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Wiosna

349 w ogrodzie

1/2021 | cena 2,49

zł (w tym 8%

poradnik – domy,

VAT) ISSN 2299-940X

WIOSNA

mieszkania, ogrody

• inwestycje w
nieruc
w sam raz na trudnehomości
czasy

zł/szt.

m jak
mrówka

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

• napraw, odświ
– nie wyrzucajeż, zregeneruj
pochopnie!
• jak odetchnąć
– odprężające w czasach pandemii
aranżacje w domu
i ogrodzie

379

2,45
KM

zł/szt.

Pilarka
spalinowa NAC

Pilarka
spalinowa NAC

silnik 49,3 cc - maks. moc
3 KM, dł. prowadnicy: 45 cm

silnik 45 cc,
maks. moc 2,45 KM,
dł. prowadnicy: 40 cm

Pilarka
elektryczna NAC

1199

zł/kpl.

dostępne
kolory:

3
KM

189

1800
W

y
hit cenow

Drzwi
zewnętrzne
Pasadena

zł/szt.

wymiar: 90 cm, kolor orzech szlachetny lub antracyt;
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie:
Nano Advance; szyba hartowana refleks;
ramka kolor czarny; komplet akcesoriów w cenie

moc 1800 W, dł. prowadnicy:
35 cm, prędkość przesuwu
łańcucha 13 m/s

55
zł/szt.

3790
zł/panel

Szpadel
prosty
Ideal Pro
komplet sekatorów
SingleStep l28+p26

109
zł/kpl.

y
hit cenow

1.

997,-

1. panel ogrodzeniowy 3D, wym. 250x123 cm, drut śr. 3,2 mm,
oczko 75x200 mm, kolor RAL 7016 antracyt - 37,90 zł
2. słupek ogrodzeniowy, wym. 40x60x2000 mm, kolor RAL 7016 antracyt - 24,99 zł

Wertykulator
elektryczny
HANDY

moc 1600 W, regulacja
głębokości rob.oczej
(od -12 do aż 8 mm),
szer. robocza 34 cm,
pojemny kosz 40 l
9,2 kg

wąż wysokociśnieniowy i poręczny pistolet
zapewniające 6-metrowy promień roboczy, skuteczna
lanca Vario Power z regulacją ciśnienia, lanca z dyszą
rotacyjną do usuwania uporczywych zabrudzeń
oraz filtr wstępny zabezpieczający pompę przed
zanieczyszczeniami mogącymi znajdować się
w podawanej wodzie, pompa aluminiowa

psb MRÓWKA
Świebodzin

system 3D

ogrodzenie

zł/zest.

Myjka
ciśnieniowa
K 4.25 ALU
+ akcesoria

2.

psb MRÓWKA
Międzyrzecz

359
zł/szt.

+200 punktów PAYBACK

+50

za zakupy za min. 70 zł

1600
W

psb MRÓWKA
nowa sól

8316
Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 05.03-20.03.2021 r.

Łazie nkaia

od

649
zł/kpl.

i kuc h n

nie
jak marze

2.
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od

399zt.
zł/s

1.

od

229

zł/szt.

Zestaw
SILVES/
PAPAJa/
MARO*

Zestaw pinia*

1. szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm - 319 zł,
60 cm - 359 zł, 80 cm - 429 zł
2. słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 229 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

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

Kabina Malta Duo

- wym. 80x80cm lub 90x90cm; brodzik głęboki
z siedziskiem wys. 38 cm; szkło transparentne ze wzorem
mlecznym; rolki górne podwójne, dolne pojedyncze wypinane; profile aluminiowe – chrom; metalowe uchwyty;
wym.: 80x80 cm - 649 zł; 90x90 cm - 699 zł

139
zł/szt.

od

289

system
antyka mień

Bateria
zlewozmywakowa
ZUMBA

229

zł/kpl.

elastyczna wylewka, kolory: czarna, beżowa, szara,
cytrynowa, zielona, miętowa, biała

zł/szt.

Kolumna
natryskowa
Ares

wykończenie czarne; górna deszczownia
ABS 1-funkcyjna; słuchawka natryskowa
1 funkcyjna; wąż natryskowy 150 cm;
wąż podłączeniowy 50 cm

pojemnościowy
ogrzewacz wody

3499

dolny podumywalkowy;
10 l - 299 zł, 15 l - 329 zł

pojemnościowy
ogrzewacz wody

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

wszystkie
ogrzewacze
+100 PUNKTÓW
payback

zł/szt.

109
zł/kpl.

1 komorowy z ociekaczem 40x75 cm z syfonem

349

799

zł/zest.

449
zł/zest.

