
24-25 kwietnia, godz. 9:00

Wielkie 
otWarcie

DoM · wnętrze · ogróD

konkursy · promocje

sTArAcHoWIce ul. Wielkopiecowa 2

oDkurZAcZ WD5 kArcHer* 
*w zestawie komplet akcesoriów o wartości 200 zł

GrIll  
oGroDoWy  
NA KÓŁKACH Z 3 PÓŁKAMI

SAdZoNKI roślIN
szeroki wybór odmian

HuśtAwKA  
GnIAZDo bocIAnIe
- śr. 60 cm - 159 zł
- śr. 100 cm - 229 zł

HuśtAwKA 3-oSobowA
z tekstyliny, kolor beżowy, udźwig 250 kg,  
posiada certyfikat CE i instrukcję

od 159 
zł/szt.499 

zł/szt.

od 349
zł/szt.

779 
zł/zest.

129 
zł/szt.

Kwiecień/Maj  
2021

Oferta ważna  
od 24.04 do 15.05

lub do wyczerpania zapasów.

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz ją i zyskuj więcej!

Dowiedz się więcej o PAYBACK GO na:
PAYBACK.pl/GO

Otwórz aplikację PAYBACK w czasie zakupów w sklepie.
Aktywuj PAYBACK GO i złAPP kupony, aktualne promocje i oferty!

POZNAJ !
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1.

2.

2.

1.

1.

2.

2.
1.

pAWIlon oGroDoWy  
z moskitierami i zasłonami,  
wym. 3,5 m, kolor szary

GrIll  
wĘGlowY 

AkcesorIA  
Do GrIllA 
1. od  10,90 zł/szt.
2. widelec do grilla  

z termometrem - 39,90 zł/szt.

HAmAk polycoTTon   
wymiary 200x80 cm,
 - bez łącznika - 39,90 zł,
 - z łącznikiem - 42,90 zł

pArAsole oGroDoWe
różne kolory  

1. TNT wym.: 135 cm - 19,90 zł,  
160 cm, 180 cm - 22,90 zł, 

2. POLY, wym. 240 cm - 54,90 złpAWIlon  
oGroDoWy  
poly eXpress
kolory: zieleń leśna,  
granatowy,  
wym. 3x3 m

meble  
1. krzesło ROMA,  

kolor: szary, khaki - 95 zł
2. stół DIA, wym. 80x80 cm,  

deska, kolor: szary, khaki - 179 zł

ZesTAW bAlkonoWy klIk  
stolik + 2 fotele

1. FoTelIk TolA  
różne kolory - 11,90 zł

2. sTolIk lolek  
różne kolory - 27,90 zł

koTWy psk WsT
wym.: 4,6x4,6x55 mm - 10,90 zł/szt.;
7x7x75 mm - 15,90 zł/szt.;  
9x9x75 mm - 19,90 zł/szt.

GrIll GAZowY HIt l 3.1
moc 11,9 kW; palniki tubowe ze stali nierdzewnej; 
żeliwny dwuczęściowy ruszt grillowy, wskaźnik 
temp. w pokrywie, gniazdo na butlę w szafce  
dolnej; zapłon piezo w pokrętle, powierzchnia  
grillowania 55x40 cm

pATelnIA  
żelIwNA KwAdrAtowA
24 cm - 54,49 zł/szt.

poDsTAWA pArAsolA  
 - biała - 19,90 zł
 - kolory: zieleń leśna, limonkowy, grafitowy - 22,90 zł
 - PAG, kolory: biały, zieleń leśna, grafitowy - 44,90 zł

KoCIoŁeK żelIwNY
 - 8 l - 209 zł
 - emaliowany, 8 l - 299 zł

AkcesorIA  
do MIĘSA

od 1990
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

259 
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 1190
zł/szt.od 95 

zł/szt.

719 
zł/zest.

659 
zł/szt.

999 
zł/zest.

209 
zł/szt.

od 209 
zł/szt.

139 
zł/szt.

w zestawie 

wąż i reduktor 

ciśnieniowy

od 1599
zł/szt.

Maj 20212

w każdym ogrodzieNiezbedne meble,

 AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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relakswiosenny

dostępne kolory:

2.

1.

2.

1.

1.

2.

3.

1. 2.

