
Zestaw Mebli DoMinikana 
wym. Stolik – 75x40 cm, fotele x 2 - 58x65 cm,  
wys. 73 cm, Sofa - 116x65 cm, wys. 73 cm

Fotel  
bujany 
Fabien 
wymiary: 
wys. 195 cm, 
średnica 95 cm

Fotel  
bujany  
jaMajka
wys. 195 cm, szer. 
kosza 108 cm; wys. 
kosza 115 cm; gł. 
kosza 68 cm; maks. 
obciążenie 130 kg

Zestaw Mebli Denver
stół + 6 krzeseł; szkło hartowane; wym. stołu 
90x150x71 cm; wym. krzesła 71x90x56,6 cm

Meble oGroDowe
2 krzesła i stół, kolor czarny

DoMek toMek
wym.: dł. 125 cm,  
szer. 178 cm, wys. 211 cm; 
drewno sosnowe zabezpieczone  
impregnatem fSc, certyfikat TÜV

sZtucZna trawa
gr. 10 mm, wymiar rolki 
2x1 m (17,45 zł/m2)

traMpoliny
siatka wewnętrzna; 
rozmiar 8ft - 479 zł; 10ft 
- 579 zł

799 
zł/zest.

599 
zł/szt.

729 
zł/szt.

779 
zł/kpl.

339 
zł/kpl.

819 
zł/szt.

od 479 
zł/szt.

3490
zł/szt.

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 !

pruDnik, głuchołazy, głogówek

zakupy  
na telefon

Maj  
2021

Oferta ważna  
od 30.04 do 15.05

lub do wyczerpania zapasów.



dostępne 
wzory:

meble ogrodowe
wygodne i stylowe

Fotel wiszący  
bocianie GniaZDo

Fotel Galaxy plus 
z podnóżkiem
28-stopniowa regulacja oparcia; 
stelaż z oparciem owalnym, 
wykonany z rur stalowych owal-
nych 36x18 mm - 179 zł

Fotel Galaxy
28-stopniowa regulacja oparcia; 
stelaż z oparciem owalnym, wy-
konany z rur stalowych owalnych 
36x18 mm - 159 zł

parasol 
oGroDowy 

średnica 3 m, kolory: 
beżowy, zielony, szary

huśtawka  
oGroDowa vip
dł. 170 cm, maksymalne obciąże-
nie huśtawki 200 kg

huśtawka 
oGroDowa 
z Funkcją leżanki
wym. 210x120x170 cm; 
funkcja leżenia; poduszki 
w komplecie; w plastikowe 
podstawki pod napoje; wy-
trzymałość konstrukcji 260 kg

parasol oGroDowy 3 m 
Z pokrowceM
dostępny kolor szary; w komplecie 
pokrowiec

1. krzesło Bistro
 - 57,90 zł/szt
2. stolik bistro
śr. 60 cm - 74,90 zł/szt

oGroDowy koMplet Mebli borDeaux
stół + 6 krzeseł składanych + parasol; wym. Stołu 90x150x70 cm; 

wym. krzesła 93x44x44 cm; wym. parasola: średnica 270 cm, 
wysokość 240 cm

Fotel  
luksusowy relax

rozkładany z podnóżkiem, różne kolory,  
podstawka na napoje

krzesło  
składane reżyserskie

różne kolory

Fotel  
turystyczny składany

różne kolory

od 159 
zł/szt.

3799
zł/szt.

3999
zł/szt.

149 
zł/szt.

259 
zł/szt.

279 
zł/szt.

279 
zł/szt.

od 5790
zł/szt.

149 
zł/szt.

799 
zł/szt.

949 
zł/kpl.
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Misa roMa 
różne kolory  
- kolor bawełniany  
+ 50 pkt. payback

kwietnik werbena 
różne kolory i wzory, wym. 190x560 mm
- kolor rattan mokka 

osłonka magnolia 
różne kolory i rozmiary

DonicZka Gaja 
różne kolory i rozmiary

laMpy solarne
różne rozmiary i rodzaje

DonicZki  
balkonowe  

i uchwyty
- od 7,99 zł/szt.

