliwości jeżeli chodzi o
kształt czyszczonej powierzchni; nie pozostawia smug i
zacieków; zasilana akumulatorowo

klej do syropianu w piance do przyklejania
płyt ocieplających typu EPS i XPS do
izolacji fundamentów wykonanych
z dyspersyjnych mas bitumicznych; puszka
750 ml (26,53 zł/l)

1890

239,-

super cena!

ODKURZACZ
UNIWERSALNY WD3

doskonale sprawdzi się w roli odkurzacza
samochodowego oraz w piwnicy, garażu,
przydomowym warsztacie, a także
na podjeździe i tarasie; pracuje na sucho
i mokro bez potrzeby wymiany filtra

13

STYROPUK ELEWACJA

klej do płyt styropianowych; idealny do
ocieplania ścian zewnętrznych budynków;
przyklejania kasetonów styropianowych,
paneli ściennych; montażu parapetów;
wypełniania szczelin w izolacji termicznej;
puszka 750 ml (25,2 zł/l)

19

90

95

super cena!

super cena!

KLEJ DO STYROPIANU

zaprawa przeznaczona do
przyklejania białych płyt
styropianowych do podłoży
betonowych, ceramicznych,
surowych lub otynkowanych;
worek 25 kg (0,56 zł/kg)

Oferta ważna od 22 marca do 3 kwietnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów

KLEJ DO STYROPIANU UNI S

klej do styropianu białego
i grafitowego, do mocowania płyt
i do zatapiania siatki; worek 25 kg
(0,8 zł/kg)

8

89,-

49,-

super cena!

BLUZA WZMACNIANA TKANINĄ SOFTSHELL

POLAR

lekka, wygodna i ciepła bluza; posiada wzmocnienia z materiału softshell
na barkach, rękawach i bokach co zapewnia wyższą odporność na uszkodzenia
mechaniczne; bluzę wyróżnia atrakcyjny wzór, dzięki czemu można jej używać
także po pracy; dostępna w rozmiarach od S do XXXL

999

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

69,-

super cena!

SPODNIE ROBOCZE
DO PASA

KOSZULKA

wygodna koszulka z wysokiej
jakości bawełny; dostępna
w rozm. S-XXXL

spodnie wykonane z wysokiej jakości
materiału; wzmocnione w miejscach narażonych
na przetarcie; posiadają potrójnie przeszyte szwy
zwiększające trwałość łączenia oraz opcję włożenia
nakolanników; solidne kieszenie wytrzymują nawet
duże obciążenie; rozmiary S-XXL

49,-

89,-

super cena!

BUTY ROBOCZE

BUTY ROBOCZE WYSOKIE

z metalowym podnoskiem i zamkniętym obszarem
pięty; posiadają wysoką odporność na przebicie;
dostępne w rozm. 40-47

skórzane buty robocze wyposażone
w stalowe podnoski; posiadają
antypoślizgową podeszwę i wkładkę
antyprzebiciową; występują
w rozmiarach 41-46

9

99,-

super cena!

PÓŁBUTY ROBOCZE TRAMPKI

wykonane z oddychającej tkaniny; posiadają
gumową antypoślizgową podeszwę
i podnosek stalowy odporny na uderzenia;
występują w rozmiarach 41-46

Oferta ważna od 22 marca do 3 kwietnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów

995

119,-

super cena!

ZESTAW NAŚWIETLACZY LED
NA STATYWIE 2x50 W

profesjonalny zestaw dwóch
naświetlaczy o mocy 50 W każdy
umieszczony na statywie; strumień
świetlny 8000 lm (80 lm/W)

NAŚWIETLACZ LED 10 W

naświetlacz zasilany prądem zmiennym
o strumieniu świetlnym 800 lm, barwa
światła zimna (6400 K)

129,-

PRZEDŁUŻACZ
BĘBNOWY 25 METRÓW

przedłużacz bębnowy 3x1.5 mm2 przeznaczony
jest do zastosowań profesjonalnych;
wyposażony we wtyczkę i cztery okrągłe gniazda
z uziemieniem wykonane z jednolitego odlewu

169,-

1695

super cena!

