
Grill KOMFOrT
dwuczęściowy ruszt z regulowaną wysoko-
ścią, pokrywa z termometrem, płyta węglo-
wa również z regulacją wysokości, zamykany 
popielnik, składana boczna półka

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE NIkOla*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 struktura
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

PRODUKT
POLSKI

GRIll GaZOWY MIR-G4
3+1 palnikowy (3 główne + 1 boczny), moc pojedyn-
czego palnika 2,63 kW, ruszt z żeliwa, panel kontrol-
ny ze stali nierdzewnej, konstrukcja ze stali malowanej 
proszkowo, składane boczne półki i kółka

DOMEk OGRODOWY  
Dla DZIEcI tOMEk
wym. 125x178x211 cm

HuśtaWka  
OGRODOWa aRIZONa
3 osobowa, wym. 170x117x153 cm, stelaż 
stalowy lak. proszkowo, daszek poliester 140 g, 
siedzisko tekstylen, maks. obciążenie 210 kg

fOtEl WISZącY 
MaDERa
Czarna rama, czarny rattan, 
szara poduszka

ZEStaW MEblI RIMINI
sofa, 2 fotele, stół, kolor czarny

SaDZONkI ROślIN
szeroki wybór odmian

159 
zł/przęsło

 

879 
zł/szt.

499 
zł/szt.

629 
zł/zest.

od 349
zł/szt. HIt cENOWY

799 
zł/szt.

HIt cENOWY

479 
zł/szt.

HIt cENOWY

499 
zł/szt.

Maj  
2021

Oferta ważna  
od 30.04 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 !

Czas w ogrodzie wypoczynek 

i zabawa



1.
2.

PaWIlON OGRODOWY  
z moskitierami i zasłonami,  
wym. 3,5 m, kolor szary

PaWIlON  
OGRODOWY  
POlY EXPRESS
kolory: zieleń leśna,  
granatowy,  
wym. 3x3 m

fOtEl WISZącY 
z drewnianymi podłokiet-
nikami, ok. 100x50 cm, 
obciążenie 100 kg

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

lEżak  
2-POZYcYjNY RElaX
maks. obciążenie 100 kg, kolory: 
szary, zielony, niebieski, czerwony

fOtElE WISZącE
stalowa konstrukcja, fotele rattanowe,
1. ARON, wysokość 200 cm, 120x115, kolory poduszek: kremowy - 599 zł
2. SARA, wysokość 200 cm, 120x115 cm, kolory poduszek: czerwona, szara, czarna - 799 zł
3. RITA, wysokość 200 cm, 120x115 cm, kolory poduszek: szary, czarny - 949 zł

2. 3.

HuśtaWka MEGI 
funkcja rozkładania,  

wym. 230x120x164 cm, maks. obciążenie 
300 kg, kolor cappuccino i chocolate

HuśtaWka OGRODOWa
3-osobowa, zielona, maks. waga 
użytkownika 220 kg

HaMak POlYcOttON   
wymiary 200x80 cm,
 - bez łącznika - 39,90 zł,
 - z łącznikiem - 42,90 zł

ZEStaW MEblI MajORka

1. StOlIk bIStRO
średnica 60 cm, wys. 70 cm, szkło 
hartowane, stalowa konstrukcja, 
czarna rama - 65 zł

2. kRZESŁO bIStRO 
wykonane ze stali i plecionki poli-
rattanowej, czarna rama, 3 kolory 
rattanu - 55 zł

MEblE OGRODOWE kRÓlEWSkIE
drewniano-aluminiowe, wykonane z wyselekcjonowanego drewna olchowego, kolor 
orzech; stół królewski 150 cm - 599 zł; ławka bez podłokietnika - 369 zł; ławka z podło-
kietnikiem - 379 zł; krzesło bez podłokietnika - 219 zł; krzesło z podłokietnikiem - 229 zł

MEblE OGRODOWE NOWOcZESNE
ławka z podłokietnikiem - 549 zł, ławka bez podłokietnika - 529 zł,  
ławka bez oparcia - 399 zł, stół - 699 zł, krzesło z podłokietnikiem - 399 zł, 
krzesło bez podłokietnika - 369 zł, krzesło bez oparcia - 279 zł

1.

PODuSZka 
różne rodzaje

259 
zł/szt.

659 
zł/szt.

od 599 
zł/szt.

95 
zł/szt.

55 
zł/szt.

849 
zł/szt.

249 
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

129 
zł/szt.