Grill GaZowy 3+1 palnik
palniki 3 x 3 kW + dodatkowy palnik 
boczny; elektryczny zapłon; dodatkowa 
pólka boczna

Grill  
prostokątny master 
Grill&party
wym. 53x27 cm; z boczną półką, misa 
i owiewka stalowa, emaliowana, ruszt – 
stal chromowana, wyposażenie: kółka, 
dolna półka, wys. 83 cm

Grill owalny Master 
Grill&party
wym. 60x42 cm, misa i owiewka 
stalowa, emaliowana, ruszt – stal 
chromowana, wyposażenie: kółka, 
dolna półka, wys. 87 cm

grill wiszący 
śr. 49 cm, misa wykonana 
ze stali, emaliowana, 
chromowany ruszt, wys. 
grilla 152 cm

grill okrągły 
z rożnem
śr. 41 cm, stalowa, emaliowa-
na, ruszt - stal chromowana, 
wyposażenie: kółka, dolna półka, 
wysokość 72 cm

grill żeliwny 
becZkowy
wys. 38 cm; materiał: 
żeliwo; Śr. 35,5 cm

grill prostokątny
możliwość jednoczesnego 
grillowania na dwóch najróżniej-
szych wysokościach rusztu, misa: 
gatunkowa stal, wykończenie: 
emalia, rozmiary: 59,5 x 44,5 cm, 
ruszt ze stali

Grill Dla 
proFesjonalistów
wys. 89 cm, materiał: wysoko-
gatunkowa stal, wykończenie: 
emalia, wym. 66x40 cm, dwa 
ruszty: stal chromowana

węgiel  
i brykiet DrZewny

- 7,99 zł/opak. 
podpałka do grilla
różne rodzaje - od 4,99 zł/szt.

4699
zł/szt.

od 159
zł/szt. od 1799

zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 299
zł/szt.

745 
zł/szt.

119 
zł/szt.

99 
zł/szt.

129 
zł/szt.

7490
zł/szt.

159 
zł/szt.

299 
zł/szt.

329 
zł/szt.
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6.

5.

4.

4.

3.

2

2

1.

1.

hit cenowy

od 1090
zł/zest.

1500
W

550
W

Zestaw basic 
wąż 1/2” 20 m.b.
akcesoria Basic + wieszak 
na wążnowośĆ

1. szyBkozłącze - stop
(ABS/PC) IDEAL 1/2”-5/8” 
- 4,49 zł/szt.
2. przyłącze 
Z GwinteM 
wewnętrznym
IDEAL 3/4”-1” - 4,99 zł/szt.

wieszak na wąż 
z przyłączem 

ZrasZacZ 
pistoletowy 
shower 2 

wąż rozciągliwy  
15 m latex

Zestaw coMpact 
wąż 1/2” 20 m
końcówki IDEAL

1. grabie metalowe:  
14-zębne - 34,90 zł, 16-zębne - 34,90 zł

2. szczotka do bruku ze skrobakiem - 22,90 zł
3. haczka jednopałąkowa, 140 cm - 24,90 zł
4. szpadel: drenarski - 44,90 zł, ostry - 49,90 zł
5. pazurki ogrodnicze - 24,90 zł
6. łopata piaskówka - 39,90 zł

ZieMia psb 
 - uniwersalna, 20 l - 3,99 zł (0,20 zł/l)
 - do iglaków, 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
 - do pelargonii, 20 l - 5,49 zł (0,27 zł/l)

nawóz do trawnika 
biopon 1 kg 
różne rodzaje

nasiona traw planta
różne rodzaje; 0,9 kg - od 24,90 zł, 
5 kg - od 89,90 zł

sZpaDel prosty 
cellFast + wąż 
½ cala
w komplecie wąż ½ 
cala, 10 m.b.

łopata do 
piasku cellFast 
+ wąż ½ cala 
w komplecie wąż ½ cala, 
10 m.b.

wąż  
oGroDowy psb

 - 3-warstwowy, poliestrowy oplot krzyżowy, odporny  
na promienie UV, 1/2” 15 m - 10,90 zł/szt.,

 - 3/4” 20 m - 29,90 zł/szt.,
 - zestaw wąż 1/2” 20 m.b. + końcówki - 21,90 zł/zest.