PRZEWÓD YDYP 3x1.5 mm2

PRZEDŁUŻACZ

stały o długości przewodu zasilającego
10 metrów, napięcie znamionowe 230 V,
posiada gniazdo okrągłe typu C
(bez uziemienia) z pokrywą

679,-

przewód do układania na stałe w urządzeniach
elektrycznych pracujących w środowisku suchym
i wilgotnym, do układania pod i na tynku, przewód płaski
o jednodrutowych żyłach miedzianych, 100 metrów w rolce
(1,69 zł/m.b)

2790

super cena!

super cena!

230
V

750

GŁADŹ OMEGA

W

SZLIFIERKA DO GIPSU

przeznaczona do szlifowania gładzi gipsowych, powierzchni drewnianych
i metalowych oraz usuwania starych powłok farb; wyposażenie: walizka transportowa,
papier ścierny 6 szt. (2 x150, 2 x180, 2 x 240) worek na pył, wąż odpylający 4,5 metra,
pierścień LED 360 stopni i przewód zasilający

Oferta ważna od 22 marca do 3 kwietnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów

10

biała gipsowa gładź szpachlowa
Omega do ręcznego
lub maszynowego wykonywania
gładzi na ścianach i sufitach
wewnątrz budynków; przeznaczona
jest do wygładzania równych
powierzchni mineralnych,
a w szczególności podłoży
gipsowych, betonowych
oraz tynków cementowych
i cementowo-wapiennych;
worek 20 kg (1,40 zł/kg)

D UŻ Y W Y B Ó
R
KOLORÓW

SILIKON MAPESIL AC 100

przeznaczony do uszczelniania rozmaitych spoin
FUGA ELASTYCZNA
w posadzkach oraz ścianach w pomieszczeniach;
tworzy barierę, która uniemożliwia wchłanianie
elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca,
odporna na ścieranie zaprawa do wypełniania
się brudu oraz wilgoci i w ten sposób zabezpiecza
szczelin o szerokości od 2 do 20 mm; chroni przed szczeliny przed grzybami oraz pleśnią;
powstawaniem plam i wykwitów; opakowanie 5 kg opakowanie 310 ml

3995

super cena!

399

super cena!

KLEJ DO PŁYTEK ADESILEX P9

cementowy klej o podwyższonych parametrach,
zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie
schnięcia otwartego, do wszystkich rodzajów
płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego;
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz; worek 25 kg

4290

super cena!

WIADRO w zestawie
do dwóch worków
kleju

FOLIA IZOLACYJNA SZCZELNA ŁAZIENKA

ŻELOWY KLEJ DO PŁYTEK GEOFLEX

wysokoelastyczny klej do płytek; do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz; nadaje się na ogrzewanie podłogowe;
worek 25 kg (1,60 zł/kg)

PACA ZĘBATA

paca nierdzewna o wymiarach
zęba 10x10 mm; wymiar 12 x 27 cm

1995

elastyczna i wodoszczelna folia do uszczelniania
pomieszczeń o dużej intensywności zawilgocenia
(łazienki, toalety, pralnie, farbiarnie itp.)
przed układaniem płytek ceramicznych; zapewnia
ochronę przeciwwilgociową na powierzchniach
łatwowchłaniających wilgoć (np. płyty gipsowokartonowe, tynki gipsowe, płyty gipsowo-włóknowe
itp.); szybko schnie; wiaderko 4 kg (10,73 zł/kg)

1195
BETON B25

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK

system marki Partner to innowacyjny sposób zwiększający wydajność pracy
oraz precyzję podczas układania płytek; system umożliwia poziomowanie płytek
grubości 3-16 mm; odpowiednio cienka podstawa klipsa ułatwia jego usunięcie
po zakończonej pracy; opakowanie zawiera 100 sztuk klipsów w rozmiarze 1 mm;
kliny i szczypce nie wchodzą w skład zestawu
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zaprawa przeznaczona do
wykonywania cementowych
podkładów podłogowych
i posadzek; wewnątrz
i na zewnątrz budynków;
stosowana jako podkład
w systemie ogrzewania
podłogowego, nadaje się
do kotwienia słupków
ogrodzeniowych;
worek 25 kg (0,48 zł/kg)

Oferta ważna od 22 marca do 3 kwietnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów

