
Sadzonki roślin
szeroki wybór odmian  
- od 3,49 zł/szt.

Grill 
WĘGloWY 

akcesoria  
do Grilla 

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

z termometrem 
- 39,90 zł /szt.

2.

1.

MEBlE oGrodoWE
2 krzesła i stół, kolor czarny

209 
zł/szt.

HUśTaWka oGrodoWa 
3-osoBoWa
wym. 160x110x170 cm, stalowa konstrukcja, 
maks. obciążenie: 220 kg

MEBlE oGrodoWE dla dziECi
składające się ze stołu, 2 krzeseł i 1 parasola, nadają się 
do użytku wewnątrz i na zewnątrz., można je złożyć, aby 
ułatwić przechowywanie, dostępna jest również wersja 
dla chłopca

TraMPolina 10 FT Pro FiBEr
bezpieczna trampolina dla dzieci w wersji PRO, 
średnica: 305 cm, drabinka w zestawie, maks. waga 
użytkownika: 110 kg

akCESoria do Grilla
drewniane noże, widelce; papiero-
we kubki, tacki; podpałki do grilla
- od 1,49 zł/szt.

noWośĆ  PoCHodnia 
zaPaCHoWa
 – od 19,99 zł/szt.

noWośĆ SzTUCznY 
dMUCHaWiEC na łodYdzE
wys. 90 cm, idealny jako dodatek do 
aranżacji lub girlandy - 39,99 zł/szt.

noWośĆ kWiaTY 
SolarnE lEd
- 49,99 zł/szt.

339 
zł/kpl.

699 
zł/szt.

179 
zł/kpl.

249 
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 !

PSB MróWka
CHEłM, JanóW lUBElSki,  

kraSnYSTaW, kraśnik, lEżaJSk

w oGroDZie
Stwórz klimat



6.

1.

2.

3.

4. 5.

7.

DoNice ceraMicZNe

oPrYSkiWaCz MaSTEr 
ErGo MarolEx
1500 ml

oPrYSkiWaCz TiTan 12 l MarolEx
lanca teleskopowa 65-115 cm, zawór dozujący z możliwo-
ścią blokowania pozycji, filtr wlewowy, 2 dysze z regulacją 
kąta strumienia, smar silikonowy, zapinka lancy teleskop, 
szelki do noszenia, ochrona przeciw wilgoci

naWóz PlanTa ViT 1 l
do roślin kwitnących, pelargonii, surfini 
i petunii

zraSzaCz PiSTolEToWY ProFi 
idEal™ CEllFaST

zraSzaCz W kSzTałCiE 
kWiaTka z alUMiniUM

PoJEMnik na 
dESzCzóWkĘ 
SkładanY
380 l - 319 zł
500 l - 379 zł

noWośĆ!

noWośĆ!

krzEWY, BYlinY, 
roślinY PnĄCE, 
roślinY oWoCoWE

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

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. świece na krety FOGeR, 3 szt. - 15,90 zł
7. preparat do śmietników 2w1, 500 ml - 13,90 zł 

(27,80 zł/l)

CYFroWY  
rEGUlaTor CzaSoWY 
PrzEPłYWU WodY
możliwość ustawienia cykli 
nawadniania - 109 zł/szt.

DoNicZka
różne kolory i rozmiary,
balkOnOwa rattan 

PRODUKT
POLSKI

od 699
zł/szt.

od 1590
zł/szt. od 799

zł/para

od 799
zł/szt.

1999
zł/szt.

1999
zł/szt.

od 1099
zł/szt.

4499
zł/szt.

799
zł/szt.

289 
zł/szt.

od 319 
zł/szt.