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

system nawadniający
linia kroplująca do nawodnień, zestawy szpilek, 
skrzynka zaworowa, reduktory, łączniki, trójniki

poMpa aluMiniowa
do pompowania ścieków, wyłącznik pływakowy, żeliwny wirnik, przyłącze 2”
 - MAGNUM 2900, moc 550 W, maks. wydajność  
tłoczenia - 18000 l/h, maks. wys. tłoczenia - 10 m - 259 zł 
 - MAGNUM 4500, moc 1500 W, maks. wydajność  
tłoczenia - 30000 l/h, maks. wys. tłoczenia - 20 m - 319 zł
 - dostępny również: wąż parciany 2”, wąż PCV 1” i 2”, 50 m

kratka 
trawnikowa
 - wym. 40x40 cm - 6,99 zł
 - wym. 40x60 cm - 9,99 zł

4490
zł/zest.

159 
zł/zest.

1490
zł/szt.

790
zł/szt.

4999
zł/kpl.

5699
zł/kpl.

od 2490
zł/szt.

1299
zł/szt.

39 
zł/szt.

od 2290
zł/szt. 

od 399
zł/opak.

od 1590
zł/szt.

od 239
zł/szt.

od 259 
zł/szt.

od 699
zł/szt.
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architektura ogrodowa
 - paliki do pomidorów, wym. 2,2x2,2x120 cm, opak. 10 szt. - 24,99 zł 
(2,50 zł/szt.)
 - płotek trawnikowy, wym. 20x80 cm - 6,99 zł
 - rollborder, różne wymiary - od 12,99 zł
 - kratka prosta, wym.: 90x180 cm - 29,90 zł; 45x180 cm - 15,90 zł;  
skośna, wym.: 45x150 cm - 10,90 zł
 - podest prosty, wym.: 50x50x2,8 cm - 9,99 zł; 40x40x2,8 cm - 7,99 zł
 - donica parkowa, wym.: 30x30x30 cm - 54,90 zł, 50x50x40 cm + geo-
włóknina - 109 zł, 100x50x40 cm + geowłóknina - 149 zł
 - płot Opal Eco, wym.: 180x180 cm, R 2,5x4,8 cm - 69,90 zł
 - słupek z łukiem, wym.: 7x7x180 cm - 19,90 zł
 - minipalisada, różne wymiary - od 1,79 zł
 - palisada, różne wymiary - od 14,90 zł
 - półpalisada, różne wymiary - od 6,99 zł
 - paliki do drzewek, różne wymiary - od 6,99 zł
 - pergola, wym.: 7x7x220 cm - 129 zł

Drewniany plac Zabaw
 - huśtawka Ola, 1x siedzisko, ślizg 235 cm - 549 zł
 - stół piknikowy, kolor brąz, wym. 160x71,5 cm - 279 zł
 - stół piwny składany, wym. 170 cm, impregnacja brązowa - 199 zł
 - ława piwna składana, drewno surowe, impregnacja brązowa - 159 zł
 - piaskownica GUCIO, kolor brąz, wym. 120x120x20 cm - 65 zł
 - siodełko, kubełkowe - 69 zł; płaskie - 35 zł; okrągłe na 1-linie - 35 zł
 - drabinka sznurkowa, dł. 180 cm - 29,90 zł

saDolin extra
lakierobejca dekoracyjno-
-ochronna, różne kolory, 2,5 l 
(47,60 zł/l)

superMal eMalia 
olejno-Ftalowa
0,8 l ( 25 zł/l), różne kolory

saDolin 
GarDen 5 l
różne kolory,
(12 zł/l)

viDaron 
lakierobejca 
0,75 l
różne kolory, (53,32 zł/l)

drewnochron 
iMpreGnat extra
do ochronnego i dekoracyjnego 
malowania drewna,
4,5 l + 11% (17,40 zł/l)

viDaron 
iMpreGnat 0,7 l
ochronno-dekoracyjny;
powłokotwórczy; 
(28,56 zł/l)

od 699
zł/szt.

119 
zł/szt.