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

2

Kompakt
481 Carina
New clean ON

3/5 l, deska Duro, wolnoopadająca; odpływ poziomy

Marzec 2021

Waga
łazienkowa Nature

Zlew wpuszczany Trafis

różne wzory

+100

5999
zł/szt.

zł/zest.

Zestaw
podtynkowy
Cersanit
miska zawieszana
Mille Clean On;
deska duroplastowa,
wolnoopadająca;
przycisk spłukujący
mechaniczny
GALAXY chrom
błyszczący

PRODUKT
POLSKI

Deska sedesowa
new formic
duroplast

+100°P

deska

wolnoopadająca

8499
zł/szt.

SLIM
Deska psb formic
SUPER SLIM NEW
wolnoopadająca, duroplast
i zbieraj punkty

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

deska

wolnoopadająca

279

Szlifierka
kątowa 900 W

269

900
W

zł/szt.

moc nominalna 900 W;
śr. tarczy 125 mm; prędk. obr.
bez obciążenia 2800-11000 min-1

zł/zest.

125
mm

1200
W

349

Elektryczne
mieszadło
do zapraw
budowlanych

zł/szt.

750
W

moc 1200 W, prędk. obr.
na I biegu 0- 500 obr./min,
na II biegu 0-700 obr./min.;
w zestawie znajduje się mikser
z typem mocowania: gwint
M14”

1400
W

339

zł/szt.
Szlifierka do powierzchni
gipsowych 750 W

Odkurzacz
warsztatowy
1400 W

reg. prędk. obrotowej 1500-2700 obr./min,
śr. tarczy 180 mm,wygodny, gumowany uchwyt,
LED-owe podświetlenie obszaru roboczego

zbiornik 30 l (stal-inox),
metalowa rura teleskopowa,
wąż elastyczny o dł. 2,5 m, odpływ wody,
dodatkowe gniazdo do elektronarzędzi, filtry:
worek papierowy, filtr HEPA, filtr gąbkowy;
możliwość pracy z pyłem gipsowym

159

zł/zest.

379
zł/szt.

1100
W

+100
720
W

wiertła

5999
zł/szt.

1,5
KM

w komplecie

Poziomnica Perfect PowerMax

Wiertarka udarowa z zestawem

moc 720 W; obroty: 0-2800 min-1; udar: 44800 min-1;
wiercenie w drewnie/metalu/betonie: 30/10/13 mm;
uchwyt mocowania wierteł 1,5-13 mm, w zestawie
z walizką oraz wiertłami do betonu 5 sztuk

od

Kompresor 24 l

bezolejowy Stanley, zbiornik 24 l, moc 1,5 KM/1100 W,
przepływ powietrza 180 l/min, ciśnienie maks. 8 bar

2999
zł/szt.

159

Klamka
Qubik

zł/szt.

kolor czarny;
z długim szyldem

dł. 40-200 cm; aluminiowy korpus dwuteowy
zwiększający sztywność; dokładność pomiarowa
0,5mm/1m; profil frezowany obustronnie;
ergonomiczne uchwyty; system malowania
proszkowego, materiał odporny na ścieranie

119
zł/szt.

Spodnie
jeansowe

799
zł/szt.

robocze ze
wzmocnieniami

y
hit cenow

1099

czapka
akrylowa
ocieplana

zł/szt.
Bluza ocieplana
zielono-czarna

Drzwi antywłamaniowe Imperia RC2

dostępne rozmiary: 80 i 90; kolory: orzech i antracyt; odporność na
włamanie klasa RC2; bezpieczne okucia HAGA w komplecie; atestowane wkładki WILKA w klasie B system jednego klucza; specjalne kieszenie
utrudniające wyłamanie zamków; 2 atestowane zamki wielo-bolcowe;
górny i dolny; 3 bolce anty-wyważeniowe; wzmocnione zawiasy Z-5+,
z zabezpieczeniem przeciwko wyłamaniu; systemowy próg ze stali
nierdzewnej INOX
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

1399
zł/para

Rękawice
ze skóry koziej

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

129
zł/para

Trzewiki
zamszowe

beżowo-brązowe

Marzec 2021

3

109

od

+50

zł/szt.

6990
zł/szt.

1.

+50

2.

OPRAWA OŚWIETLENIOWA ESENCJA
gwint 3xE14

4.

3.

1.

od

14590

zł/szt.
OPRAWA
OŚWIETLENIOWA CAPRI

+50

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA
FREEZE

zł/szt.