4999
zł/szt.

od 3999
zł/szt.

oSłonka na doniCzkĘ 
kaMioNkoWa
wymiar: 13x13 cm 
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kosZ 
WiEloFUnkCYJnY 
raVi
15 l

klaMErki  
do BiEliznY  

W koSzYkU GardEn raVi
zestaw 50 sztuk wytrzymałych, kolorowych klamerek do 

bielizny w praktycznym koszyku

WiesZak 
z klaMErkaMi 

na BiEliznĘ raVi
20 szt klamerek 

łaWka Półka na 
BUTY loFT
czarna, wymiary: 80x38x45 cm

ParaSol HaVana
stalowa czasza o średnicy 300 cm z 6 żebrami,  
kolor: zielony, brązowy 

FoTEl WiSzĄCY
wym.: 100x130 cm

PiaSkoWniCa z łaWECzkĄ i PrzYkrYCiEM
120x120 cm - 199 zł
140x140 cm - 219 zł
* w naszej ofercie posiadamy również piasek do piaskownic

Grill & ParTY Grill 
BECzkoWY żEliWnY 
wym. 38x35,5 cm 

1.

2.

3.

4. 5.

noWośĆ!HiT CEnoWY

899
zł/szt..

HiT CEnoWY

8999
zł/szt..

MoP VilEda 
EaSY WrinG & 
ClEan TUrBo

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

Deska
do PraSoWania 
VilEda ViVa 
ExPrESS SMarT
powierzchnia prasowa-
nia: 114x34 cm

CHEMia GoSPodarCza
1. E proszek do prania color/white, 90 prań, 5,85 kg - 32,99 zł (5,60 zł/kg)
2. luDwik PReMiuM płyn do naczyń cytrynowy/granat z werbeną, 750 g - 5,99 zł (7,32 zł/kg)
3. bReF kostka do wc, 3x50 g, różne rodzaje - 10,99 zł (9,30 zł/100 g)
4. ReGina rumiankowy papier toaletowy, a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)
5. PeRsil cOlOR Gel żel do prania, kolor/biel, 50 prań, 2,5 l- 29,99 zł  HiT CEnoWY!

drzWi zEWnĘTrznE kair
kolory: orzech, złoty dąb, antracyt; wym. 90 cm; wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkładki, próg; wypełnienie: spieniony 
polistyren; wykończenie: nano advance, szyba hartowana, ramka inox, bla-
cha ocynkowana, światło przejścia 200x90 cm; zgodnie z normą europejską

PRODUKT
POLSKI

od 599
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

149 
zł/szt.

199 
zł/szt.

99 
zł/szt.

799
zł/szt.

1499
zł/szt.

od 799
zł/szt.

117 
zł/szt.

117 
zł/zest.

1299 
zł/zest.

PodPałki do Grilla ECo 500 ml
1. płynna podpałka do grilla - 7,99 zł
2. żelowa podpałka do grilla - 9,99 zł
W naSzEJ oFErCiE: parafinowa podpałka do 
grilla, podpałka biała, podpałka kostki, podpałka 
z wełny drzewnej, podpałka z zapłonem
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1. wĘDka jaxOn tenesa sPinninG 2,70, 5-25 g, blanki tenesa zbudowane 
zostały na bazie kompozytów z przewagą włókna szklanego; do uzbrojenia wyko-
rzystano przelotki titanium Oxide  - 59,99 zł
2. kOŁOwROtek kaRPiOwy tOP caRP FRt 300 jaxOn, 3 łożyska, w tym 
jedno oporowe Owc o płynnej pracy, mocny kabłąk, równy nawój linki, szybkie 
przełożenie 5,2:1, przekładnia wolnego biegu - 69,99 zł
3. tORba jaxOn FishinG teaM 40/14/33 cm - posiada 1 dużą komorę na na-
sze akcesoria wędkarskie zapinaną na klipsy. Dodatkowo z przodu ma 1 kieszeń 
zamykaną na zamek błyskawiczny - 49,99 zł