5999
zł/szt.

1999
zł/szt. 3999

zł/szt.

1999
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

2,5
litra

0,75
litra

5
litrów

0,8
litra

5
litrów

8699
zł/szt.
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500
W300

W

poDkasZarka 
elektrycZna  
liDer plus
moc silnika: 500 W; 
szerokość robocza 30 cm, 
teleskopowa rura

kosiarka  
spalinowa  
z napędem handy 4w1
poj. skokowa 150 cm3, moc 2,7 kW, szer. robo-
cza 46 cm, centralna 7-stopniowa regulacja wys. 
koszenia na poziomie od 25 do 75 mm, kosz 55 l, 
boczny wyrzut skoszonej trawy, funkcja mielenia

kosiarka 
elektryczna handy 

 - moc 1700 W, szer. robocza 
38 cm, poj. kosza 50 l - 339 zł

 - moc 1900 W, szer. robocza 
43 cm, na wys. od 20 do 70 mm 

poj. kosza 50 l - 439 zł

nożyce  
elektrycZne  
do żywopłotu lider ern 600
moc silnika 600 W, długość robocza 49 cm, 
maks. średnica gałęzi 16 mm

systeM oGroDZeniowy aMelia*
ocynk + rAL 9005, nie wymaga malowania
- brama dwuskrzydłowa, 4 m, wys. 1,40-1,60 m - 839 zł
- furtka, 0,90 m, wys. 1,40-1,60 m, lewa/prawa - 269 zł
- przęsło, 2 m, wys. 1,10-1,28 m - 259 zł  
+50 pkt. payback

- brama przesuwna, 4 m, wys. 1,40-1,60 m,  
lewa/prawa - 2999 zł; 

PRODUKT
POLSKI

żyłka tnąca
 - STANDArD, okrągła 1,6 mm x 15 m - 3,49 zł
 - PrEMIUM, kwadrat 2,4 mm x 15 m - 9,99 zł

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

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

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

kosa spalinowa tMk43
silnik: 2-suwowy; pojemność: 43 cm3; szerokość 
robocza tarcza: 25,5 cm; szerokość robocza 
żyłka: 45 cm; dzielona rura; w komplecie: 
szelki, klucz do świecy, pojemnik do mieszanki, 
głowica żyłkowa, tarcza tnąca

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

proDukt

polski

prZycinarka 
Do trawy 
handy
silnik 300 W; napię-
cie 230 V~50 Hz; 
szerokość robocza 
22 cm; głowica 
półautomat

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

przedłużacze 
oGroDowe

różne rodzaje 

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

109 
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

119 
zł/szt.

899 
zł/szt.

369 
zł/szt.

od 339 
zł/szt.

od 259 
zł/przęsło

od 349
zł/szt.

699 
zł/szt.

379 
zł/szt.

195 
zł/szt.

449 
zł/szt.

69 
zł/szt.

89 
zł/szt.

159 
zł/przęsło
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2.

3.

1.

4.

2.
1.

3.
4.

zlew. z wylewką 

wanna Mito reD*
stelaż w komplecie;  

wym. 140x70 cm - 299 zł, wym. 150x70 cm - 329 zł, 
wym. 160x70 cm - 339 zł, wym. 170x70 cm - 359 zł

*cena bez obudowy

  seria baterii MaDera

koMpakt Mito
odpływ poziomy, 

możliwość regulacji 
spłukiwania eko 2/4 li-
tra lub 3/6 litra, deska 

polipropylenowa

Zestaw cersania
szafka z umywalką,  

lakierowany front, szer. 40 cm 

Zestaw Mebli rubiD
1. szafka wisząca, szer. 60 cm - 169 zł; 2. komoda, szer. 60 cm - 209 zł; 
3. słupek: szer. 30 cm - 209 zł, szer. 60 cm - 399 zł;  
4. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 239 zł, szer. 60 cm - 259 zł

Zestaw Mebli Mea*
1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk, wym.: 50, 55, 
60, 75 cm - od 229 zł; 2. szafka stojąca, nóżki,  
biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 169 zł; 3. szafka wisząca, 
biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 119 zł; 4. słupek, 
wym. 170 cm - 279 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

