
Czas w ogrodzie wypoczynek 

i zabawa

Zestaw mebli RimiNi
sofa, 2 fotele, stół, kolor czarny Sadzonki roślin

szeroki wybór odmian

PlaC Zabaw CUbiC Gamma
ścianka wspinaczkowa, drabinka pionowa, drabinka pozioma,  
lina do wspinania, przeplotnia linowa; posiada certyfikat TÜV  
dla przydomowych placów zabaw i jest zgodny z normą EN 71

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

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 
wĘGlowY 

akCesoRia  
do GRilla 

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

z termometrem 
- 39,90 zł /szt.

2.

1.

doNiCZki 
osłonka z doniczką wewnętrzną,
w wybranych modelach 
podstawa z kółkami

od 1499
zł/szt.

1499 
zł/zest.

od 159 
zł/szt.

499 
zł/szt.

629 
zł/zest.

od 349
zł/szt.

159 
zł/przęsło

 

209 
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 !

+50



7.

1.

2.

3.

4. 5.

6.

8.

9.

10.

1. 2.

1.

2.
5.

3.

4.

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 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 prowadzić do porażenia 

elektrycznego

nawozY
do roślin kwitnących, balkono-
wych, tarasowych - 5,99 zł/szt.

SYStEM kontroli  
irYGacji aPP wi-Fi

- 299 zł/szt.

ElEktrYcznY 
odstRasZaCZ 

koMarÓw
- 13,65 zł/szt.

drzEwka/krzEwY owocowE*
czereśnia, grusza, jabłoń, porzeczka czerwona na pniu,  
truskawka, różne odmiany
*dostępność towaru po weekendzie majowym

roślinY 
PnącE, 
krzEwY
różne rodzaje

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)

Zestaw 
do NawadNiaNia
balkonowych koszy wiszących 
i roślin doniczkowych - 119 zł/zest.

cYFrowY  
rEGulator czaSowY 
PrzEPŁYwu wodY
możliwość ustawienia cykli 
nawadniania - 109 zł/szt.

doNiCe, Podstawki
różne rozmiary i modele

doNiCZka
różne kolory i rozmiary,
1. bALKONOWA rattan - od 7,99 zł
2. bARREL - od 32,99 zł

od 899
zł/szt.

1690
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

4990
zł/zest.

od 109 
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

od 1159
zł/szt.

od 799
zł/para

od 119
zł/szt.

od 799
zł/szt.
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1. 2. 3.
4.

5.

6. 7.
8.

zaSŁonY
taśma, przelotki, 
różne rozmiary 
- od 42,90 zł

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

botaNiCal
porcelana: kubek, 300 ml - 8,99 zł, filiżanka ze spodkiem, 200 ml - 19,90 zł, 
filiżanka jumbo, 350 ml - 14,90 zł, deska ceramiczna - 13,90 zł, podkładki 
od 12,90 zł, mata stołowa - od 2,49 zł, słoik z kranikiem, poj. 4 l - 27,90 zł, 
szklanka, 290 ml - 1,99 zł, dzbanek szklany z pokrywką, poj. 1,35 l - 13,90 zł, 
sztućce Natural - 74,90 zł/zest. 24 szt.

RomaNtiC kUbki 
i Filiżanki
 - kubek baryłka, 300 ml - 8,99 zł
 - filiżanka jumbo na stopce, 
350 ml - 15,90 zł

MoP vilEda EaSY 
wRiNG & CleaN tURbo
w ofercie również wkład do mopa 
- 24,90 zł/szt.

vEnuS naczYnia SzklanE
 - pucharek, 280 ml - 3,49 zł,
 - szklanka, 310 ml - 3,49 zł,
 - salaterka - od 2,69 zł,
 - talerz - od 2,49 zł

Zastawa sZklaNa
 - pokal Angelina, 0,57 l - 5,99 zł
 - pokal koktajlowy, 0,46 l - 5,99 zł
 - Fonte karafka, 1,2 l - 9,99 zł

veGe Zestaw 
PojEMnikÓw 
Petite
poj. 0,2 l 

ściErka vilEda 
actiFibrE
do wszystkich powierzchni 
- 6,49 zł;
do okien - 9,49 zł

deska
do PRasowaNia 
vileda viva eXPRess 
smaRt
powierzchnia 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. LuDWIK PREMIuM płyn do naczyń cytrynowy/granat z werbeną, 750 g - 5,49 zł 

(7,32 zł/kg)
4. DIX SPRAy, różne powierzchnie, 0,5 l - 7,49 zł (14,98 zł/l) 

5. bREF kostka do WC barwiąca wodę 3x50 g, różne rodzaje - 13,99 zł (9,30 zł/100 g)
6. REGINA rumiankowy papier toaletowy, a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)
7. KATRIN Plus M3, ręcznik wielofunkcyjny - 10,99 zł
8. SEPTISOAP hIGIENIC higieniczny płyn do mycia powierzchni i rąk, 

5 l - 55 zł (11 zł/l)

maGNolia
różne kolory;
 - cedzak: 0,7 l - 3,49 zł; 1,2 l - 4,99 zł
 - deska supreme: mała - 11,90 zł; duża - 15,90 zł
 - pojemnik kwadratowy: 0,5 l - 5,99 zł; 0,9 l - 7,49 zł; 
1,5 l - 9,99 zł
 - pojemnik prostokątny: 0,55 l - 5,99 zł; 0,8 l - 5,99 zł; 
1 l - 7,49 zł

od 5490
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

3490
zł/szt.