HUlaJnoGa 
METEor TUCan 
lEd
różne kolory

zESTaW do BadMinTona JUnior EnJoY,
juniorski zestaw zawiera dwie rakietki do gry, lotkę oraz 
piankową piłeczkę, całość została zapakowana w wygodny 
pokrowiec zamykany na zamek błyskawiczny 

laMPa 
Solarna 
lEd rGB

Girlanda  
oGroDoWa  
20 lEd PolUx
2700 k, 5,3 metra z zasilaczem

dEkoraCJE 
SolarnE

dEkoraCYJna laMPa 
WiSzĄCa HYGE
czarna, 2xe27 

oPraWa SPoT roY GloBo
chrom, gwint: e14
- kinkiet - 49,99 zł
- listwa 2 - 79,99 zł
- listwa 3 - 139 zł

laMPa  
oGroDoWa  
Fiord
1. kinkiet - 64,99 zł
2. stojąca 50 cm - 84,99 zł
3. stojąca 80 cm - 94,99 zł

2

1.

noWośĆ!

noWośĆ!

HiT CEnoWY

599
zł/szt..

PlaFonY
OPRawa PlaFOn PiccaDilly, kolor: chrom, gwint: e14; 
1 pł. - 115,90 zł, 3 pł. - 189,90 zł, 5 pł. - 269,90 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

TraBo zWiS
3 x e27, 40 w,
kolor: czarny, drewno bejcowane

akcesoria roWeroWe Bike ok
różne rodzaje akcesoriów do roweru, preparaty do konserwacji 
części mechanicznych 

kariMaTa PE  

od 3990
zł/szt.

259 
zł/szt.

od 11590
zł/szt.

2999
zł/zest.

8999
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

6999
zł/szt.

349 
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 6499
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

1990
zł/szt.
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zESTaW 
PodTYnkoWY 
arTECo
deska PP wolnoopadająca, 
przycisk chrom 

akCESoria łaziEnkoWE 
Nice, sZare
mydelniczka - 10,99 zł, kubek 
kosmetyczny - 10,99 zł, pojemnik na 
szczoteczki - 10,99 zł, dozownik mydła 
- 19,99 zł

kolUMna 
naTrYSkoWa 
a-18 dEx
kolor: srebrny, chromo-
wany drążek wysokości 
96 cm i średnicy 22 mm, 
z deszczownicą, słuchaw-
ką prysznicową oraz 
mydelniczką, przewód 
natryskowy G1/2x 
G1/2 długości 1,5m ze stali 
nierdzewnej z podwójnym 
splotem - 159 zł/szt.

kaBiNa  
z HYdroMaSażEM lUna,
hydromasaż 3 dysze, szyby, przednie 
transparentne 4 mm, szyby tylne grafitowe 
4 mm, profile, uchwyty drzwiowe chromo-
wane, deszczownica z rurką, słuchawka 
prysznicowa, wys. brodzika 15 cm, głęb. 
brodzika 5 cm, kabina bez syfonu. 80x80 cm 
- 1049 zł, 90x90 cm - 1099 zł

koMPlET aGaWa
1. szafka, 50, 55 cm z umywalką,  
nóżki white - od 249 zł/kpl.
2. słupek, 30 cm, nóżki white - 279 zł/szt.
3. szafka wisząca z lustrem, 50 cm, white - 209 zł/kpl.
*zestaw nie zawiera baterii

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

koMPakT  
WC BETa
odpływ poziomy,  
deska wolnoopadająca

kaBiNa  
Tina BlaCk
szkło transparentne 4 mm, profile aluminio-
we czarne matowe, czarne jednopunktowe 
uchwyty drzwiowe wykonane z metalu, 
rolki w kolorze czarnym, górne podwójne, 
dolne pojedyncze, kabina jest bez syfonu.
 - 80x80 cm - 559 zł, 
 - 90x90 cm - 599 zł

natryskowa wannowa 
umywalkowa 
sztorcowa

zlewozmywakowa 
sztorcowa

zlewozmywakowa 
ścienna umywalkowa ścienna

GrzEJnik 
alUMinioWY 

PoWEr 70 

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

699 
zł/zest.

od 1099
zł/szt.

od 1699
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 1049 
zł/szt.