Zestaw 
poDtynkowy 
cersanit
- miska CITY OVAL, deska 
duro WO ŁW, przycisk

koMpakt  
574 colour  
new clean on 
3/5 l, deska Duro WO 
ŁW - odpływ poziomy

zlew. stojąca wannowa umywalkowa ścienna umywalkowa z ruchomą umywalkowa natryskowa 

kaBina prysznicowa półokrągła nero
wym. 90 cm z brodzikiem 

dostępne również
półokrągła 80 cm - 799 zł; kwadratowa 90x90 cm - 799 zł;  
kwadratowa 80x80 cm - 799 zł

219 
zł/zest.

od 169 
zł/szt.

227 
zł/zest.

od 299 
zł/kpl.

od 119 
zł/szt.

799 
zł/zest.

999 
zł/zest. 449 

zł/zest.

129 
zł/szt.

75 
zł/szt.

72 
zł/szt.

85 
zł/szt.

94 
zł/szt.

109 
zł/szt.

109 
zł/szt.

7 Maj 2021

+100

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



Zestaw  
stolików  

kawowych celia
blat MDF, kol. biały, w stylu skandynawskim

stół
 - NEVADA, blat z płyty MDF w kolorze białym, nogi wykonane 
z drewna bukowego, wym. 80 cm - 279 zł
 - ASPENA, blat z płyty MDF w kolorze białym, nogi wykonane 
z drewna bukowego, wym. 80x80x73 cm - 299 zł

krzesło arVika
tapicerowane tkaniną aksamit, kubełkowy kształt siedziska, nogi 
drewniane lakierowane, wym. 47x52x87 cm; dostępny w kolorach: 
miętowy, szaroniebieski, ciemny szary, jasny szary, latte - 149 zł

stolik penta

roleta  
Mini MeDiuM
szer. 38-110 cm, dł. 140-220 cm; 
dostępna w kolorach: biały, ecru, 
stalowy, antracyt

panel
różne kolory,
 - ME PK, wym. 30x30 cm - 19,99 zł
 - ME PP, wym. 60x30 cm - 28,99 zł

krzesło artim
siedzisko wykonane z tworzywa polipropylen, nogi me-
talowe imitujące strukturę drewna, wym.: 76x44x45 cm; 
dostępne w kolorach: biały, szary, latte

dostępne kolory:

dostępne kolory:

w stylu 
skandynawskim

karnisZ Metalowy 
valentina
różne zakończenia, kolor satyna 
lub mosiądz, różne długości

karnisZ  
metalowy heFajstos
różne zakończenia, kolor satyna lub 
mosiądz, różne długości

iMpreGnat stones
biały wodorozcieńczalny środek 
na bazie sylikonów przeznaczony 
do impregnacji gipsowych i beto-
nowych płytek, 2 l (13,49 zł/l)

krzesło sonet
tapicerka: imitacja skóry, kolor: biały, szary

krzesło 
tapicerowane 
saMson
kolor: jasnoszary, ciem-
noszary, musztardowy, 
granat

kamień dekoracyjny maroko
płytka dekoracyjna, gipsowa; kremowy odcień 
beżu wraz z delikatnymi, szarymi przebar-
wieniami MArOKO nadaje pomieszczeniom 
ciepłego charakteru, a w ciągu dnia dodatkowo 
je rozświetla, opak. 0,45 m2 (51,08 zł/m2)

149 
zł/zest.

119 
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 2790
zł/szt.

119 
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

119 
zł/szt.

2499
zł/opak.

2699
zł/szt.

117 
zł/szt.

139 
zł/szt.
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1.

2.