5290
zł/szt.

8290
zł/szt.

Hit cEnowY

zASŁONy velvet

od 4290
zł/szt.

od 199
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 549
zł/szt.

749
zł/zest.

od 599
zł/szt.

od 349
zł/szt.

117 
zł/szt.

117 
zł/zest.

od 649
zł/kpl.

Maj 2021 3 

+200

idealne 
na prezent

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+200



dostępne warianty:

1.

1.

1.

1.

3.

3.

4.

2.

2.

2.

2.

3.

1.

1.

1.

2.

2. 3.

2. 3.

4.

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

SkrzYdŁo raMowE oklEina FF*
szer.: 60, 70, 80, 90 cm (w wybranych szkleniach) 
szyba hartowana, kolor: biały; pokojowe - 279 zł
z zamkiem WC - 289 zł
*ceny bez klamki i ościeżnicy.

lamPka solaR
1. Alfa - 8,90 zł/szt.
2. Beta - 10,90 zł/szt.
3. Diament - 9,90 zł/szt.

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

od 3990
zł/szt.

od 1190
zł/szt. od 3590

zł/szt.

od 279 
zł/szt.

22590
zł/szt.

899 
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 3190
zł/szt.

od 3590
zł/szt.
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1.

3.

2.

zEStaw nicE*
szafka z umywalką, 
szer. 50 cm, lakierowany 
front, boki płyta MDF 
- 159 zł

*z
es

ta
w

y 
be

z 
ar

m
at

ur
y

zEStaw krEdo*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolor: biały 
- 169 zł

zEStaw SMall*
szafka z umywalką, szer. 40 cm, kolor: 
wenge luizjana, biały połysk - 189 zł

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

zlEw GranitowY 
jEdnokoMorowY taGi
długi ociekacz wym. 650x440x175 cm, syfon manualny, 
bateria elite typu „j” inox, 
kolor: antracyt, szary, jaśmin

deska
wolnoopadająca

komPakt  
wC meRida
odpływ poziomy,  
deska PP wolnoopadająca

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 - 179 zł/zest.

kabiNa  
tiNa blaCk
szkło transparentne 4 mm, profile 
aluminiowe czarne matowe, czarne 
jednopunktowe uchwyty drzwiowe 
wykonane z metalu, rolki w kolorze 
czarnym, górne podwójne, dolne 
pojedyncze, kabina jest bez syfonu.
 - 80x80 cm - 459 zł, 
 - 90x90 cm - 599 zł

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.

seRia bateRii 
Psb lUNa
dwuuchwytowe 
+50 pkt. PaYback

wannowa 
natryskowa zlewozmywakowa

ścienna 
umywalkowa

stojąca
umywalkowa stojąca  
z ruchomą wylewką

zlewozmywakowa 
z wyciąganą  

wylewką 
zlewozmywakowa 

stojąca
umywalkowa

ścienna 
zlewozmywakowa  

z wylewką C

seRia bateRii elba

Zestaw iNes
1. szafka 60 cm z umywalką - 549 zł 

+200 pkt. PaYback
2. słupek - 450 zł, 3. lustro LAPIS,  

wym. 80 x 66 cm, 3x powiększające  
z podświetleniem - 199 zł

Zestaw veNto
szafka z umywalką 50 cm, kolor: biały

od 1699
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

255 
zł/zest.

499 
zł/zest.

od 159 
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.

od 459 
zł/szt.

279 
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.

 od 199 
zł/szt.

 289 
zł/zest.
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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

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.

720 
W 500 

W

380 
W

125 
mm

850 
W

82 
mm

750 
W

115 
mm

2500
W

160 
bar

7990
zł/kpl.

379 
zł/kpl.

12 
V

2,0 
Ah waliZka 

W KOMPLECIE

359 
zł/kpl.

20 
V

125 
mm

waliZka 
W KOMPLECIE

Maj 20216
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7 mm 7 mm 8 mm 8 mm

1.

2.

3.

Hit cEnowY3699
zł/opak.