PlafonY

2.

od

11590

1. GENUA, gwint 3xE14 - 229 zł
2. LED neapol 6xE14 + LED 18 W,
z pilotem - 259 zł
3. glamour, gwint 3xE27 - 269,90 zł
4. OPRAWA PLAFON PICCADILLY,
kolor: chrom, gwint: E14;
1 pł. - 115,90 zł, 3 pł. - 189,90 zł,
5 pł. - 269,90 zł

gwint E14, moc 60 W,
1. 4 pł. - 145,90 zł
2. 6 pł. - 165,90 zł

gwint E14;
--1 pł. - 69,90 zł
--2 pł. - 125,90 zł
--3 pł. - 169,90 zł

+50

2.
2.
1.
1.

3.

3.
1.

od

4699
zł/szt.

od

4699
zł/szt.

2.

od

7999
zł/szt.

Oprawa
Irma

3.

kolor srebrny, gwint E27, moc 40 W,
dostępne w kolorach: srebrny, patyna
1. kinkiet - 46,99 zł
2. oprawa 3 - 109 zł
3. oprawa 5 - 169 zł

OPRAWA MIRA

gwint E27,
kolor: grafitowy/biały;
1. zwis - 79,99 zł
2. 3 listwa - 199 zł
3. 3 talerz - 219 zł

kolor chrom, gwint E27;
1. kinkiet - 46,99 zł
2. oprawa 3 - 109 zł
3. oprawa 5 - 169 zł

9990

+50

OPRAWA WISZĄCA vita

od

zł/szt.

4990

179

zł/szt.

zł/szt.

Plafon
Piccadilly
Gold

+50

kolor: złoty;
gwint: E14; 3 pł.

LAMPKA
BIURKOWA LED

moc 9 W, podstawa zmieniająca
kolory, 3 stopnie ściemniania,
dostępne kolory: biały, czarny, srebrny

od

59

90

od

PLAFONY LED
Z EFEKTEM GWIEŹDZISTEGO NIEBA
wym. 30-60 cm

5999
zł/szt.

zł/szt.

Przedłużacz
bębnowy
ECO LINE
różne rodzaje

4

Marzec 2021

Naświetlacze LED
akumulatorowe

- 10 W, 800 lm, IP65, 6400 K - 59,99 zł
- 20 W, 1600 lm, IP65, 6400 K - 109 zł
- 30 W, 2400 lm, IP65, 6400 K - 139 zł
- 50 W, 4000 lm, IP65, 6400 K - 199 zł

od

399
zł/szt.

2.
1.

od

2290

Lampka Solarowa
LAMPA
SOLAROWA

--plastik - 3,99 zł
--stal - 4,49 zł
i zbieraj punkty

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

zł/szt.

1. kula:
15 cm - 22,90 zł; 20 cm - 32,90 zł;
25 cm - 49,90 zł
2. z pilotem, zmieniająca kolory:
20 cm- 45,90 zł; 30 cm - 65,90 zł

2999

5999

zł/szt.

zł/szt.

10
litrów

farba akrylowa
PSB MRÓWKA

6199

9
litrów

38

10 l (6,20 zł/l)

od

48

99

zł/szt.

5999

2,5
litra

dekoral Akrylit W
kolor (moc koloru)

farba lateksowa do ścian i sufitów,
2,5 l (15,60 zł/l)

1.

2,5
litra

DULUX
KOLORY ŚWIATA

zł/szt.

1.

2.

od

3499
zł/szt.

farby

beckers
designer colour

1. Hammerite połysk, jednoskładnikowa farba do
antykorozyjnego, dekoracyjnego malowania metali,
0,7 l - 34,99 zł (49,99 zł/l)
2. Sadolin Classic Impregnat, głęboko penetrujący
impregnat przeznaczony do stosowania na zewnątrz,
dostępne różne kolory, 4,5 l - 85,99 zł (19,11 zł/l)

2,5 l - 59,99 zł (23,99 zł/l),
5 l - 109 zł (21,80 zł/l)

lateksowa farba do ścian
i sufitów, 2,5 l (19,60 zł/l)

549

wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała
farba lateksowa do malowania ścian i sufitów,
pomalowana powierzchnia zyskuje matowe
wykończenie, 10 l (10,90 zł/l)

5
litrów

y
hit cenow

od

beckers designer white

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

10
litrów

PPG GRUNT LATEKSOWY

biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, do
dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian
i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 9 l (6,67 zł/l)

99

zł/szt.

10
litrów

DULUX BIAŁY MAT

wewnętrzna, biała, 10 l (3 zł/l)

109

zł/szt.

od

5999
zł/szt.

0,75
litra

4899

3.

zł/szt.

0,75
litra

2.
0,75
litra

2,5
litra

DULUX szybKa odnOWA

1. okna i drzwi, 0,75 l - 62,99 zł (83,99 zł/l)
2. meble, 0,75 l - od 59,99 zł (od 79,99 zł/l)
3. meble kuchenne, 0,75 l - 69,99 zł (93,32 zł/l), 2,5 l - 189,99 zł (76 zł/l)

2999

betoniarka
budowlana

zł/opak.