żAGIel 
przeciwsłoneczny,
wym. 3x4 m 

poDusZkI oGroDoWe 
różne wzory, kolory i wymiary

HuśtAwKA 
bocIAne GnIAZDo   
miks kolorów,  śr. 65 cm - 99 zł,
90 cm - 129 zł

bocIAnIe GnIAZDo    
śr. 74 cm, z 2 poręczami

meble oGroDoWe
2 krzesła i stół, kolor czarny

1. ZesTAW 
Do Gry 
w KoSZYKÓwKĘ
zawiera tablicę o wymia-
rach 40x31 cm, z obręczą 
o śr. 24 cm, piłkę o śr. 
16 cm, pompkę, statyw 
którego wysokość można 
regulować do aż 160 cm, 
3 l+ - 79 zł/zest.

2. TAcZkA nA 
dwÓCH KÓŁKACH   
wym. 58,5x30x31,5 cm, 
18 m+ - 49 zł/szt.

3. wÓZeK 
MAŁeGo 
oGroDnIkA   
z akcesoriami: grabki, 
motyka, konewka,
wym. 27x18x57 cm, 
18 m+ - 49 zł/szt.

NArZĘdZIA  
oGroDoWe DlA DZIecI  
2 modele: łopata i grabie

ZesTAW meblI sTAloWycH „moZAIkA” 
krzesło: wym. 38x38x92 cm, stół: śr. 60x71 cm,  
kolor: czarny 

śPIwÓr evAde 15   
wym. 180x75 cm, w zestawie z torbą do przecho-
wywania śpiworu, idealny zakres temperatur 7-11°C

loDóWkI TurysTycZne
 - różne rodzaje, poj. 10 l - 29 zł, 25 l - 43,90 zł
 - torby termiczne, poj. 15 l, 22 l - od 15,90 zł
 - wkłady chłodnicze, różne rodzaje - od 2,99 zł

ZjeżdżAlNIA  
oGroDoWA  
wym.: 1,4 m - 139 zł,  
2,43 m - 379 zł,
różne kolory,  
obciążenie 25 kg

meble DlA DZIecI
 - stolik ogrodowy, wym. 815x560x480 mm,  
kolor: niebieski, zielony, z nakładką do hokeja - 169 zł
 - krzesło, kolor niebieski, zielony - 69 zł

Fotel wISZąCY 
z drewnianymi  
podłokietnikami,  
ok. 100x50 cm,   
obciążenie 100 kg

HAMAK Z FrĘdZlAMI  
wym. 200x100 cm (z frędzlami: 160 cm),
maksymalne obciążenie 100 kg

pArAsole oGroDoWe
1. aluminiowy z korbą, 300 cm, 

6 stalowych ramion, drążek 
aluminiowy śr. 38 mm, materiał 
PE 160 g/m2 - 169 zł

2. Hong Kong, 250 cm, drążek 
śr. 32 mm, 18 ramion z włókna 
szklanego 5 mm, PE 160 g/m2, 
kolanko do pochylenia czaszy, 
otwieranie PUSH U - 169 zł

poDsTAWA beTonoWA 
na parasol o drążku, wym.:
1. 30-38 mm, 20 kg - 99 zł/szt.
2. 25-48 mm, 30 kg - 95 zł/szt.

kArImATA pe  
1. wym. 180x50x0,8 cm - 17,90 zł
2. z aluminiową powłoką,  
wym. 180x50x1 cm - 26,90 zł

od 49 
zł/szt.

339 
zł/kpl.

179 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

139 
zł/szt.

95 
zł/szt.

429 
zł/zest. 55 

zł/szt.

169 
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 1790
zł/szt.

59 
zł/zest.

od 1590
zł/szt.

799
zł/szt.

Maj 2021 3  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50



7.

1.

1.

2.

1.

2.
3.

4. 5.
6. 8. 9. 10.

2.

5.

3.

4.clAssIc  pIsToleT  
ZrASZAjąCY  
Z SZYbKoZŁąCZeM 

oCHroNA roślIN
1. RIDOMIL GOLD - iglak, tuja, 15 g - 9,99 zł (66,60 zł/kg)
2. STARANE TRAWNIKI; zwalcza chwasty na  

trawniku, 100 ml - 34,90 zł (349 zł/l)
3. SPRINTER 350SL, zwalcza chwasty, 1000 ml - 49,90 zł
4. MOSPILAN 20SP, zwalcza mszycę,  

2,4 g - 8,99 zł (374 zł/100 g)
5. taśma lepowa na szkodniki, dł. 5 m - 9,99 zł

wąż oGrodowY 4-wArStwowY 
 - 1/2”: 15 m - 15,90 zł, 25 m - 26,90 zł,  
50 m - 54,90 zł
 - 3/4”: 15 m - 29,90 zł, 25 m - 49,90 zł, 50 m - 99 zł

wąż 
oGroDoWy  
bAsIc 1/2”, 
20 m

ZrAsZAcZe
1. piramida - 21,90 zł
2. wahadłowy - 55 zł

wąż roZCIąGlIwY  
15 m lATeX + sTojAk
wytrzymały i odporny na warunki 
atmosferyczne, maks. ciśnienie 
10 bar, zawór okrągły, pistolet 
- spryskiwacz z 7 rodzajami 
natrysku; ergonomiczny stojak 
na wąż