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 559 
zł/szt.

499 
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.

1.

2.

3.
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zESTaW SaS+all 18 V dEdra
w zestawie: myjka akumulatorowa, akumulator 2ah, ładowarka oraz torba, myjka 
ciśnieniowa 18V, max. ciśnienie robocze: 35 bar, dwa tryby pracy autO (22 bar) 
/ ecO (6,5 bar), max. przepływ wody: 170l/h, autO (120l/h), ecO (65l/h) bez-
narzędziowy montaż lanc/dysz i węża, filtr wstępny - ochrona przed zasysaniem 
zanieczyszczeń, blokada włącznika, akcesoria w zestawie: przewód wody z filtrem, 
klips podtrzymujący do przewodu, lanca, dysza zraszajaca, dysza 6-funkcyjna, 
dysza obrotowa, pianownica) 

HiT CEnoWY

249 
zł/zest.

PozioMiCa alUMinioWa 
Z MaGNeseM
3 libelki, długość od 400 mm do 
1500 mm 

WiErTła
w kOMPlecie

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

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

koMPlET akCESorióW 
PnEUMaTYCznYCH
kpl. 5 sztuk: pistolet lakierniczy 1 l, do ropowania,  
do przedmuchiwania, do pompowania kół  
z manometrem, wąż spiralny dł. 5 m

169 
zł/szt.

169 
zł/zest.

89 
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

189 
zł/zest.

119 
zł/szt.

380 
w

125 
mm

850 
w

82 
mm

750 
w

115 
mm

1000
w

17 
litrów

7990
zł/kpl.

599 
zł/zest.

WiErTarka UdaroWa 
z zESTaWiEM
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 

WiErTarko-WkrĘTarka  
SaS+all 18V dEdra* 
zasilanie akumulatorowe, 2-biegowa przekładnia 
umożliwiająca dopasowanie prędkości do rodzaju 
wykonywanej pracy, prędkość obrotowa: 1 bieg: 
0-400obr./min, 2 bieg: 0-1100obr./min, 19-stopniowe 
sprzęgło ułatwia precyzyjne wkręcanie
* akumulator li-iOn i ładowarka nie stanowią wypo-
sażenia zakupionego urządzenia i należy nabyć je 
oddzielnie

720
w

Maj 20216
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1.

2.

3.

HiT CEnoWY

1799
zł/m2

noWośĆ!

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)

JEdYnka FarBa  
EMUlSYJna śniEżnoBiała  
biała, 11 l (4,36 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 akrylo-
wa 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 (9 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)

GrES TECHniCznY 
1. hx200, 2. kx300, 3. Rx400; wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, 
antypoślizgowy, idealny na garaż, taras, balkon, gat. i

aCrYl PUTz FiniSz
gładź szpachlowa wykończe-
niowa, 17 kg (2 zł/kg)

SMarT HoME CEraMiCzna, 
PlaMoodPorna
farba do ścian i sufitów, 2,5 l (29 zł/l)

PłYTa z PoliWĘGlanU koMoroWEGo GUTTa
gr. 10 mm, idealna do pokrycia i przeszklenia dachów, tarasów, pasaży, 
pergol, werand, bezbarwna/brązowa, Pc 10 mm, 1 komorowa:
- wym. 1050x2000 mm - 109 zł
- wym. 1050x2500 mm - 139 zł

koło 
PnEUMaTYCznE  
do TaCzki
400mm/150 kg, łożysko 
kulowe +oś

koło PEłnE do 
TaCzki
400 mm/120 kg z łożyskami 
kulowymi +oś

FaSada ElEWaCYJna PriMaCol
fasada ecO to farba elewacyjna o wysokiej sile 
krycia oraz odporności na warunki atmosferyczne.
5 l - 49,99 zł, 10 l - 89,99 zł