599 
zł/zest.

dostępne kolory:

od 55 
zł/szt.

od 219 
zł/szt.

od 279 
zł/szt.

od 1199
zł/szt.
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1.

2.

1.

3.

1.

2.

2.

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 zł

PaRaSOl 
OGRODOWY 

MaRkEt
śr. 3 m, rozkładanie 

korbką, bez pod-
stawy i obciążenia, 

kolory:  grey, green, 
wine red, taupr

PaRaSOl  
OGRODOWY 
kolory: grey, taupe,  
rozkładanie korbką 
 - MINI ROMA, śr. 2,5 m - 499 zł
 - ROMA, śr. 3m - 799 zł

tRaMPOlINa
6 FT - 399 zł; 8 FT - 499 zł;  
10 FT - 599 zł; 12 FT - 799 zł;  
14 FT - 999 zł

tRaMPOlINa 
fIbER 10 ft
śr. 305 cm, wys. 
76 cm, maks. waga 
użytkownika 110 kg

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

PIaSkOWNIca tOM 
dostępny piasek, 20 kg  
- 8,99 zł/opak. (0,45 zł/kg)

GRIll VIM-3402
chromowany ruszt: 30 cm, 
stalowa owiewka, miska 
ze stali emaliowanej

Grill Mir2285
grill kulisty z pokrywą 
i popielnikiem, dwa 
obiegi powietrza - dolny 
w popielniku i górny 
w pokrywie, emaliowana 
misa i pokrywa, ruszt 
chromowany 46 cm

HuśtaWka luNa
wymiary po rozłożeniu 220x189x198 cm, 
impregnacja ciśnieniowa WOLMANIT CX10, 
zestaw montażowy

HuśtaWka jaGODa
w zestawie: siedziska z obejmami 2 szt.,  
zjeżdżalnia, zestaw montażowy,  
impregnacja ciśnieniowa WOLMANIT CX10

GRIll WĘGlOWY 
kulIStY 
Z POkRYWą
średnica głównego rusztu 
38,5 cm; misa wykonana 
ze stali emaliowanej 

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.

altaNa  
GRIllOWa 2013* 
wym. 288x288x210 cm, w zestawie:  
dach bawełniany impregnowany, zestaw 
montażowy, instrukcja 
* impregnacja ciśnieniowa WOLMANIT CX10

WYcHODEk 
DREWNIaNY
wys. 200 cm, szer. 
80 cm, gł. 90 cm  
- 499 zł/szt.

DOMEk OGRODOWY  
Dla DZIEcI Ela
wym. 240x192x173 cm

1. WĘGIEl DRZEWNY 
2 kg - 7,99 zł (4 zł/kg)

2. bRYkIEt WĘGla 
DRZEWNEGO 
2 kg - 8,99 zł (4,50 zł/kg)

PODPaŁkI
- od 1,49 zł/szt.

PODStaWa bEtONOWa 
na parasol o drążku, wym.:
1. 30-38 mm, 20 kg - 99 zł
2. 25-48 mm, 30 kg - 95 zł

od 1990
zł/szt.

169 
zł/szt.

od 499 
zł/szt.

209 
zł/szt.

od 399 
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

3499
zł/szt. 

219 
zł/szt. 

449 
zł/zest.

619 
zł/zest.

99 
zł/szt.

od 49 
zł/szt.

1099 
zł/zest.

1099 
zł/szt.

1.

2.

od 799
zł/opak. 

od 95 
zł/szt.

HIt cENOWY

799 
zł/szt.
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1.

2.

3. 4.
5. 6.

7. 8.

9.

10.

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

PODkaSZaRka 18 V
zestaw startowy: DED7090+DED7032+DED7038; 
akumulator Li-On, 18 V, 2,0 Ah;  
ładowarka 60 W do akumulatora

WÓZEk
w zestawie: wózek PCV standard 
45, wąż stalco garden 1/2” x 

20 m, przyłącze 1/2” x 1,2 m, 
złącza 1/2”, zraszczacz prosty 
stalco garden

kOSIaRka 
ElEktRYcZNa

moc 1,7 kW, szer. koszenia 
360 mm, wys. koszenia 25-75 mm, 

poj. kosza 50 l, waga 9,8 kg

kOSIaRka 
SPalINOWa

2 kW, szer. koszenia 410 mm, 
wys. koszenia 25-75 mm, poj. 