ŁAPACZ KoMArÓw 
elekTrycZny

pozwala na bezproblemowe  
rozprawianie się z owadami,  

bezpieczny dla ludzi, nieodpowie-
dzialne użytkowanie może prowa-

dzić do porażenia elektrycznego

nAWoZy
do roślin kwitnących, balkonowych, tarasowych

elekTrycZny 
oDsTrAsZAcZ 

komAróW
- 13,65 zł/szt.

pompA  
Do sZAmbA k-ps14500
wydajność 15,5 m3/h, wys. podnoszenia 12 m, maks. 
zanurzenie 5 m, maks. moc 550 W, z rozdrabniaczem

klApkI  
piankowe, miks wzorów i kolorów;
- damskie, rozmiary: 35/36, 37, 38, 39/40, 40/41 - 9,99 zł
- męskie, rozmiary: 41/42, 43, 44, 45/46 - 9,99 zł
- dziecięce, rozmiary: 20-35 - 7,99 zł

broS środKI owAdobÓjCZe
1. MuCHOSPRAY, 400 ml - 9,99 zł (25 zł/l)
2. proszek na mrówki, 100 g - 6,99 zł (70 zł/kg), 1 kg - 49,90 zł
3. ELEKTRO + płyn 3w1 na muchy, komary i mrówki - 22,90 zł
4. płyn na komary i kleszcze 50% DEET, 130 ml - 22,90 zł (176 zł/l)
5. płytki owadobójcze do śmietnika, 2 szt. - 14,90 zł

6. spray na komary i kleszcze MAX, 90 ml - 10,90 zł (121 zł/l)
7. świece na krety FOGER, 3 szt. - 15,90 zł
8. karbid granulowany, 1 kg - 16,90 zł
9. płyn na krety, 1 l - 19,90 zł
10. preparat do śmietników 2w1, 500 ml - 13,90 zł (27,80 zł/l)

599
zł/szt.

od 899
zł/szt.

1690
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

239 
zł/szt.

6490
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

5490
zł/szt.

4990
zł/zest.

550 
W

od 799
zł/para

Maj 20214  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

+100°P



1.
2.

DonIce, poDsTAWkI
różne rozmiary i modele

oCHroNA roślIN
1. RIDOMIL GOLD - iglak, tuja, 15 g - 9,99 zł (66,60 zł/kg)
2. STARANE TRAWNIKI; zwalcza chwasty na  

trawniku, 100 ml - 34,90 zł (349 zł/l)
3. SPRINTER 350SL, zwalcza chwasty, 1000 ml - 49,90 zł
4. MOSPILAN 20SP, zwalcza mszycę,  

2,4 g - 8,99 zł (374 zł/100 g)
5. taśma lepowa na szkodniki, dł. 5 m - 9,99 zł

sysTem konTrolI  
IryGAcjI App WI-FI

- 299 zł

krZeWy oZDobne
 - lawenda wąskolistna, miks odmian i kolorów 
- 14,49 zł
 - berberys Thunberga - 11,99 zł
 - berberys Thunberga Atropurpurea 
- 11,99 zł
 - magnolia Betty - 25,99 zł
 - magnolia Susan - 25,99 zł
 - kalina koralowa Roseum - 13,99 zł
 - jaśminowiec Erectus - 14,99 zł
 - krzewuszka Bristol Ruby - 14,99 zł
 - krzewuszka cudowna Victoria - 14,99 zł
 - żywotnik zachodni Golden Globe - 13,99 zł
 - żywotnik zachodni Yellow Ribbon - 14,99 zł
 - magnolia George Henry Kern - 25,99 zł
 - tawuła japonica Crispa - 10,99 zł