3.
susZarki Do bieliZny
1. suszarka Zoja, rozkładana suszarka balkonowa, wykonana w całości ze stali włącznie  

z drutem do wieszania, powierzchnia suszenia 18 m.b. 
2. suszarka Eva, ze stali nierdzewnej, odporna na warunki atmosferyczne,  

powierzchnia suszenia 18 m.b.
3. suszarka ruby, metalowo-aluminiowa, idealna do suszenia bielizny zarówno wewnątrz  

jak i na zewnątrz, powierzchnia suszenia 24 m.b.

susZarka oGroDowa
czteroramienna suszarka ogrodowa 
o wysokości 1,8 m, wykonana z ano-
dyzowanego aluminium; powierzchnia 
suszenia 50 m linki; posiada linki, które 
po złożeniu chowają się do środka, co 
zapobiega zabrudzeniu i niszczeniu; 
śr. rury: 36 mm, śr. linki 2,5 mm

Miska 
nierDZewna 
elio
różne rozmiary

pojeMnik na prZybory 
kuchenne togo

chleBak 
capturre

cZajnik 
nierDZewny verDi
2,8 l

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

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

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

 mop płaski 
Z wyciskacZeM 

jaZZ
klaMerki, linki, 
sZnury Do bieliZny

krzesło 
tapicerowane 
saMson
kolor: jasnoszary, ciem-
noszary, musztardowy, 
granat

1499
zł/szt.

od 649
zł/szt.

6999
zł/szt.

5499
zł/szt.

od 3890
zł/szt.

119 
zł/szt.

117 
zł/zest.

od 199
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 649
zł/kpl.

 

6990
zł/szt.

od 249
zł/szt.
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dla Twojego warsztatuelektronarzędzia dedra

szliFierka kątowa 900 w 
moc nominalna 900 W; śr. tarczy 

125 mm; prędkość obrotowa bez obcią-
żenia 2800-11000 min-1

młotowiertarka  
Bosch gBh 240
moc 790 W, siła udaru 2,7 J, możliwość 
kucia, maks. liczba udarów 4200/min; 
maks. liczba obrotów 930/min

ZsZywacZ 
akuMulatorowy  
2w1 one+all

akuMulator 
one+all 4.0 ah 

18 V li-ion

wiertarko-
wkrętarka  

one-all 18 V 
(DeD7040)

wiertarko- 
wkrętarka 

akuMulatorowa  
13 mm 18 v (DeD7041)

zakrętka 
uDarowa 
one+all 18 v

młot udarowo- 
obrotowy 
one+all 18 v

wyrZynarka 
one + all 18 v

sZliFierka 
kątowa one+all 
125 mm 18 v

ładowarka 
one+all Do 

DeD7032 i DeD7034

akuMulator 
one+all 2.0 ah 

18 V li-ion

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. 

269 
zł/szt. 249 

zł/zest.

549 
zł/szt.

900 
W

125
mm

301 
zł/szt.

188 
zł/szt.

127 
zł/szt.

317 
zł/szt.

54 
zł/szt.

210 
zł/szt.

112 
zł/szt.

236 
zł/szt.

188 
zł/szt.

89 
zł/szt.

DeDra 18 v sas+all v − jeDen AKUMULATOr wiele NArZĘDZI
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przy zakupie 3  

opakowań, wałek  

do nakładania  

za 1 zł!

płytka podłogowa g304 wood
wym. 29,7x59,8 cm, gat. 1, kolor: BrOWN, GrEY, PINE 

Drabina 
aluMiniowa 
przemysłowa
składana, obciążenie  
do 150 kg, 
trzyelementowa; 
- 3x7 szczebli - 299 zł, 
- 3x9 szczebli - 399 zł
- 3x11 szczebli - 549 zł

Dekoral Do FasaD 
śnieżnobiały, 
 - 3 l - 42,99 zł (14,33 zł/l)
 - 5 l - 64,99 zł (13 zł/l)
 - 10 l- 119 zł (11,90 zł/l)

śnieżka Barwy natury
matowa farba lateksowa;
 - 2,5 l - 33,99 zł (13,60 zł/l) 
 - 5 l - 61,99 zł (12,40 zł/l)

śnieżka grunt 
lateksowy 5 l
(7,99 zł/l)

śnieżka eko 
hipoalergiczna 10 l 
emulsja akrylowa hipoalergicz-
na; do ścian i sufitów, (5,49 zł/l)

atlas 
GeoFlex  
25 kg
żelowy klej do 
płytek, szary

atlas Gta
gotowa gładź Atlas do aplikacji 
wałkiem pozwala na szybkie 
i efektywne wyrównanie ścian oraz 
sufitów, zapewnia bezpieczne wy-
gładzanie na mokro, bez chlapania 
i pylenia, dzięki wysokiej elastycz-
ności jest odporna na spękanie, 
18 kg (2,88 zł/kg)