kosza 40 l, waga 28 kg

akcESORIa  
DO NaWODNIENIa

kOSIaRka  
SPalINOWa SaMObIEżNa
3,2 kW, szer. koszenia 510 mm, 4w1: 

napęd, wyrzut do kosza, wyrzut 
boczny, funkcja mulczowania; regulo-
wana wysokość koszenia 25-75 mm, 

poj. kosza 60 l, waga 34 kg

laMPka 
SOlaRNa
różne rodzaje

SOlaR lED 
SPaRklE  
2 W

kOSa  
SPalINOWa  

HaNDY  
tMk 43

poj. 42,7 cm3, szer.  
robocza: żyłka 45 cm,  

tarcza 25,5 cm; w komplecie: 
szelki, klucz do świecy, pojemnik 
do mieszanki, głowica żyłkowa, 

tarcza tnąca; waga 7,35 kg

laMPka ENtRaDa 
kwadrat i okrągła, oprawa nie zawiera 
źródła światła w zestawie, korpus wykonany 
z plastiku, pierścień zewnętrzny wykonany ze 
stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkła 
hartowanego ,oprawa jest przystosowana do 
żarówek w klasach energetycznych A++ - E

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. płyn na krety, 1 l - 19,90 zł
9. preparat do śmietników 2w1, 500 ml - 13,90 zł (27,80 zł/l)
10. karbid granulowany, 1 kg - 16,90 zł

kOSIaRka  
SPalINOWa  
Z NaPĘDEM lIDER
moc 2,68 kW szer. robocza: 
53 cm, reg. wys. koszenia: 
centralna 25-75 mm, kosz 62 l 
ze wskaźnikiem napełnienia , 
koła łożyskowane, regulowana 
wys. uchwytu 3 poziomy; 
funkcja mielenia; boczny wy-
rzut; funkcja mycia obudowy; 
Ready Start

kOSIaRka  
SPalINOWa  
Z NaPĘDEM HaNDY
moc 3,5 kW; szer. robocza 
51 cm; regulacja wys. ko-
szenia centralna  20-80 mm; 
kosz 62 l ze wskaźnikiem 
napełnienia, koła łożysko-
wane, regulowana wys. 
uchwytu 3 poziomy; funkcja 
mielenia, boczny, funkcja 
mycia obudowy

NOżYcE  
DO żYWOPŁOtu lIDER
silnik 500 W; napięcie 230 V~50 hz;  
dł. robocza 41 cm; maks. średnica  
gałęzi 16 mm

PRZYcINaRka  
DO tRaWY HaNDY

silnik 300 W; napięcie 230 V~50 hz; 
szerokość robocza 22 cm; głowica półautomat

laMPa 
OWaDObÓjcZa lED

od 1590
zł/szt.

329 
zł/szt.

599 
zł/szt.

999 
zł/szt.

HIt cENOWY129 
zł/zest.

od 299
zł/szt.1699

zł/szt.

od 999
zł/szt.

3899
zł/szt.

319 
zł/zest.

379 
zł/szt.

od 699
zł/szt.

1349 
zł/szt.

1199 
zł/szt.

119 
zł/szt.

69 
zł/szt. 300 

W

500 
W

od 149
zł/szt.
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SuPER  cENY!!!

OPRYSkIWacZE  
cIśNIENIOWE 
- poj. 5 l - 39,99 zł
- poj. 7 l - 49,99 zł

DREWNOcHRON 
IMPREGNat EXtRa

do ochronnego i dekoracyjnego malo-
wania drewna, 4,5 l + 11% (17,40 zł/l)

SaDOlIN 
GaRDEN
5 l (11,99 zł/l)

IMPREGNat  
DO DREWNa 
akrylowy, różne  
kolory, 5 l (3,80 zł/l)

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

ZIEMIa
ziemia pod iglaki, ziemia ogrodowa uniwersalna,  
ziemia do kwiatów i roślin balkonowych, 
ziemia pod trawniki, 50 l  (0,20 zł/l)

kORa
 - sortowana, drobna podkładowa,  
sortowana PRIMO, sortowana PERFECT,  
50 l - 8,99 zł (0,18 zł/l),  
80 l - 16,99 zł (0,21 zł/l)
 - iglasta PSB, 80 l - 11,99 zł (0,15 zł/l)

ZRĘbkI
brązowe, żółte, pomarańczowe,  
czerwone, 50 l (0,36 zł/l)

ZIEMIa PSb 
uniwersalna, 80 l 
(0,15 zł/l)

fIGuRkI cERaMIcZNE 
DO OGRODu

PŁYta DEkORacYjNa
1. DEChA ANTIC, wym. 75x25x4 cm - 21,99 zł
2. PIEŃ, śr. 38-45 cm - 17,99 zł