Emulsja
gruntująca
Atlas Uni-Grunt

TYTAN
Elastyczny
żelowy klej
z włóknami
FLEX GEL

wzmacnia powierzchniowo
wszystkie rodzaje podłoży,
wysoka wydajność, szybkie
wysychanie, 5 kg (6 zł/kg)

od

25 kg (1,60 zł/kg)

7 mm

1.

gotowa do użycia gładź szpachlowa;
do stosowania wewnątrz budynków,
20 kg (2,45 zł/kg)

3999

zł/szt.

wieniec żeliwny, silnik 550 W,
- poj. 100 l - 549 zł
- poj. 120 l - 649 zł

gładź
szpachlowa
F-16 Finisz Bezpyłowa

2.

7 mm

1899
zł/m2

3.

od

8 mm

4.

8 mm

119
zł/szt.

Master Drabina
Drewniana

- 2x5 stopni - 119 zł
- 2x6 stopni - 139 zł

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

PANELE PODŁOGOWE

1. Dąb Piastowski, AC3, 7 mm - 18,99 zł
2. Dąb Sceniczny, AC4, 7 mm - 22,99 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

4V-fu ga
3. Dąb Colorado, AC4, 8 mm - 25,99 zł
4. Sosna Idaho, AC5, 8 mm, 4V-fuga - 33,99 zł

Marzec 2021
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y
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od

3790

zł/szt.

ZASŁONY

VELVET

zasłony

taśma, przelotki, różne
rozmiary - od 37,90 zł

od
Pościel CZTERY PORY ROKU

koce

poduszki

170x210 cm
- 47,90 zł

- 22,90 zł

firany

taśma, przelotki, różne
rozmiary - od 47,90 zł

1090

narzuty

różne rozmiary
- od 69,90 zł

od

zł/szt.

4999
zł/szt.

poduszka: 40x40 cm - 10,90 zł,
50x60 cm - 16,90 zł, 70x80 cm - 24,90 zł;
kołdra: 155x200 cm - 49,90 zł, 220x200 cm - 64,90 zł

24

90

27

90

zł/szt.

Roleta Dzień i noc

dostępne różne wymiary i kolory, szybki montaż

zł/szt.

taboret ROLF ALU

dostępne kolory

Taboret POXA

metalowy LOFT, posiada
stopki nierysujące podłogi,
kolor: czarny, biały, szary

od

Tapety

siedzisko wykonane z płyty
MDF z okleiną o strukturze
drewna w kolorze bukowym,
nogi metalowe, wymiary:
46x30x30 cm

--papierowa, szer. 53 cm,
dł. 10,05 m.b. - od 16,90 zł
--flizelinowa, szer. 53 cm,
dł. 10,05 m.b. - 57,90 zł

1190

159

zł/szt.

dostępne kolory

+200°P

Listwa ścienna HD

listwa dekoracyjna wykonana
z polimeru HD, możliwość malowania,
dł. 2 m.b., wym. 4x1,9 cm - 17,90 zł,
2,5x1,4 cm - 11,90 zł

6

Marzec 2021

zł/szt.

krzesło
KARO

krzesło w stylu nowoczesnym,
tapicerowane tkaniną
aksamit, klasyczny design,
nogi wykonane z drewna
bukowego, mają zabezpieczenia
przed uszkodzeniem paneli
podłogowych, drewnianych
podłóg; wym.: szer. 42 cm,
gł. 54 cm, wys. 88 cm;
dostępne w kolorach:
ciemnoszary, jasnoszary
i zbieraj punkty

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

od

1690
zł/rolka

1190

od

zł/szt.

+100°P

zł/szt.

Panel
dekoracyjny PVC

Wycieraczka FLOCK

wym. 40x60 cm - 11,90 zł,
45x75 cm - 15,90 zł,
dostępne różne wzory

wymiar: 96x48,5 m (0,47 m2);
dostępny w różnych wzorach

Płytki gresowe wym. 18,5x59,8 cm
kolory: beż, brąz, szare, gat. 1

3499

Płytki gresowe wym. 29,8x59,8 cm
kolory: jasno-szare, szare, beż, gat. 1

zł/m2

1190

2699
zł/m2

2199
zł/m2

2199

Płytka ścienna
szkliwiona

zł/m2

kolor biały;
wym. 25x37,5 cm;
pow. błyszcząca;
płytka rektyfikowana; gat. I

Płytka ścienna
Arica Light Matt
wym. 25x37,5 cm

419

y
hit cenow

zł/zest.

od

189

99

zł/zest.

zł/szt.