339,-

297,-

super cena!
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MIESZADŁO DOMIX

KOMPRESOR OLEJOWY KALTMANN K-K 24 l

elektryczne mieszadło o ergonomicznej
i zwartej konstrukcji; odpowiednie do klei
na bazie cementu, żywicy, farb i innych materiałów
o maksymalnej przepustowości 40 kg mieszania;
w zestawie głowica 120 mm

sprężarka-kompresor K-K24 to niewielkie gabarytowo, ale bardzo wydajne
urządzenie łączące wysoką jakość z niską wagą własną, łatwością obsługi,
bezpieczeństwem oraz niską emisją hałasu; wyposażenie: filtr powietrza,
miarka oleju, uszczelka gumowa i instrukcja obsługi w języku polskim

499,-

super cena!

dwa akumulatory
w zestawie

18
V

WIERTARKO-WKRĘTARKA

akumulatorowa wiertarko-wkrętarka; wyposażona
w dwa biegi umożliwiające kontrolowanie prędkości
i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań,
w zestawie wiertarko-wkrętarka, ładowarka
i dwie baterie (2 i 4 Ah)

349,-

super cena!

125
mm
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AKUMULATOROWE
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

super cena!
18
V

bezszczotkowa technologia zapewnia
wyższą moc podczas cięcia, szlifowania,
a nawet obróbki materiałów murarskich,
w zestawie bez akumulatora i ładowarki

PODKASZARKA
AKUMULATOROWA

umożliwia cięcie w pionie przydatne
w czasie strzyżenia krawędzi trawnika;
szerokość koszenia 25cm zapewnia
optymalną szybkość i precyzję pracy;
w zestawie bez akumulatora i ładowarki

Oferta ważna od 22 marca do 3 kwietnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów

super cena!

SZLIFIERKA KĄTOWA

V

nożyce do żywopłotu z dużą wydajnością cięcia;
posiadają ostrze o długości 55 cm; maksymalna
zdolność cięcia 22 mm; w zestawie bez akumulatora
i ładowarki

169,-

379,-
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PIŁA SZABLASTA

uniwersalne urządzenie do cięcia
różnorodnych materiałów,
w zestawie bez akumulatora
i ładowarki

199,-

199,-

249,-

2790

super cena!

super cena!

1200
W

125

900

mm

W

SZLIFIERKA KĄTOWA

mały, ergonomiczny obwód korpusu
umożliwia komfortowy chwyt i wygodną
oraz bezpieczną pracę; prędkość bez
obciążenia 11800 obr./min

185
mm

PILARKA TARCZOWA

posiada możliwość cięcia pod skosem w zakresie od 0° do 45°,
maksymalna grubość ciętego materiału pod kątem prostym
wynosi do 65 mm, a pod skosem do 43 mm

829,-

ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU

zestaw wierteł do betonu o średnicach
od 4.0 do 10.0 mm posiadających końcówki
widiowe o kształcie motylkowym

77,-

tona

super cena!

109,-

super cena!

PELLET

produkowany
wyłącznie z wiórów
i trocin z drzew
iglastych (sosna), po
spaleniu wytwarza
znikomą ilość popiołu;
wartość opałowa
wynosi około 5 kW/kg;
worek 15 kg

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2”

WEŁNA SKALNA TOPROCK PREMIUM

niepalna wełna o podwyższonej rekcja na ogień
A1; znacznie zwiększy bezpieczeństwo Twojego
domu, a także obniży koszty ogrzewania; izoluje
akustycznie; łatwa w docinaniu i szybka
w montażu; 3,5 m2 w rolce, grubość 15 cm

1790

wszystkie elementy wykonane są z wysokiej
jakości stali zapewniającej długoletnią żywotność
narzędzi; w zestawie znajduje się m.in. szeroka
gama nasadek sześciokątnych (10 - 32 mm),
grzechotka 1/2” z trwałym mechanizmem
zapadkowym o 45 zębach i dwumateriałową,
ergonomiczną rękojeścią oraz akcesoria
(przedłużki, przegub, redukcja)

479,-

super cena!

SCHODY STRYCHOWE LWK Plus

składane trzysegmentowe schody o wymiarze 70x120 cm,
dostosowane do wysokości pomieszczeń do 280 cm;
zapewniają najwyższy komfort użytkowania; w zestawie
wykończona termoizolacyjnie klapa w kolorze białym,
poręcz, stopki i drążek do obsługi schodów

2690

super cena!
MASA VARIO

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA

płyta gipsowo-kartonowa z nadrukowaną miarką do wykonywania poszyć lub okładzin lekkich
systemów: okładzin ściennych, ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy
poddaszy; obniżona krawędź (o 1 mm) zapewnia maksymalną wytrzymałość połączeń,
format 1,2 x 2,6, grubość 12,5 mm
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konstrukcyjna masa do szpachlowania
połączeń płyt g-k; w połączeniu
z taśmą zbrojącą gwarantuje brak
pęknięć na połączeniu płyt g-k;
worek 5 kg (5,38 zł/kg)

Oferta ważna od 22 marca do 3 kwietnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów

35

55

1995

zł/m2

arkusz

super cena!