SZEROkI WYbÓR  
aRcHItEktuRY OGRODOWEj

aRcHItEktuRa OGRODOWa PIa
różne kształty; płoty, różne rodzaje

PalISaDa, 
PŁOt  
SZtacHEtOWY

NaWÓZ
1. do roślin kwaśnolubnych, 1 l - 8,99 zł
2. do róż, 1 l - 8,99 zł
3. do storczyków, 500 ml - 6,99 zł (13,98 zł/l)
4. Garden Start, 5 kg - 21,99 zł (4,39 zł/kg)
5. na borówki, 5 kg - 21,99 zł (4,39 zl/kg)
6. na trawnik, 5 kg - 21,99 zł (4,39 zł/kg)

5.
4.

6.

1. 2. 3.

PRZĘSŁO INGa
szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, 
stal + RAL 9005

od 3999
zł/szt.

125 
zł/przęsło

od 699
zł/szt.

PRODukt
POlSkI

5
litrów

5
litrów

5
litrów

8699
zł/szt.5999

zł/szt.

1899
zł/szt.

od 1159
zł/szt.

999
zł/opak.

1199
zł/opak.

od 899
zł/opak.

1799
zł/opak.

od 1699
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 1799
zł/szt.

1. 2.

od 3999
zł/szt.
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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 mo-
kro/sucho, ssawka szcze-
linowa, filtr kartridżowy, 

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

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

DEkORal MOc kOlORu
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l (15,20 zł/l)

NObIlES ftalONal
nawierzchniowa farba alkidowa 
do drewna i metalu, 0,7 l (od 21,41 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)

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

DuluX kOlORY 
śWIata
lateksowa farba do ścian 
i sufitów, 2,5 l (19,20 zł/l)

MaGNat cERaMIc 2,5 l
hydrofobowa i plamoodporna,  
do ścian i sufitów (30 zł/l) 

MaGNat ultRa 
Matt 
lateksowa farba do sufi-
tów, biała, 10 l (9,50 zł/l)

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 

MYjka WYSOkOcIśNIENIOWa DED8821*
moc 1900 W; ciśnienie maks. 130 bar; maks. wydajność 
420 l/h; dł. węża 6 m; dł. przewodu zasilającego 5 m; zwijak 
(bęben) na wąż ciśnieniowy; wbudowany pojemnik na deter-
gent; akcesoria: pistolet natryskowy, lanca z dyszą o regulo-
wanej szerokości strumienia, lanca z dyszą rotacyjną Turbo, 
szczotka płaska, pianownica, Patio Cleaner - szczotka do 
czyszczenia tarasów, przedłużka do Patio Cleaner, filtr wody
* w zestawie szampon samochodowy 1 l

129 
zł/szt.

139 
zł/szt.

119 
zł/szt.

249 
zł/zest.

720 
W

380 
W

125 
mm

750 
W

115 
mm

1000
W

17 
litrów

2,5
litra

2,5
litra

0,7
litra

3799
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

5999
zł/szt.

9
litrów

10
litrów 15% GRatIS

11,5
litrów 15% GRatIS

11,5
litrów

5699
zł/szt.

6699
zł/szt.

4799
zł/szt.

7499
zł/szt.

2,5
litra

9499
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 699
zł/szt.

449 
zł/zest.
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i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

+100



5.

1. 2.
3.

4.

od 1999
zł/m2

DRZWI  
OcYNkOWaNE  
RaDEX Rt01
szerokość 80 i 90 cm,  
prawe/lewe,  
klamka w zestawie

SkRZYDŁO DRZWIOWE  
RaMOWE NEXt 6.7.c*
szer.: 70, 80 cm, kolor: białe;  
pełne, pokojowe, łazienkowe
*cena bez klamki i ościeżnicy

SkRZYDŁO DRZWIOWE  
PŁYtOWE 
OklEINOWaNE*
wym.: 70, 80 cm, kolor: dąb frozen; 
pełne, pokojowe, łazienkowe 
*cena bez klamki i ościeżnicy

DRZWI ZEWNĘtRZNE 
luMIO*
szer. 90 cm, prawe/lewe, 
kolor antracyt, stalowy próg 
w zestawie  
*cena bez klamki

DRZWI StalOWE 
SkaGEN 2 INOX*
kolor orzech, szer. 90 cm, 
stalowy próg
*cena bez klamki i szyldu

PODkŁaD MultI HEat*
2 mm, opak. 12,5 m2 - 8,99 zł/m2  
(112,37 zł/opak.)
*dostępne w wybranych marketach

PODkŁaD  
tHERMO baSE

gr. 2,5 mm, opak. 6 m2  
- 2,99 zł/m2 (17,94 zł/opak.)