StorCZYK dwuPĘdowY

DrZeWkA/krZeWy oWocoWe*
borówka amerykańska miks - 20,99 zł, czereśnia - 28,99 zł, grusza - 28,99 zł, jabłoń - 28,99 zł,  
śliwa - 28,99 zł, brzoskwinia - 28,99 zł, pigwa - 28,99 zł +50 pkt. pAybAck, wiśnia - 28,99 zł,  
truskawka, różne odmiany - 11,59 zł, porzeczka czerwona na pniu - 24,99 zł, porzeczka  
czarna na pniu - 24,99 zł, agrest czerwony na pniu - 24,99 zł, agrest zielony na pniu - 24,99 zł,  
porzeczkoagrest na pniu - 24,99 zł
*dostępność towaru po weekendzie majowym

roślINY PNąCe, KrZewY
aktinidia ostrolistna (mini kiwi) - 19,99 zł, aktinidia pstrolistna  
(mini kiwi) - 19,99 zł, jagoda Goji - 16,99 zł, pigwowiec 
- 15,99 zł, winorośl owocowa - 14,99 zł, akebia - 14,99 zł,  
clematis botaniczny- 20,99 zł, clematis bylinowy- 20,99 zł, 
clematis wielkokwiatowy - 20,99 zł, milin - 21,99 zł,  
winorośl pachnąca - 14,99 zł,  
wiśnia kosmata/karłowa - 22,99 zł

DonIcZkA
różne kolory i rozmiary
1. BALKONOWA rattan - od 7,99 zł
2. BARREL - od 32,99 zł

ZesTAW 
Do nAWADnIAnIA
balkonowych koszy wiszących 
i roślin doniczkowych - 119 zł

cyFroWy  
reGulATor cZAsoWy 
PrZePŁYwu wodY
możliwość ustawienia cykli 
nawadniania - 109 zł od 119

zł/szt.

od 109 
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

od 1099
zł/szt.

2499
zł/szt.

od 1159
zł/szt.
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ZASŁoNY
taśma, przelotki, różne  
rozmiary - od 42,90 zł

DyWAn jusT
wym.: 67 cm, koło - 26,90 zł; 60x100 cm - 34,90 zł,  
80x140 cm - 66,90 zł, 120x160 cm - 115 zł, 160x220 cm - 207 zł; 
różne kolory

 WycIerAcZkA TeksTylnA
wym.: 40x60 cm - 9,99 zł,  
45x75 cm - 13,90 zł

rAmkA oslo
różne formaty

obrAZ ArTboX
wym. 50x70 cm,  
różne motywy

obrAZ CANvAS
wym. 60x80 cm,
różne motywy

obrAZ GlAsspIk
wym. 50x70 cm,
różne motywy

skrZynkA 
nA klucZe 
NeovItA

puFA
pojemnIk Deko
kolor: jasnoszary, ciemnoszary,
wym. 78x38x38 cm

puFA 
pojemnIk rIko
kolor jasnoszary

FIrAny
przelotki, różne  
rozmiary - od 45,90 zł

rĘCZNIKI
różne rozmiary
- od 5,99 zł/szt.

PrZeśCIerAdŁA
z gumką, satyna 100% bawełna, 
różne rozmiary - od 48,90 zł

PośCIel
satyna 100% bawełna,  
różne rozmiary - od 77,90 zł/kpl. 

kArnIsZ bosTon
pojedynczy, podwójny
śr. 19 mm, dł. 160-240 cm;
kolor: nikiel, mosiądz 

kArnIsZ lImA
pojedynczy, podwójny,
śr. 16 mm, dł. 160-240 cm 
kolor: biały, czarny

od 5490
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

3490
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 2690
zł/szt.

od 699
zł/szt.

5990
zł/szt. 5290

zł/szt.8290
zł/szt.

6990
zł/szt.

109 
zł/szt.

HIT cenoWy

zASłONY velvet

od 4290
zł/szt.
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1. 2. 3.
4.

5. 6.
7.

8.

9.
10.

11. 12.

pATelnIe I GArnkI Amore
1. patelnia ogkrągła - od 44,99 zł
2. patelnia grillowa, indukcyjna - od 74,99 zł
3. garnek - od 89,99 zł

prosZe WAscHkonIG
COLOR I uNIVERSAL, 7,5 kg (5,33 zł/kg)

żel do PrANIA
COLOR, uNIVERSAL, BLACK, 3,375 l (4,44 zł/l)

MoP vIledA eASY 
WrInG & cleAn Turbo
w ofercie również wkład do mopa 
- 24,90 zł/szt.