Parownica

gwarantuje higieniczne czyszczenie bez detergentów,
gorąca para pod wysokim ciśnieniem skutecznie odspaja
zabrudzenia i zabija większość drobnoustrojów, moc
grzałki 1500 W, maksymalne ciśnienie pary - 3,2 bar,
wydajność powierzchniowa na jednym napełnieniu
zbiornika - 75 m2, wyposażenie: dysza ręczna, dysza do
detali, okrągła szczotka (mała), ściereczka podłogowa
z mikrofibry, powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

Myjka do okien

urządzenie z odsysaniem do czyszczenia
okien, luster i płytek; szerokość robocza
(ssawki) 280 mm; zbiornik na brudną wodę
100 ml; zasilanie bateryjne; wydajność
powierzchniowa na jednym ładowaniu akumulatora ok 60 m2, wyposażenie dodatkowe:
środek do czyszczenia okien (koncentrat),
1x20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry

Oczyszczacz powietrza
w zestawie z filtrem

- Purie wym. 19x25x13,8 cm - 99 zł
- Pureto wym. 69x26x17,6 cm - 199 zł
4-stopniowy system filtracji, który usuwa nawet do 99,97 % wszystkich
zanieczyszczeń, w tym m.in. wirusy, bakterie, alergeny, pyłki, roztocza
czy pleśnie; eliminuje z powietrza wszelkiej maści pyłki i alergeny
pochodzenia zwierzęcego (m.in. sierść)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Marzec 2021

7

899

249

499

zł/szt.

od

zł/szt.

2999
zł/kpl.

zł/szt.

Bulionówka
500 ml

od

dzbanek
Classic 1,5 l

1

Kubek
kolorowy 350 ml

KOMPLET 2 KUBKÓW TERMICZNYCH MIA

podwójne ścianki, nowoczesny design,
poj. 100 ml - 29,99 zł; poj. 250 ml - 34,99 zł;
poj. 300 ml - 37,99 zł; poj. 350 ml - 39,99 zł

1.

99

od

zł/szt.

3790
zł/szt.

2.
3.

4.

5.

Akcesoria kuchenne

1. folia aluminiowa z tłoczeniem, dł. 20 m - 6,99 zł
2. folia do żywności oddychająca, dł. 30 m - 5,99 zł
3. papier do pieczenia - od 1,99 zł
4. rękaw do pieczenia, dł. 5 m - 6,99 zł
5. worki z taśmą ściągającą, zapach lawenda - od 6,99 zł

+100°P

OPTIMO garnki, rondle nierdzewne...

garnek, poj. 1,8-7 l - od 47,90 zł, rondel, poj. 1,2 l - 37,90 zł

109
zł/zest.

Porcelana OSLO

24 el.
Komplet sztućców Napoli subtelnym moty wem linii; wykonane

talerze deserowe, głębokie i obiadowe - od 11,90 zł,
talerze na jajka - od 15,90 zł, półmisek - 21,90 zł,
salaterka - 24,90 zł/kpl., miseczki do dipów - od 19,90 zł/kpl.,
łyżka do serwowania - 6,99 zł, taca bambusowa - 47,90 zł

ione
sztućce w klasycznym kształcie, zdob
ci; w skład kompletu wchodzi:
ze stali nierdzewnej wysokiej jakoś
herbaty
y, 6 x nóż stołow y, 6 x łyżeczka do
6 x łyżka stołowa, 6 x widelec stołow

na szlaku regionalnych smaków
Akcja trwa od 1 do 31 marca 2021

17,90

8

Tortownica 24 cm

22,90

19,90
Forma na babkę 23 cm

16,90

17,90
Keksówka 37 x 13 cm

19,90

19,90
Forma na
muffiny
12 szt.

Marzec 2021

Brytfanna 36x23 cm

zł/szt.

3999
zł/szt.

27,90
Czajnik
bezprzewodowy
Henry

CHERRY

Keksówka 26 x 15 cm

699

Forma do
pizzy 33 cm

linia produktów

Tortownica 28 cm

od

moc 1800 W; pojemność 1,8 l;
stalowa obudowa; zabezpieczenie
przed przegrzaniem;
obrotowa podstawa 360 stopni

Arkadiusz Wilamowski
i zbieraj punkty

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

139

8990

od

zł/kpl.

zł/szt.

zł/kpl.

649

+200

od

7990
zł/szt.

Mop
płaski
VILEDA
ULTRAMAX

Ścierka VILEDA
ACTIFIBRE

do wszystkich powierzchni
- 6,49 zł
do okien - 9,49 zł

+200°P

w komplecie
z wiadrem
- 89,90 zł
w ofercie
również
wkład do mopa
- 27,90 zł/szt.