Folia W PłYniE x-FiBrE
gotowa do użycia elastyczna masa uszczelniająca przezna-
czona do wykonywania hydroizolacji, wzmocniona włóknem 
szklanym, 4,5 kg - 59,99 zł, 7 kg - 99,99 zł

odBiErz GadżET!*  
Uni-GrUnT aTlaS,
emulsja gruntująca, 5 kg (7 zł/kg)
*kup uni-Grunt 5 kg i odbierz gadżet w Punkcie 
Obsługi klienta 

2,5
litra

5
litrów

od 2,5
litrów

2999
zł/szt.

4799
zł/szt.

11
litrów

10% GraTiS

5999
zł/szt.

9
litrów

10
litrów

15% GraTiS
11,5
litrów 15% GraTiS

8999
zł/szt.

5699
zł/szt.

6699
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

8699
zł/szt.3399

zł/szt.

39 
zł/szt.

69 
zł/szt.

3499
zł/szt.

7299
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

od 4999
zł/szt.
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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 stopnio-
wa 20-80 mm; kosz 62 l ze wskaźnikiem napełnienia; koła 
łożyskowane 20/27,5 cm; regulowana wys. uchwytu 3 pozio-
my; 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

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

SzukaSz idealnego prezentu dla bliSkiej oSoby? 
Dostajesz zawrotów głowy na myśl o bieganiu 

po sklepach? zastanawiasz się co kupić? 

BON 
TOWAROWY 

rozwiąże problem

obDarowana osoba sama sobie wybierze proDukt 
z bogatej oferty w mrówce.

Claar PłYn lETni
płyn do szyb i spryskiwa-
czy, reflektorów samocho-
dowych, 5 l (2,00 zł/l)

PSB PłYn 
lETni do SzYB 
i SPrYSkiWaCzY, 
rEFlEkToróW 
SaMoCHodoWYCH
5 l, różne zapachy

oBrzEżE 
TraWnikoWE 
GarDeNer
10 m + kotwy, wys.:  
4 cm - 49,99 zł/opak.,  
6 cm - 59,99 zł/opak.

1199 
zł/szt.

119 
zł/szt.

999
zł/szt.

699
zł/szt.

500 
w

3,5
kw

196
cm3

159 
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.  

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

www.mrowka.com.pl

akceptujemy płatności:

JanóW lUBElSki
Ul. WałoWa 85, TEl. 728 922 747, 

Godz. oTWarCia: Pn.-PT.: 7.00-20.00, SoB.: 7.00-18.00, nd.: 10.00-16.00

kraśnik
Ul. UrzĘdoWSka 563, TEl. 728 899 275

Godz. oTWarCia: Pn.-PT.: 7.00-20.00, SoB.: 7.00-18.00, nd.: 9.00-17.00

kraSnYSTaW
Ul. rEJoWiECka 16, TEl. 602 500 383

Godz. oTWarCia: Pn.-PT.: 7.00-20.00, SoB.: 7.00-18.00, nd.: 10.00-18.00

CHEłM
Ul. ziElna 2, TEl. 506 804 896

Godz. oTWarCia: Pn.-PT.: 7.00-21.00, SoB.: 7.00-20.00, nd.: 10.00-18.00

lEżaJSk
Ul. SiEdlanka 54 , TEl. 661 841 200

Godz. oTWarCia: Pn.-PT.: 7.00-20.00, SoB.: 7.00-18.00, nd.: 10.00-16.00

PSB MróWka  
JanóW lUBElSki

MroWkaJanoW

MroWkakraSnYSTaW

MroWka.lEzaJSk

MroWkakrasNik

MroWka_CHElM

PSB MróWka  
kraśnik

PSB MróWka  
CHEłM

PSB MróWka  
kraSnYSTaW

PSB MróWka  
lEżaJSk
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