śCIerKA vIledA 
AcTIFIbre

do wszystkich powierzchni 
- 6,49 zł,

do okien - 9,49 zł

DeskA  
Do prAsoWAnIA 
vIledA vIvA 
eXpress smArT
pow. prasowania
114x34 cm

cHemIA GospoDArcZA
1. E proszek do prania color/white, 90 prań, 5,85 kg - 29,99 zł (5,13 zł/kg)
2. WOOLITE PERłA płyn do prania color/dark, 4,5 l - 29,99 zł (6,66 zł/l)
3. LENOR PROFESSIONAL koncentrat do płukania, różne rodzaje, 5 l - 36,99 zł (7,40 zł/l)
4. LuDWIK PREMIuM płyn do naczyń cytrynowy/granat z werbeną, 750 g - 5,49 zł 

(7,32 zł/kg)
5. LuDWIK uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1 l - 5,49 zł
6. MEGLIO SPRAY ODTłuSzCzACz lemon, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)

7. DIX SPRAY, różne powierzchnie, 0,5 l - 7,49 zł (14,98 zł/l)
8. BREF kostka do WC barwiąca wodę 3x50 g, różne rodzaje - 13,99 zł (9,30 zł/100 g)
9. KRET do WC, różne rodzaje, 750 g - 4,49 zł (5,98 zł/kg)
10. REGINA rumiankowy papier toaletowy, a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)
11. KATRIN Plus M3, ręcznik wielofunkcyjny - 10,99 zł
12. SEPTISOAP HIGIENIC higieniczny płyn do mycia powierzchni i rąk,  

5 l - 55 zł (11 zł/l)

1.
2.

3.

od 4499
zł/szt.

117 
zł/zest.117 

zł/szt.

3999
zł/szt.

1499
zł/szt.

od 649
zł/kpl.
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dostępne warianty:

1.

1.

1.

1.

3.

3.

4.

2.

2.

2.

2.

3.

SKrZYdŁo lAKIerowANe 
wewNĘtrZNe AlbA* 
dostępne szerokości od 60 do 90 cm, szyba 
decormat, dostępna kolorystyka: dąb bielony 
*ceny bez klamki i ościeżnicy

oprAWA  
ośwIetleNIowA eSeNCjA
gwint 3 x E14

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

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

plAFon leD  
pAlermo
1. 1 x E14 + LED 9 W - 99,90 zł
2. 3 x E14 + LED 12 W - 169 zł
3. 5 x E14 + LED 15 W - 229 zł

plAFony
1. GENuA, gwint 3 x E14 - 229 zł
2. LED NEAPOL 6 x E14 + LED 18 W, z pilotem - 259 zł
3. GLAMOuR, gwint 3 x E27 - 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

ocZko rucHome HAloGenoWe
kwadrat, okrągłe; kolory: chrom, satyna, antyczne złoto, 
z żarówką halogenową 35 W, różne rodzaje - 7,90 zł/szt.

ZeStAw led 3 oCZeK ruCHoMYCH
 różne rodzaje - 29,90 zł/zest.

ZeStAw 3 oCZeK ruCHoMYCH
halogenowe, różne rodzaje - 15,90 zł/zest.

oprAWA 
spoT leD cosmo
satyna, chrom, czarny chrom;
 - kinkiet - 36,90 zł
 - listwa 2 - 89,90 zł
 - listwa 3 - 129,90 zł
 - listwa 4 - 159,90 zł

spoT HAloGenoWy TIlDA
kolor chrom;
kinkiet - 39,90 zł; listwa 2 - 69,90 zł 
listwa 3 - 105,90 zł; listwa 4 - 125,90 zł

NAśwIetlACZe led
z czujnikiem ruchu i bez

TrAbo ZWIs
3 x E27, 40 W,
kolor: czarny, drewno bejcowane

lAmpA TernI
E14, 60 W,
kolor satyna;
1. kinkiet - 35,90 zł
2. sufitowa 3 - 79,90 zł
3. sufitowa 5 - 125,90 zł

drZwI ZewNĘtrZNe FolK 80, 90 cm
kolor: dąb, złoty orzech, antracyt;
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, 
dwie wkładki, próg; wypełnienie: polistyren, powłoka ze-
wnętrzna odporna na lakier uV oraz zarysowania, blacha 
ocynkowana, system Frame Click, ościeżnica symetryczna

PRODUKT
POLSKI

drZwI ZewNĘtrZNe KAIr
kolory: orzech, złoty dąb, antracyt; wym. 90 cm; wyposaże-
nie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkładki, 
próg; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: nano 
advance, szyba hartowana, ramka Inox, blacha ocynkowana, 
światło przejścia 200x90 cm; zgodnie z normą europejską

PRODUKT
POLSKI

od 3990
zł/szt.

od 1190
zł/szt. od 3590

zł/szt.

22590
zł/szt.

899 
zł/zest.

1299 
zł/zest.

od 14590
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od 11590
zł/szt.

od 9990
zł/szt.

109 
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

od 12990
zł/szt.
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HIT cenoWy

4999
zł/szt.