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

Dekoral oDporna na sZorowanie  
biała, matowa farba lateksowa do wnętrz, odporna na 
szorowanie, 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)

hammerite połysk
jednoskładnikowa farba do antyko-
rozyjnego, dekoracyjnego malowa-
nia metali, 0,7 l l (49,99 zł/l)

atlas Zaprawa 
uelastycZniona
zużycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm,  
gr. warstwy: 2-10 mm, przyczep-
ność: min. 0,5 N/mm2, uelastycz-
niona formuła, do płytek ceramicz-
nych, w tym do gresu, ulepszone 
parametry robocze, wydłużony 
czas otwarty, obniżony spływ,  
25 kg (1,04 zł/kg)

Drabina prZeGubowa  
Z poDesteM 150 kg
wym. 3x4 - 329 zł;  4x4 - 429 zł

Drabina aluMiniowa
 - 4 stopniowa, 125 kg - 79,99 zł; 
 - 5 stopniowa 125 kg - 99 zł; 
 - 6 stopniowa 125 kg- 139 zł; 
 - 7 stopniowa 125 kg - 159 zł; 
 - 8 stopniowa 125 kg - 179 zł
 - 4 stopniowa 150 kg - 94,99 zł; 
 - 5 stopniowa 150 kg - 115 zł; 
 - 6 stopniowa 150 kg - 145 zł; 
 - 7 stopniowa 150 kg - 175 zł; 
 - 8 stopniowa 150 kg - 199 zł

DeDra 18 v sas+all v − jeDen AKUMULATOr wiele NArZĘDZI

od 299 
zł/szt. od 7999

zł/szt.

od 329 
zł/szt.

3299
zł/m2

4999
zł/szt.

5490
zł/szt.

4490
zł/opak.

26 
zł/opak.

od 4299
zł/szt.

od 3399
zł/szt.

2,5
litra

5
litrów

5
litrów 10

litrów
10

litrów
3

litry

57 
zł/szt. 

2,5
litra

3499
zł/szt.

5999
zł/szt.

9
litrów

10
litrów

8399
zł/szt.

3499
zł/szt.
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oFerujemy montaż naszych produktów!

DrZwi raMowe Maleo 06
łazienkowe, pokojowe, dostępne od ręki

drzwi wewnątrzklatkowe Bastion
różne wzory i rozmiary

panel podłogowy winylowy  
dąB jersey
wys. 180 mm, gr. 4 mm, winyl, montaż na click,

panel podłogowy winylowy  
dąB BradFord
wys. 180 mm, gr. 4 mm, winyl, montaż na click,

braMy 
hormann
różne rodzaje

atrakcyjne ceny

przy zakupie paneli 
laminowanych powyżej  
50 zł/m2 podkład  
o gr. 4 mm za 1 gr

listwy Vox Białe esp 
101,201,301

salon drzwi i podłóg prudnik, głogówek, głuchołazy

classen kolekcja rancho 4V
klasa ścieralności AC5; grubość 8 mm, różne wzory

od 1399 
zł/szt.

330 
zł/szt.

82 
zł/m2

82 
zł/m2

3990
zł/m2

hit cenowy

od 28 
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. 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

              Akceptujemy płatności:

pruDnik 
ul. powstańców śląskich 2,  

tel. 77 406 72 78 
GoDZiny otwarcia:  

pn. - pt.: 700-1800, sob.: 800-1500

głuchołazy 
ul. wyszyńskiego 9a,  
tel./fax 77 439 21 84 
GoDZiny otwarcia:  

pn. - pt.: 700-1700, sob.: 800-1400

głogówek 
ul. Dworcowa 35,  

tel./fax 77 437 37 47 
GoDZiny otwarcia:  

pn. - pt.: 700-1700, sob.: 800-1400

www.merkury.opole.pl

znajdŹ nas na FaceBooku - www.facebook.com/psBmrowka



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

