
Basen  
OgrOdOwy rOzpOrOwy 
wym. 240x63 cm

Basen OgrOdOwy 
rOzpOrOwy 
wym. 360 x 76 cm  
z pompą filtrującą

Leżanka  
ogrodowa z daszkiem 

dwuOsOBOwa
metalowy stelaż, maks. obciążenie 240 kg, w zestawie  
dwie poduszki, kwa kółka ułatwiające przemieszczanie 

leżanki, wymiary całkowite 175x200 cm 

sadzonki rośLin
szeroki wybór odmian

Huśtawka  
gniazdo bocianie

Huśtawka  
ogrodowa ViP
dł. 170 cm, maksymalne obciążenie 
huśtawki 200 kg

tramPoLina 
 - 8, śr. 244 cm, wys. 59 cm, maks. 
waga użytkownika 110 kg - 429 zł
 - 10, śr 305 cm, wysokość: 70 cm, 
w zestawie drabinka typu L, maks. 
waga użytkownika 110 kg - 549 zł

FoteL 
wiszĄcY 
natHan 
antracYt

FoteL 
wiszĄcY 

Victor 

od 349
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

11499
zł/szt.

369 
zł/szt.

31999
zł/szt.

999 
zł/szt.

799 
zł/szt.

279 
zł/szt.

od 429 
zł/szt.

Maj  
2021

Oferta ważna  
od 30.04 do 15.05

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka jelcz
psb Mrówka gajków

Czas w ogrodzie wypoczynek 

i zabawa



1.

2.

2.

1.

2.
1.

griLL węgLowY  
wózek comFort

griLL 
wiszĄcY

tacki do griLLa 
4 szt.

tacka PaPierowa
13,5x20,5 cm 12 szt.

wideLec 
12 szt.

griLL 
okrĄgłY 
13

PateLnia griLL
26x26 cm

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

z termometrem - 39,90 zł/szt.

Hamak PoLYcotton   
wymiary 200x80 cm

parasOle OgrOdOwe
różne kolory  

1. TNT wym.: 135 m - 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

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.

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

akcesoria  
do mięsa

od 1990
zł/szt.

259 
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

3990
zł/szt.

259 
zł/szt.

459 
zł/szt.

159 
zł/szt.

2999
zł/szt.

549
zł/szt.

249
zł/szt.

149
zł/szt.

2499
zł/szt.

od 1599
zł/szt.
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FoteL reLaX
miks kolorów, posiada regulację oparcia 
i położenia, wykonany z wytrzymałego  

materiału oxford

relakswiosenny

2.

1.

1. 2.

dostępne 
wzory:

żagieL 
przeciwsłoneczny,
wym. 3x2 m 

Poduszki ogrodowe 
różne wzory, kolory i wymiary

Huśtawka bociane gniazdo 
średnica 95 cm

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

parasOle OgrOdOwy
1. aluminiowy z korbą, 300 cm, 6 sta-

lowych ramion, drążek alumiowy 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.

PawiLon ogrodowY 
z rozsuwanYcH dacHem
3x3 m, stalowe profile 50x50 mm;  
dach 180 g/m2 poliester

narożnik kasia
kolor grafit, wymiary: sofa: 136x73x63 cm, leżanki: 
148x74x63 cm, stolik: 66x66x35 cm, całkowita szero-
kość: 210 cm, materiał: technorattan, elementy stalowe

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, 
wykonany z rur stalowych owal-
nych 36x18 mm - 159 zł

zestaw reguLowanY do 
koszYkówki enero Junior 
wys. 1,9-2,6 m

mebLe detroit
- fotel Detroit czarny - 56,99 zł
- stolik Detroit średnica blatu 60 cm kolor czarny - 94 zł

FoteL ażurowY wiszĄcY
wym. 80x60 cm, kolor ecru/szary 

FoteL ażurowY wiszĄcY
z poduszkami szary wym. 80x60 cm

Hamak 
- 2-osobowy z frędzlami wym. 200x150 cm - 89,99 zł
- 1-odobowy z frędzlami wym. 200x150 cm - 64,99 zł

169 
zł/szt.

149 
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 6499
zł/szt.

11499
zł/szt.

14999
zł/szt.

469 
zł/zest.

od 1590
zł/szt.

799 
zł/szt.

1099 
zł/zest.

11499
zł/zest.

od 159 
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

5699
zł/szt.
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7.

1.2.

3.

4. 5.

6.

8.

9.

10.

Hit cenowY

od 1090
zł/zest.