GRES tEcHNIcZNY
wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, antypoślizgowy, 
idealny na garaż, taras, balkon, opak. 1,5 m2, gat. I

kaMIEń  
GIPSOWY HaMPtON
opak. 0,40 m2 (47,47 zł/m2)

OkŁaDZINa ElEWacYjNa tOlEDO 2
z wyraźnym rysunkiem kamienia,  
do zastosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz,  
opak. 0,49 m2 (57,12 zł/m2)

PaNElE PODŁOGOWE 
1. Dąb Aspen, AC3, 7 mm - 19,99 zł
2. Jesion kalimera, AC4, 7 mm - 23,79 zł
3. Dąb Aldabra, AC4, 8 mm - 24,99 zł
4. kaindl Firenze 4V 37240, AC4, 8 mm - 32,99 zł
5. Dąb Parkietowy/Zorba, AC4, 7 mm - 23,99 zł

DaSZEk/MaRkIZa  
cOPPOlINE
wym. 80x120 cm, kolory: brązowy, biały, czarny

lIStWa 
PODŁOGOWa 
bORck
aluminiowe, dł. 0,93 m;
szer. 30 mm - od 13,99 zł,
szer. 41 mm - od 15,99 zł

GONt bItuMIcZNY  
kaRPIÓWka cZERWONa
opak. 3 m2 (62,97 zł/opak.)

PŁYtkI GRESOWE 
matowe, mrozoodporne, wym. 60x60 cm, 
gat. 1, różne kolory

605  
grey

603  
light 
grey

605  
beige

OcZYSZcZacZ 
POWIEtRZa VO2137
zalecana powierzchnia użytkowa 
18 m2, przepływ powietrza 150 m3/h, 
dotykowy wyświetlacz, jonizator

HIt cENOWY

279 
zł/zest.

HIt cENOWY

1899
zł/opak.

HIt cENOWY

369 
zł/zest.

189 
zł/szt. 

1199 
zł/zest.

1249 
zł/szt.

HIt cENOWY

od 1799
zł/m2

2699
zł/opak. 

159 
zł/szt. 

od 1399
zł/szt. 

2099
zł/m2

HIt cENOWY

3699
zł/m2

299 
zł/szt.

Maj 2021 7  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



1. 3. 7.2. 4. 8.5. 9.6. 10.

1. 2. 3.

1.

2.

atlaS
1. GRAWIS S zaprawa klejąca do styropianu, 25 kg - 14,69 zł (0,59 zł/kg)
2. GRAWIS u zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania siatki, 25 kg - 18,99 zł 

(0,76 zł/kg)
3. PLuS NOWY, folia 25 kg - 52,99 zł (2,11 zł/kg)
4. GEOFLEX, wysokoelastyczny klej żelowy, folia 25 kg - 38,99 zł (1,55 zł/kg)
5. GEOFLEX BIAŁY, folia 25 kg - 52,99 zł (2,11 zł/kg)

6. GIPSAR uNI, biała gładź szpachlowa, folia 20 kg - 27,99 zł (1,39 zł/kg)
7. CERPLAST, podkładowa masa tynkarska, kolor biały, 10 kg - 59,99 zł (5,99 zł/kg)
8. uNI-GRuNT uLTRA, preparat gruntujący, 5 kg - 36,99 zł (7,39 zł/kg)
9. ZW 330, zaprawa wyrównująca, 25 kg - 19,99 zł (0,79 zł/kg)
10. WODER E, wodoszczelna folia elastyczna, 5 kg - 79,99 zł (15,99 zł/kg)

śMIG c 50 5 kg
zbrojona masa  
szpachlowa (4,40 zł/kg)

DRaGON aQuaStOP 
1. B impregnat do bruku
2. k impregnat do klinkieru i kamienia
3. u uniwersalny impregnat budowlany 

- 1 l - 19,99 zł  
- 2,5 l - 39,99 zł (16 zł/l)

4. GLONEX, środek do zwalczania mchów i glonów, 5 l - 38,99 zł (7,79 zł/l)
5. środek do czyszczenia kostki brukowej i elewacji, 5 l - 12,99 zł (2,59 zł/l)
6. środek do usuwania cementu i wykwitów, 5 l - 12,99 zł (2,59 zł/l)

4.
5.