ZesTAW nIce*
szafka z umywalką,  
szer. 50 cm, lakierowany front,  
boki płyta MDF

ZesTAW kreDo*
szafka z umywalką, szer. 
40 cm, kolor: biały

ZesTAW smAll*
szafka z umywalką, szer. 40 cm,  
kolor: wenge luizjana, biały połysk

kucHenkA  
GAZoWA

2-palnikowa - 89,99 zł 
+100 pkt. pAybAck

4-palnikowa - 149,99 zł

reDukTor Do buTlI 
GAZoWej propAn-

buTAn
bez węża - 16,99 zł 

z wężem dł. 1 m - 24,99 zł

deska
wolnoopadająca

deska
wolnoopadająca

kompAkT  
Wc merIDA
odpływ poziomy,  
deska PP wolnoopadająca

wannowa 

ZesTAW  
NAtrYSKowY A-30 deX
kolor czarny; w zestawie: drążek, 
śr. 22 mm, uchwyt do mocowania 
słuchawki, słuchawka prysznicowa, 
deszczownica, mydelniczka, wąż 
PVC dł. 1,5 m, mosiężna głowica 
funkcyjna

natryskowa wannowa 
umywalkowa 
sztorcowa

zlewozmywakowa 
sztorcowa

zlewozmywakowa 
ścienna umywalkowa ścienna

GrZejnIk AlumInIoWy 
poWer 70 

ZesTAW 
poDTynkoWy  
seT 895 AQuA 
miska Delfi, deska PP, przycisk 
chrom, błyszczący

DeskA psb FormIc  
super slIm neW
wolnoopadająca, duroplast 
- 84,99 zł/szt.

DeskA 
seDesoWA 

Z DuroplAsTu
wolnoopadająca 

natryskowa zlewozmywakowa
ścienna 

umywalkowa
stojąca

umywalkowa stojąca  
z ruchomą wylewką

zlewozmywakowa 
z wyciąganą  

wylewką 
zlewozmywakowa 

stojąca
umywalkowa

ścienna 
zlewozmywakowa  

z wylewką C

serIA bATerII 
psb lunA
dwuuchwytowe 
+50 pkt. pAybAck

serIA bATerII elbA

*z
es

ta
w

y 
be

z 
ar

m
at

ur
y

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

od 1699
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

499 
zł/zest.

159 
zł/zest.

169 
zł/zest.

189 
zł/zest.

od 179 
zł/zest.

slIm

1899
zł/żeberko

G
Ł

o
W I c A

×
G

Ł

o
WIcA

×

35
mm

107 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

89 
zł/szt.

85 
zł/szt.

79 
zł/szt.99 

zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

89 
zł/szt.

109 
zł/szt.

279 
zł/szt.

999 
zł/szt.
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MYjKA CIśNIeNIowA 2500 w
ciśnienie 160 bar, przepływ wody 510 l/h, 
wąż dł. 8 m, szybkozłącza, dysza regulo-
wana i dysza turbo, wbudowany pojemnik 
na detergent, idealna do czyszczenia 
pojazdów, tarasów czy kostki brukowej

oDkurZAcZ  
uNIwerSAlNY wd3

moc 1000 W, przystosowany  
do pracy na mokro i sucho, funkcja 

wydmuchu,  zbiornik 17 litrów; 
wyposażenie: wąż ssący  

dł. 2 m o śr. 35 mm, ssawka 
podłogowa na mokro/sucho, 

ssawka szczelinowa, filtr kar-
tridżowy, papierowa torebka 

filtracyjna 1 szt. 

SZlIFIerKA KątowA 750 w
moc 750 W; śr. tarczy 115 mm; maks. pręd. obr. 12000 obr./min; 
bardzo wąska obudowa; zmiana kąta osłony tarczy bocznej bez 
użycia narzędzi; dwustopniowy przycisk; blokada wrzeciona

sTruG 850 W
moc 850 W; aluminiowa stopa; szer. strugania 82 mm, gł. do 3 mm; 
struganie wgłębne w zakresie głębokości 0-12 mm; funkcja automatycznego 
wysuwania „stopki parkującej”; w zestawie: worek na pył, prowadnica 
równoległa, wspornik i prowadnica do strugania wgłębnego

WIerTArkA  
uDAroWA 720 W
moc 720 W; reg. obrotów 0-2800 min-1; udar 44800 min-1;  
uchwyt: 1,5-13 mm; śr. wiercenia: w drewnie/metalu/ 
betonie: 30/10/13 mm

SZlIFIerKA MIMośrodowA
moc 380 W; pręd. 14000-23000 min-1; rotacja/oscy-
lacja 2 mm; śr. stopy 125 mm; reg. obrotów; aktywne 
odsysanie pyłu; worek na pył wielokrotnego użytku; 
możliwość podpięcia odkurzacza