Deska do
prasowania
VILEDA STAR PLUS

+200

Suszarka
do bielizny VILEDA

INFINITY powierzchnia suszenia: 27 m - 179 zł;
UNIVERSAL powierzchnia suszenia: 18 m - 79,90 zł

wymiar blatu: 120x38 cm

od

2990

799

zł/szt.

zł/szt.

+100

od

7299

Kosz
Graffiti

zł/szt.

poj. 7,5 l; różne wzory

stojaki
do segregacji śmieci
--na 3 worki - 72,99 zł
--na 4 worki - 89 zł

Pojemniki na śmieci

1.

od

4.

1199

6.

799
zł/szt.

poj. 300 g,
bezzapachowy
- 7,99 zł (26,63 zł/kg),
lawendowy
- 9,99 zł (33,30 zł/kg)

poj. 45-65 l; różne rodzaje

3.
2.

od

Pochłaniacz
wilgoci

zł/szt.

5.

2.

1.

artykuły SANYTOL do dezynfekcji

1. mydło antybakteryjne, różne rodzaje, 250 ml - 11,99 zł (47,96 zł/l)
7.
2. chusteczki, opak. 36 szt - 12,99 zł/opak.
3. dezodorant do tkanin, 500 ml - 15,99 zł (31,98 zł/l)
4. uniwersalny do podłóg i innych powierzchni, 1000 ml - 14,99 zł
5. dodatek do prania, 500 ml - 13,99 zł (27,98 zł/l)
6. łazienka spray, 500 ml - 13,99 zł (27,98 zł/l)
7. kuchnia spray, 500 ml - 13,99 zł (27,98 zł/l)
8. uniwersalny do wszystkich powierzchni, spray, 500 ml - 13,99 zł (27,98 zł/l)

1.

2.

3.

4.

8.

7.

5.

8.

od

599
zł/szt.

1. COCCOLINO koncentrat do płukania, różne rodzaje, 1,45 l - 12,49 zł (8,61 zł/l)
2. COCCOLINO płyn do płukania, różne rodzaje, 1,8 l - 12,49 zł (6,94 zł/l)
3. SIDOLUX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,99 zł
4. KRET żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł
5. KRET granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

699

1. papier toaletowy, 3-warstwowy, delikatnie biały,
zł/opak.
rumianek/aloes, 12 rolek - 12,99 zł (1,08 zł/rolka)
2. ręcznik papierowy najdłuższy, 3 rolki - 6,99 zł (2,33 zł/rolka)

9.

6.

chemia gospodarcza

od

Produkty Velvet

6. BREF POWER ACTIV kostka do WC, różne rodzaje, 2x50 g - 6,99 zł(69,90 zł/kg)
7. CIF spray PERFECT FINISH, różne rodzaje, 435 ml - 9,99 zł (22,97 zł/l)
8. FAIRY PROFESSIONAL płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 5 l - 34,99 zł (7 zł/l)
9. HEAVY DUTY HANDS SOAP pasta do rąk, usuwa trudne zabrudzenia,
500 g - 8,99 zł (17,98 zł/kg); 1 kg - 15,99 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Marzec 2021

9

od

2990

1.

85

85

zł/szt.

zł/zest.

zł/kpl.

FISKARS
Szpadel

z ERGO prosty
i ostry + rękawice

Szczotka uniwersalna
(M) Solid z trzonkiem
+ grabie

3.

od

2990
zł/szt.

2.

95

Narzędzia ręczne

1. zestaw narzędzi dla kobiet; w zestawie sekator, łopatka,
widełki - 49,99 zł
2. profesjonalne nożyce do gałęzi; ostrze wykonane z wysokiej
jakości stali, pokryte powłoką tytanową; stalowe ramiona;
wygodne, ergonomiczne uchwyty; dł. 75 cm - 51,99 zł
3. sekator ogrodowy; wysokogatunkowa stal hartowana; max.
cięcia 15 mm; uchwyt aluminiowy; tworzywo antypoślizgowe
- 29,99 zł

od

zł/szt.

narzędzia

--siekiera Ergo, w zestawie sekator nożycowy IDEAL - 149 zł/zest.
--szufla do piasku, w zestawie rękawice ogrodowe - 59 zł/zest.
--palisada ogrodowa 5 ECO, wym. 8,5 cm x 2,4 m,
kolor brąz - 29,90 zł

559

od

zł/szt.

szerokość wysiewu 45 cm, poj. 12 litrów

299

od

Doniczka
balkonowa

Doniczka
Azalia

--osłonki - od 5,59 zł
--podpórki - 3,99 zł,
--klipsy - 2,99 zł

dostępna w kolorach: brąz, grafit i terakota, wym.:
40 cm - 4,99 zł; 60 cm - 6,99 zł; 80 cm - 8,99 zł

różne kolory i wymiary

85

209

95

zł/szt.

zł/szt.