6.

1. fOlIa kubEŁkOWa
400 g/m2; wym.:  
1 m x 20 m.b. - 51,99 zł,
1,5 m x 20 m.b. - 77,99 zł,
2 m x 20 m.b. - 99,99 zł

2. IZOlacja POZIOMa 
wym.: 250 mm x 50 m.b. - 21,99 zł,
365 mm x 50 m.b. - 31,99 zł

ZaPRaWY NEOtHERM
1. NEOMuR, zaprawa murarska, opak. 25 kg - 8,79 zł (0,35 zł/kg)
2. NEOTYNk, zaprawa tynkarska, opak. 25 kg - 8,99 zł (0,36 zł/kg)
3. NEOFLOOR, posadzka cementowa, opak. 25 kg - 9,99 zł (0,40 zł/kg)

cHEMIa buDOWlaNa bOStIc
1. uNIWERSALNY SILIkON, biały/bezbarwny, 280 ml - 10,99 zł (39,25 zł/l)
2. ŁAZIENkA SILIkON, neutralny/biały/bezbarwny, 280 ml - 13,99 zł (49,96 zł/l)
3. AkRYL EXTRA/PREMIuM, biały, 280 ml - 7,99 zł (28,54 zł/l)
4. AkRYL SZPAChLOWY SZYBkI, biały, 280 ml - 9,99 zł (35,68 zł/l)
5. AkRYL MOkRO NA MOkRO, biały, 300 ml - 11,99 zł (39,97 zł/l)
6. OkNA & DRZWI, piana montażowa niskoprężna, 700 ml - 19,99 zł (28,56 zł/l)
7. OkNA & DRZWI, piana pistoletowa niskoprężna, 750 ml - 24,99 zł (33,32 zł/l)
8. FIX SOFT PLASTIC, bezbarwny, 20 ml - 7,99 zł (39,95 zł/100 ml)
9. FIX hARD PLASTIC, bezbarwny, 20 ml - 6,99 zł (34,95 zł/100 ml)

10. NEO FIX, jasnobrązowy, 80 ml - 9,99 zł (12,49 zł/100 ml)
11. SPEED GLuE LIQuID, 2 g - 2,99 zł (149,5 zł/100 g)
12. SuPER COLOR ACRYLIC uNIVERSAL FAST, różne kolory, 400 ml - 10,99 zł (27,48 zł/l)

fOlIa 
1. żółta TYP200, 2 m x 50 m.b. - 0,78 zł
2. ochronna TYP200, 4 m x 25 m.b. - 1,56 zł

1.

11.

2.

12.

3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

10.

śMIG a-2 20 kg
gotowa gładź tynkowa  
(2,10 zł/kg)

2.

1.

od 1469
zł/szt. 

2199
zł/szt. 

od 1299
zł/szt.

od 2199
zł/szt.

od 879
zł/opak. 

1. 2. 3.

od 299
zł/szt. 

od 078
zł/m.b. 4199

zł/szt. 

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

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele

Aleksandrów Łódzki  | ul. Wierzbińska 72 7.00-21.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Biała Podlaska  |  ul. Sidorska 100 7.00-20.00 7.00-18.00 10.00-16.00

Bystrzyca Kłodzka  |  ul. Strażacka 12 7.00-20.00 7.00-17.00 ZAMKNIĘTE

Elbląg  |  ul. Grunwaldzka 2 7.00-21.00 7.00-21.00 9.00-19.00

Kazimierza Wielka  |  ul. 1-go Maja 12 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele

Lębork  |  ul. Żeromskiego 7A 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Łask  |  ul. Objazdowa 8b 7.00-20.00 7.00-19.00 9.00-17.00

Łącko  |  Łącko 1001 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Łomża  |  ul. Poznańska 111 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Międzychód  |  ul. św. Jana Pawła II 34 7.00-20.00 7.00-19.00 9.00-17.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele

Nowy Targ  |  ul. Ludźmierska 26A 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Pińczów  |  ul. Grodziskowa 15A 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-17.00

Wyszków  |  ul. Pułtuska 84 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Zduńska Wola  |  ul. Azaliowa 29C 7.00-20.00 7.00-19.00 9.00-17.00

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
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 handlową 100% oferty dostępne w wybranych sklepach. 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 płatności:



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
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