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)

dRewNoCHRoN 
imPReGNat eXtRa
do ochronnego i dekoracyjnego 
malowania drewna,
4,5 l + 11% (17,40 zł/l)

lakieRobeJCa do dRewNa 
szybkoschnąca, 
 - 0,7 l - 17,99 zł (25,70 zł/l)
 - 2,5 l - 64,99 zł (26 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)

nobilES PorY roku
farba lateksowa, 2,5 l (12 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

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

4.Dąb Sapporo,  
AC4, 8 mm 
- 24,99 zł

3.Dąb Parkietowy, 
AC4, 7 mm  
- 22,99 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

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

acrYl Putz FiniSz
gładź szpachlowa wykończe-
niowa, 17 kg (2 zł/kg)

ElaStYczna zaPrawa 
klEjąca cM16
z włóknami, 25 kg (1,48 zł/kg)

129 
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

0,7
litra

5
litrów

4,5
litra

od 2,5
litrów

od 0,7
litra

3499
zł/szt.

2999
zł/szt.

od 1499
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 1799
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

8699
zł/szt.

1799
zł/m2

od 1799
zł/m2

od 499
zł/m2

od 649
zł/szt.

3399
zł/szt.
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w każdym ogrodzieNiezbedne meble,

2.

2.

1.

1.

kosiaRka  
sPaliNowa  
z naPĘdEM HandY
silnik Loncin (żeliwna tuleja); poj. 196 cm3; moc 3,5 kW; 
szer. robocza 51 cm; regulacja wys. koszenia central-
na 8 stopniowa 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; długość 
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

PrzYcinarka do trawY HandY
silnik 300 W; napięcie 230 V~50 hz; 

szerokość robocza 22 cm; głowica półautomat

SYStEM oGrodzEniowY kaja*
wym. 2x0,90-1,20 m, ocynk + RAL 9005; dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania; *10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

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

PatelNia  
żEliwna 
kwadRatowa
24 cm - 54,49 zł/szt.

kocioŁEk żEliwnY
 - 8 l - 209 zł
 - emaliowany, 8 l - 299 zł

Huśtawka 
boCiaNie 
GNiaZdo   

miks kolorów,  śr.: 
65 cm - 99 zł,

90 cm - 129 zł

HaMak PolYcotton   
wymiary 200x80 cm,
 - bez łącznika - 39,90 zł/szt.
 - z łącznikiem - 42,90 zł/szt.

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

PawiloN  
oGrodowY  
PolY EXPrESS
kolory: zieleń leśna,  
granatowy,  
wym. 3x3 m

zEStaw balkonowY klik  
stolik + 2 fotele

1. FotElik tola  
różne kolory - 11,90 zł/szt.

2. stolik lolek  
różne kolory - 27,90 zł/szt.

boCiaNie  
GNiaZdo    

śr. 74 cm,  
z 2 poręczami

Podstawa PaRasola  
 - biała - 19,90 zł/szt.
 - kolory: zieleń leśna, limonkowy, 
grafitowy - 22,90 zł/szt.
 - PAG, kolory: biały, zieleń leśna, 
grafitowy - 44,90 zł/szt.

1199 
zł/szt.

119 
zł/szt.

249 
zł/zest.

69 
zł/szt.

PRodUkt
Polski

PRodUkt
Polski

179 
zł/przęsło

479 
zł/przęsło

300 
W

18 
V

500 
W

3,5
kW

196
cm3

od 209 
zł/szt.

259 
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

719 
zł/zest. 179 

zł/szt.

od 99 
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 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:

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

białogard | ul. Królowej Jadwigi 4 7.00-19.00 7.00-17.00
błażowa | ul. Armii Krajowej 36 7.00-19.00 7.00-16.00
Goleniów | ul. zakładowa 2 7.00-20.00 7.00-20.00
hoczew | hoczew 143 7.00-18.00 7.00-15.00
hrubieszów | ul. Kolejowa 16 7.00-20.00 7.00-20.00
Iłowo-Osada | ul. Wyzwolenia 14 A 7.00-18.00 8.00-16.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

Krzyż Wielkopolski | ul. zachodnia 26 E 8.00-18.00 8.00-16.00
Mława | ul. Płocka 94 7.30-19.00 8.00-17.00
Mońki | ul. Magazynowa 6 6.30-17.00 6.30-14.00
Niepołomice | ul. Na Tamie 9 7.00-20.00 7.00-20.00
Pułtusk | ul. Jana Pawła II 10 8.00-20.00 8.00-17.00
Radzyń Podlaski | ul. Międzyrzecka 92 7.00-18.00 7.00-15.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

Rawicz | ul. Poznańska 15 A 7.00-21.00 7.00-21.00
Sława | ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 9 08.00-20.00 08.00-20.00
Suwałki | ul. Sejneńska 38 7.00-18.00 7.00-14.00
Tomaszów Lubelski | ul. Łaszczowiecka 14 7.00-20.00 7.00-20.00
Warszawa - Falenica | ul. Ochocza 2 7.00-20.00 7.00-20.00
Wągrowiec | ul. Księdza Wróblewskiego 2 8.00-19.00 8.00-19.00

+50

+50
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