89

zł/szt.

Pompa sdw
do wody brudnej
zanurzeniowa
--moc 400 W - 95 zł
--moc 1100 W - 149 zł

zł/szt.

2000
W

Pilarka
elektryczna HANDY

moc 2000 W, długość prowadnicy
40 cm, waga 5,5 kg

220
W

Ostrzałka
elektryczna HANDY

moc 220 W, tarcza o wymiarach
145x3,2x22 mm

699
zł/szt.

1.

od

Nożyce akumulatorowe
do trawy i żywopłotu GRIZLLY

silnik: 3,6 V; bateria: 1,5 Ah; długość robocza
trawa 8 cm; żywopłot 12 cm; maks. średnica
gałęzi 8 mm; maks. czas pracy 40 min, waga 1,7 kg

195
zł/szt.

2.

919

przedłużacze
ogrodowe

zł/szt.

różne rodzaje
- od 19,90 zł/szt.

wa
Glebogryzark a spalino
moment obrotowy

maks.,
1. silnik czterosuwowy OHV 118 cc,
głębokość maks. 26 cm - 919 zł
6,5 Nm, szerokość robocza 36 cm,
ent obrotowy 8,5 Nm,
mom
cc,
2. silnik czterosuwowy OHV 159
kość maks. 36 cm - 1299 zł
maks. szerokość robocza 50 cm, głębo

10

499
zł/szt.

zł/szt.

osłonki
na doniczki

od

Siewnik
uniwersalny

Marzec 2021

Kosiarka
spalinowa HANDY

silnik RATO RV145-S pojemność 144 cm3,
szerokość robocza 46 cm, 8-stopniowa regulacja wysokości koszenia od zaledwie 25 do
aż 75 mm, kosz o pojemności 60 l
i zbieraj punkty

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

Kosiarka
elektryczna Handy

moc 1300 W, szerokość robocza 33 cm,
regulacji wysokości koszenia od 20 do
60 mm, kosz o pojemności 30 l

od

599

999

zł/opak.

zł/szt.

Krzewy ozdobne i owocowe

Cebula dymka

powojnik wielkokwiatowy, aktinidia (mini kiwi), pigwowiec, aronia, Jagoda Kamczacka,
winorośl owocowa

od

żółta Stuttgarter,
0,5 kg (11,98 zł/kg)

399

od

zł/opak.

1599
zł/szt.

PodłożA

--ziemia PSB do iglaków 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
--podłoże do wysiewu 10 l - 3,99 zł (0,40 zł/kg)
--podłoże do wysiewu 20 l - 6,99 zł (0,35 zł/kg)
--podłoże warzywne 50 l - 13,99 zł (0,28 zł/kg)

od

zł/szt.

1999

Krzewy ozdobne i owocowe

zł/opak.

RENOVA
- mieszanka
renowacyjna

różne kolory: róże, agrest, jeżyna bezkolcowa, malina
czerwona, morwa czarna, porzeczka, dereń biały,
forsycja, berberys czerwony, pięciornik, tamaryszek,
żylistek, śnieguliczka + 50 pkt. PAYBACK

opak. 1 kg; skutecznie odbudowuje
murawę trawnika; wyjątkowo
szybkie krzewienie; mocny system
korzeniowy; gęsty i piękny trawnik

od

produkty
Agrecol

5

99

649
drzewka

czereśnia, grusza, jabłoń, śliwa,
brzoskwinia, wiśnia, morela

3.

2.

od

zł/szt.

1.

legutko
nasiona

zł/szt.

1. środek grzybobójczy Miedzian Extra
350 SC, 50 ml - 12,99 zł (259,8 zł/l)
2. środek grzybobójczy Sylit 65 WP,
45 ml - 19,99 zł (444,2 zł/l)
3. obornik granulowany, 10 l - 25,99 zł
(2,60 zł/l)
4. nawóz do trawników Super Wieloskładnikowy
1,2 kg - 10,99 zł (9,16 zł/l)
4.
5. nawóz do iglaków, 1,2 kg - 10,99 zł (9,16 zł/l)
6. kapsułki nawozowe do roślin domowych,
18 szt. 70 g - 5,99 zł (0,33 zł/szt.)

1.

w tym nasiona
roślin miododajnych

5.

6.

1.

3.

2.

3.

4.