WyrZynArkA 500 W
zakres kąta cięcia 90°-45°; maks. gł. cięcia: 
drewno 90° - 55 mm, stal 90° - 6 mm,  
drewno 45° - 50 mm, stal 45° - 6 mm

kompleT AkcesorIóW 
pneumATycZnycH
kpl. 5 sztuk: pistolet lakierniczy 1 l, do ropowania,  
do przedmuchiwania, do pompowania kół  
z manometrem, wąż spiralny dł. 5 m

wIertArKo-wKrĘtArKA 12 v lI-IoN
2 akumulatory 12 V, LI-Ion, 2.0 Ah; dwa biegi; pręd.  
obr. bez obciążenia (1./2 bieg): 0-400/0-1.500 min-1; 
maks. moment obr. 30 Nm; maks. śr. wiercenia: w drewnie 
20 mm, w stali 10 mm; system ECP zapewnia długą  
żywotność i dłuższy czas pracy akumulatora; walizka

SZlIFIerKA KątowA 20 v  
lI-Ion beZsZcZoTkoWA
śr. tarczy 125 mm; akumulator 20 V LI-Ion, 4 Ah; 
szybka 1-godzinna ładowarka; silnik bezszczot-
kowy; prędkość obr.: 10000 obr./min;  
w komplecie: 5 tarcz, walizka

129 
zł/szt.

139 
zł/szt.

6490
zł/szt.

189 
zł/zest.

119 
zł/szt.

599 
zł/zest.

249 
zł/zest.

720 
W 500 

W

380 
W

125 
mm

850 
W

82 
mm

750 
W

115 
mm

2500
W

160 
bar

1000
W

17 
litrów

7990
zł/kpl.

379 
zł/kpl.

12 
V

2,0 
Ah WAlIZkA 

W KOMPLECIE

359 
zł/kpl.

20 
V

125 
mm

WAlIZkA 
W KOMPLECIE
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7 mm 8 mm

1.

2.

3.

roCKwool PŁYtY Z weŁNY 
skAlnej rockmIn
50 mm - 4,99 zł, 100 mm - 9,99 zł

NorGIPS PŁYtA GIPSowA 
wym. 12,5x600x1200 mm,
biała - 6,49 zł, wodoodporna - 9,99 zł

sADolIn clAssIc 
ImpreGnAT HybryDoWy
powłokotwórczy, przeznaczony 
do ochronno-dekoracyjnego 
malowania drewna na zewnątrz, 
 - 2,5 l - 59,99 zł (24 zł/l)
 - 4,5 l - 89,99 zł (20 zł/l)

PIANA MoNtAżowA 
FIscHer
 - wężykowa - 14,99 zł 
 - pistoletowa - 16,99 zł

DreWnocHron 
ImpreGnAT eXTrA
do ochronnego i dekoracyjnego 
malowania drewna,
4,5 l + 11% (17,40 zł/l)

vIdAroN lAKIerobejCA 
ochronno-dekoracyjna do drewna, 
różne kolory, 4,5 l (28,67 zł/l)

jeDynkA FArbA 
emulsyjnA 
śNIeżNobIAŁA  
biała, 11 l (4,36 zł/l)

DekorAl moc koloru
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l (14 zł/l)

nobIles FTAlonAl
nawierzchniowa farba alkidowa 
do drewna i metalu, 0,7 l (od 21,41 zł/l)

FArbA AKrYlowA bIAŁA 
PreMIuM do wNĘtrZ
10 l (4,20 zł/l)

GruNt śNIeżKA 
lateksowa emulsja podkładowa, 
11,5 l (5,83 zł/l)

śNIeżKA eKo 
biała emulsja akrylowa do 
ścian i sufitów, 11,5 l (4,96 zł/l)

DekorAl oDpornA 
nA sZoroWAnIe  
biała, matowa farba lateksowa 
do wnętrz, odporna na szoro-
wanie, 10 l (8,40 zł/l)

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

PANele PodŁoGowe

Acryl puTZ FInIsZ
gładź szpachlowa wykończe-
niowa, 17 kg (2 zł/kg)

pAnel  
PodŁoGowY  
dąb NIColAS*
AC3, 7 mm
* do każdej paczki paneli 
1 szt. listwy w zestawie

elAsTycZnA ZAprAWA 
KlejąCA CM16
z włóknami, 25 kg (1,48 zł/kg)

Dąb Costa, 
AC5, 8 mm, V-fuga
- 32,99 zł

2.Dąb Aspen, 
AC3, 7 mm 
- 17,99 zł

1.