35 lat
gwarancji
GONTY BITUMICZNE

gonty bitumiczne przeznaczone do krycia dachów pochyłych
o różnych kształtach w budownictwie indywidualnym,
wielorodzinnym, a także obiektach przemysłowych; można je
stosować zarówno na dachach nowych, jak i remontowanych;
dostępne w kolorze grafitowym, zielonym,
czerwonym i brązowym

BLACHODACHÓWKA PANELOWA LOARA

blachodachówka o wysokiej odporności na odbarwianie
i korozję; wytrzymała na mikropęknięcia; cena dotyczy
powłoki TOPMAT w kolorze czarnym, antracytowym
i brązowym; arkusz kryje efektywnie 0,777 m2

995

39,-

zł/m2

super cena!

IZOHAN DYSPERBIT

PAPA PYE PV250 S52 H

jednoskładnikowa masa do wykonywania hydroizolacji przeciwwilgociowej
fundamentów oraz renowacji pokryć dachowych; to masa dyspersyjna nie
zawierająca rozpuszczalników; można ją stosować również do gruntowania
podłoży (należy go rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1) pod właściwą
hydroizolację fundamentu, wiadro 20 kg (1,95 zł/kg)

papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS,
do użycia jako warstwa wierzchnia na papie zgrzewalnej podkładowej
lub jako papa uszczelniająca wierzchniego krycia do remontu dachów
pokrytych warstwami starych pap; grubość 5,2 mm; 7,5 m2 w rolce

359,-

89,-

super cena!

DRZWI STALOWE
BIAŁE ZK ISO

białe drzwi wykonane
z ocynkowanej blachy stalowej;
posiadają wypełnienie ze
styropianu; idealne do garaży,
kotłowni itp.; w zestawie znajduje
się skrzydło, ościeżnica kątowa,
zamek, klucz budowlany, zawiasy,
uszczelka i klamka; szerokość
90 cm, kierunek otwierania
uniwersalny

Oferta ważna od 22 marca do 3 kwietnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów

REGAŁ

regał metalowy
ocynkowany składający
się z 5 półek; maksymalne
obciążenie 175 kg na półkę;
format 180x90x40 cm
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Oferta ważna
od 22 marca do 3 kwietnia 2021 r.
lub do wyczerpania zapasów.

Szukasz

dachu?

Odwiedź naszych doradców

Dopasujemy ofertę
do Twoich potrzeb

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW:
Bytów | ul. Wybickiego 16 | tel. 59 822 66 26
Czarna Dąbrówka | ul. Przemysłowa 16 | tel. 59 821 23 12
Gdańsk-Kokoszki | ul. Nowatorów 13 | tel. 58 349 55 60
Gowidlino | ul. Kartuska 64 | tel. 58 685 65 94
Kartuzy | ul. Węglowa 8 | tel. 58 380 56 05
Kościerzyna | ul. Żurawinowa 52 | tel. 58 680 44 44
Lębork | ul. Majkowskiego 10 | tel. 59 863 14 90
Pruszcz Gdański, ul. Tczewska 6 | tel. 58 692 81 82
Reda | ul. Obwodowa 66 | tel. 58 678 43 10
Sierakowice | ul. Mirachowska 31 | tel. 58 684 73 36
| ul. Ks. B. Sychty 42 | tel. 58 681 68 30
Słupsk | ul. Grunwaldzka 15 | tel. 59 845 62 01
Stara Kiszewa | ul. Kościerska 42 | tel. 58 687 68 26
Zblewo | ul. Pinczyńska 1a | tel. 58 560 90 80

www.bat.pl

Podane ceny są cenami brutto. Nie gwarantujemy, że publikowane dane, opisy i zdjęcia nie zawierają
nieścisłości lub błędów. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen. Nie odpowiadamy za błędy w druku.
Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