+ +

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)

komPLet zraszaJĄcY
 - 3 elem. pistolet, przyłącze kranu1/2 na 3/4 dwie  
szybkozłączki 1/2 - 11,99 zł
 - Zr-01S1 - 7,99 zł
 - Zr-17S1 - 13,99 zł

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.

zestaw HYdroForowY - PomPa isw 
150 poj. zbiornika 24 l, moc silnika 1500 W,  
maks. wydajność 80 l/min., maks. wysokość podnoszenia 
46 cm 

trawY z iławY - roLimPeX
- bolero mieszanka sportowa odporna na wydeptywanie,
do intensywnego użytkowania - 14,99 zł
- murawa sportowa 5 kg odporna na wydeptywanie 
- 89,99 zł (18,00 zł/kg)

nawOzy
- FrUKTOVIT do trawników, mineralny granulowany stymu-
luje wzrost trawy, poprawia jej odporność na wymieranie, 
zapewnia intensywny kolor, 25 kg - 74,99 zł (3 zł/kg)
- FrUKTIVIT nawóz do trawników z mchem Mistrzowski 
trawnik, chroni przed mchem i chwastami, pobudza 
krzewienie i zwiększa zawarto darni, zapewnia soczystą 
i zieloną trawę, 25 kg - 119 zł (4,76 zł/kg)

- TrAWNIK 2001, zapewnia intensywny kolor, zawiera 
wapń i żelazo, 10 kg - 24,99 zł (2,49 zł/kg)
- TrAWNIK 2001 antymech, zapobiega porostowi mchu, 
odżywia trawnik w całym sezonie wegetacyjnym, 5 kg 
- 12,99 zł (2,60 zł/kg)

PistoLet 
zraszaJĄcY 
zr-17
7-strumieniowy, 
zraszacz dookolny 
ze stabilną pod-
stawą, regulowany 
kąt dyszy

szpadel 
ProstY 
soLid™  

+ rękawice 
męskie, 

rozmiar 10

szpadel 
ostrY 
soLid™  
+ rękawice 
męskie, 
rozmiar 10

od 699
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

239 
zł/szt.

550 
W

od 799
zł/para

od 799
zł/kpl.

429 
zł/zet.

1199
zł/szt.

54 
zł/zest. 

54 
zł/zest. 
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1.
2.

donice, Podstawki
różne rozmiary i modele

krzewY 
OzdOBne

drzewka/krzewY owocowerośLinY PnĄce, krzewY

doniczka 
śLimakowa
wym. 80x64x50 cm
- 199 zł

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

doniczka siena 
wym. 45x36 cm - 49 zł

doniczka 
scHodkowa 
wym. 60x27x60 cm 

- 119 zł 

doniczka 
wiszĄca  

riLLen
wym. 33x25 cm  

- 39 zł

od 119
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

od 1099
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

od 1159
zł/szt.

od 39 
zł/szt.

donice ceramiczne 
szkLiwione, różne koLorY 
i wzorY 

Maj 2021 5 
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Hit cenowY

od 2299

zł/szt.

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

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 22,99 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

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.

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 5490
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 2690
zł/szt.

Hit cenowY

ZASłONY VeLVet

od 4290
zł/szt.

od 279 
zł/szt.

899 
zł/zest.

1299 
zł/zest.
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1.
2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

9.
10.

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

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
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. LENOr PrOFESSIONAL koncentrat do płukania, różne rodzaje, 5 l - 36,99 zł (7,40 zł/l)
3. LUDWIK PrEMIUM płyn do naczyń cytrynowy/granat z werbeną, 750 g - 5,49 zł 

(7,32 zł/kg)
4. LUDWIK uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1 l - 5,49 zł
5. MEGLIO SPrAY ODTłUSZcZAcZ lemon, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)

6. DIX SPrAY, różne powierzchnie, 0,5 l - 7,49 zł (14,98 zł/l)
7. Domestos Wc kosz 53 gx3, różne rodzaje - 9,99 zł
8. KrET do Wc, różne rodzaje, 750 g - 4,49 zł (5,98 zł/kg)
9. rEGINA rumiankowy papier toaletowy, a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)
10. OrO, preparat do czyszczenia piekarników/grillów 500 ml- 19,99 zł (39,98 zł/l)

worki na śmieci 
zaPacHowe 35 l, 
aroma bags, 20 szt.

od 199
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 249
zł/szt.

749
zł/zest.

od 599
zł/szt.

od 349
zł/szt.

117 
zł/zest.

117 
zł/szt.

od 649
zł/kpl.

299
zł/szt.
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1.

2.

3. 4.