Gres TecHnIcZny 
1. HX200, 2. KX300, 3. RX400; wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, 
antypoślizgowy, idealny na garaż, taras, balkon, gat. I

129 
zł/szt.

2,5
litra

0,7
litra

10
litrów

5
litrów

4,5
litra

od 2,5
litrów

3499
zł/szt. od 1499

zł/szt.

4199
zł/szt.

4799
zł/szt.

11
litrów 10% GrATIs

5999
zł/szt.

9
litrów

10
litrów 15% GrATIs

11,5
litrów 15% GrATIs

11,5
litrów

8399
zł/szt.

5699
zł/szt.

6699
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

8699
zł/szt.

od 499
zł/m2

od 649
zł/szt.

3399
zł/szt.

1799
zł/m2

od 1799
zł/m2

HIT cenoWy

1499
zł/m2

HIT cenoWy3699
zł/opak.
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1.

1.

1.2.

2. 3.

4.
2. 3.

kosIArkA  
spAlInoWA  
Z NAPĘdeM lIder
silnik Briggs & Stratton DOV 750EX; poj. 161 cm3;  
moc 2,68 kW (2800 obr./min); szer. robocza: 53 cm;  
reg. wys. koszenia: centralna 8-stop. 25-75 mm; kosz 62 l 
ze wskaźnikiem napełnienia; koła łożyskowane 20/27,5 cm; 
regulowana wys. uchwytu 3 poziomy; funkcja mielenia; 
boczny wyrzut; funkcja mycia obudowy; Ready Start

kosIArkA  
spAlInoWA  
Z NAPĘdeM HANdY
silnik Loncin (żeliwna tuleja); poj. 196 cm3; moc 3,5 kW; 
szer. robocza 51 cm; regulacja wys. koszenia centralna  
8-stop. 20-80 mm; kosz 62 l ze wskaźnikiem napełnienia; 
koła łożyskowane 20/27,5 cm; regulowana wys. uchwytu 
3 poziomy; funkcja mielenia; boczny wyrzut; funkcja mycia 
obudowy

NożYCe  
do żYwoPŁotu lIder
silnik 500 W; napięcie 230 V~50 Hz; dł. robocza 41 cm; 
maks. średnica gałęzi 16 mm

AkumulAToroWe 
NożYCe do trAwY 
I żYwoPŁotu 18 v

akum. 2,5 Ah, szybka ładowarka 
50 min - 100%, w zest. głowice 

do cięcia: trawy 10 cm, krzewów 
20 cm; czas pracy do 300 min

lAmpkA solAr
1. Alfa - 8,90 zł
2. Beta - 10,90 zł
3. Diament - 9,90 zł

lAmpkA solAroWA
1. panel z czujnikiem ruchu  - 35,90 zł
2. wisząca biała - 31,90 zł

serIA IbIZA
1. kinkiet góra/dół - 35,90 zł
2. wiszący - 42,90 zł
3. słupek mały - 38,90 zł
4. słupek duży - 65,90 zł

prZycInArkA Do TrAWy HAnDy
silnik 300 W; napięcie 230 V~50 Hz; 

szerokość robocza 22 cm; głowica półautomat

AkcesorIA sAmocHoDoWe cAr ok
preparaty do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki oraz kokpitu,  
środki do czyszczenia i konserwacji karoserii

AkcesorIA roWeroWe bIke ok
różne rodzaje akcesoriów do roweru, preparaty do konserwacji części mechanicznych 

PrZĘSŁo oGrodZeNIowe NIKolA*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 struktura, dostępne również bramy i furtki
*nie wymaga malowania, 10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

PrZĘSŁo oGrodZeNIowe boNA*
wym. 2x1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 struktura, dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania, 10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

od 1190
zł/szt.

od 3190
zł/szt.

od 890
zł/szt.

od 3590
zł/szt.

od 699
zł/szt.

1349 
zł/szt.

1199 
zł/szt.

119 
zł/szt.

249 
zł/zest.

69 
zł/szt. 300 

W

18 
V

500 
W

2,68
kW

161
cm3

3,5
kW

196
cm3

159 
zł/przęsło

 

339 
zł/przęsło

 

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. Oferta ma charakter informacyjny i polega na wyróżnieniu artykułów asortymentu.  

Sklep Mrówka zastrzega sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

Akceptujemy płatności:

PSB Mrówka STaraCHOwICE
ul. wIElkOPIECOwa 2, 27-200 STaraCHOwICE, TEl. 41 389 79 40

gOdzIny OTwarCIa: Pn. - PT.: 700-2000,   SOB.: 700-2000,   nd.: 1000-1800



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl
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https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