Nawóz
Fruktovit Plus

1699

opak. 5 kg (3,40 zł/kg);
do owoców, trawników i roślin

obornik
granulowany

od

1999

1. ogród Complex NOWOŚĆ 3 kg- 19,99 zł (6,66 zł/kg)
2. do tui (żywotników) 3 kg - 19,99 zł (6,66 zł/kg)
3. Azofoska granulowana 3 kg - 18,99 zł (6,33 zł/kg)
4. Azofoska granulowana 25 kg - 109 zł (4,36 zł/kg)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

2099

1. bydlęcy, 10 l - 22,99 zł (2,30 zł/kg)
2. kurzy, 10 l - 20,99 zł (2,10 zł/kg)
3. koński, 10 l - 25,99 zł (2,60 zł/kg)

zł/opak.

Nawozy florovit

od

zł/opak.

2.

1.

2.

159

3.

zł/opak.

Nawóz florovit
do trawników i iglaków

od

109

zł/opak.
1. do Iglaków 25 kg - 119 zł (4,76 zł/kg)
2. do trawników z mchem Mistrzowski Trawnik 25 kg - 109 zł (4,36 zł/kg)
3. do trawników szybki efekt 25 kg - 109 zł (4,36 zł/kg)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

Folia
ogrodnicza
uv2

999

7.
1.

zł/m.b.

+50
3.

szerokość 6 m,
odporna
na działanie
promieni UV

4.

od

2.

12.

5.

490

6.

zł/szt.

399

10.

8.

zł/opak.

11.

9.

Agrowłóknina
wiosenna HORTI-LINE

Architektura drewniana

wym. 1,60 m x 5 m.b.

+50°P

179
zł/przęsło

1. płot MULTI 193 z łukiem,
wym. 180x180/160 cm, brąz - 79 zł
2. płot JOLA R30, wym. 180x180 cm prosty - 79 zł
3. płot JOLA R30, wym. 180x180/160 cm z łukiem - 95 zł
4. płot JOLA R30, wym 90x180 cm, prosty - 59 zł
5. płot JOLA R30, wym. 90x180/160 cm z łukiem - 69 zł
6. doniczka balkonowa stokrotka 20xL60xH17 cm, brąz,
pasuje osłonka plastikowa 40, 60 cm - od 17,90 zł
7. kantówka wym.: 60x60, 70x70 mm,
różne długości, gładka - od 8,99 zł

od

299

8. kratka KINGA różne
rozmiary - od 12,90 zł
9. rolborder, różne rozmiary - od 4,90 zł
10. piasek budowlany poj. 20 kg worek,
Atest PZH - 8,99 zł (0,45 zł/kg)
11. grządka wzniesiona składana,
różne rozmiary - od 49 zł
12. obudowa na śmietnik, różne rozmiary,
120, 240 l - od 339 zł

KOTWA KOMPOZYTOWA
ANTRACYT, różne wymiary
- od 10,90 zł/szt.

zł/szt.

od

PRODUKT

399
zł/szt.

POLSKI

przęsło kaja*

Obrzeże
ogrodowe
UNIBORD

szer. 2 m, wys. 0,90-1,20 m, ocynk + RAL 9005
dostępna również brama i furtka
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

449
zł/szt.

Tunel ogrodowy

odporny i wzmacniany materiał PE 140 g/m2
wym. 200x300x200 cm - 299 zł;
wym. 250x400x200 cm - 419 zł;
wym. 300x450x200 cm - 549 zł;
wym. 300x600x200 cm - 649 zł

Czas na

1 m - 3,99 zł
--zestaw kotw montażowych,
opak. 10 szt. - 4,49 zł

rower

od

zł/szt.

3.

1.

2.

+50

PRODUKT
POLSKI

Przęsło ogrodzeniowe KORA*

wym. 2x1,2 m, ocynk + RAL 7016, struktura
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

1999

siatka leśna

--budowlana typu light 120/8/30 l
--budowlana typu light 150/10/30 l
--zagęszczona 150/15/30 G6

od

99

zł/szt.

akcesoria rowerowe

4.

1. pompka rowerowa Mini Dual - 21,99 zł
2. zapięcie rowerowe na klucz - 19,99 zł
3. licznik rowerowy Goody - 47,99 zł
4. kosz rowerowy metalowy przedni z uchwytem
do transportu - 22,99 zł

psb MRÓWKA
Świebodzin

psb MRÓWKA
Międzyrzecz

psb MRÓWKA
Nowa Sól

ul. Sulechowska 10,
tel. 68 327 92 80

ul. Konstytucji 3 Maja 22,
tel. 95 741 88 20

ul. Piłsudskiego 48 (teren Dozametu),
Tel. 68 356 14 11, 68 356 14 12, 728 471 901

godziny otwarcia: pn. - sob.: 700-2000, niedz. handlowa: 1000 -1800
Akceptujemy karty kredytowe:
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

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