1. 2.

kanLuX LamPY ogodowe
 - oprawa SOrTA 16L - UP - 63,99 zł
 - oprawa SOrTA 30L - UP - 65,99 zł
 - oprawa stojąca SOrTA, 50 cm - 97,99 zł
 - oprawa stojąca SOrTA, 80 cm - 116,99 zł

LamPa soLarna kuLa wiszĄca 
- średnica 20 cm, wysokość 30 cm - 19,99 zł
- średnica 12 cm, 20 LED - 16,99 zł

LamPY ogrodowe new York 
wys. 44 cm 1xE27 prostokątna  grafitowa - 79,99 zł
wys. 74 cm  1xE27 prostokątna wysoka grafitowa - 114,99 zł 
wys. 44 cm z czujnikiem 1xE27 prostokątna średnia sensor grafitowa - 114,99 zł 
wys. 44 cm z gniazdem 1xE27 prostokątna średnia z gniazdem grafit - 94,99 zł 

kinkiet 
zewnętrznY Fiord
1xE27 
wys. 50 cm 1xE27 - 64,99 zł 
wys. 80 cm 1xE27 - 79,99 zł 

LamPa 
sOlarna  
kuLa 
„mLeczna” PP 
śr 10 cm, wys. 35 cm

LamPka 
sOlarna 
PLastik 
VO0813 
wym.4,5x4,5x29,5 cm 

LamPka soLarna 
PLastik Vo0813
 wym. 4,5x4,5x29,5 cm 

LamPka 
sOlarOwa 
VO1923
wym. 
11,8x11,8x42,7 cm  

LamPka soLarowa 
PaneL z czuJnikiem 
rucHu Vo1930

LamPka soLarowa kuLa rgb + PiLot 
- śr. 15 cm - 41,99 zł
- śr. 20 cm - 49,99 zł 
- śr. 30 - 68,99 zł 

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

LamPka soLar
1. Alfa - 8,90 zł/szt.
2. Diament - 9,90 zł/szt.

LamPka soLarowa
panel z czujnikiem ruchu 

od 7999
zł/szt. od 6499

zł/szt.

od 899
zł/szt.

399
zł/szt.

od 899
zł/szt.

1999
zł/szt.

3899
zł/szt.

4199
zł/szt.

od 6399
zł/szt.

od 1699
zł/szt.

od 3590
zł/szt.

od 3190
zł/szt.od 890

zł/szt.
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bateria maroko ma 
31 bL/GOLD umywalkowa - 279 zł
33 bL/GOLD wannowa - 309 zł
34 bL/GOLD natryskowa - 249 zł
35 bL/GOLD zlewozmyw. - 249 zł

zestaw kredo*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolor: biały 

kucHenka  
gazOwa

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

reduktor do butLi 
gazoweJ ProPan-

butan
bez węża - 16,99 zł 

z wężem dł. 1 m - 24,99 zł

deska
wolnoopadająca

komPakt  
wc merida
odpływ poziomy,  
deska PP wolnoopadająca

wannowa 

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.

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

od 1699
zł/szt.

od 249 
zł/szt.

219 
zł/zest.

od 8999
zł/szt.

499 
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.

859 
zł/szt.

od 309 
zł/szt.

169 
zł/szt.

399 
zł/szt.

kabina Lagos 
wymiary: 79x79x195 cm, 
89x89x195 cm
profile: aluminiowe,  
czarne (półmatowe)
drzwi: jednoskrzydłowe 
uchylne, z systemem „lift”
szkło: 5 mm, hartowane, 
transparentne

zestaw natrYskowY 
z deszczownią Denis 63
wymiary 110x20,5x48 cm
drążek: 110 cm, stalowy
wąż: 150 cm, oplot stalowy
kolor: czarny półmat + złoto
rozstaw uchwytów montażowych 
– 30-80 cm

eLProm 
10 l - 309 zł, 15 l - 349 zł
ogrzewacz wody pojemno-
ściowy, dolny, podumywal-
kowy moc 1500 W, czas 
grzania 20 minut

komPakt 
madaLena 
odpływ pionowy

zbiornik 3/6l
miska bezkołnierzowa 

deska duroplast  
wolny opad  
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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 mokro/sucho, 

ssawka szczelinowa, filtr kar-
tridżowy, papierowa torebka 

filtracyjna 1 szt. 

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/
oscylacja 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 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

ProFesJonaLnY komPresor 
50 l, 1,5 W KALTMANN, moc 1500 W, zbiornik o pojem-
ności 50 l, silnik o obrotach 2850 obr./min, maks. ciśnienie 
8 bar, silnik o mocy 2 KM, 1 cylinder, waga do 35 kg
napięcie 230 V

129 
zł/szt.

139 
zł/szt.

499 
zł/szt.

6490
zł/szt.

189 
zł/zest.

249 
zł/zest.399 

zł/zest.

749 
zł/zest.

499 
zł/zest.

720 
W 500 

W

380 
W

125 
mm

850 
W

82 
mm

1000
W

17 
litrów

7990
zł/kpl.

379 
zł/zest.

12 
V

2,0 
Ah waLizka 

W KOMPLEcIE

119 
zł/szt.

750 
W

115 
mm

dedra mYJka 
wYsokociśnieniowa ded8819 
o mocy silnika 1700 W  ciśnienie maks. 
150 bar, wydajność 420 l/h , moc 1,7 kW 
wyposażona jest w zabudowaną pompę 
wykonaną z aluminium co podnosi żywotność 
urządzenia. z łatwością usuwa brud z różnych 
powierzchni, umożliwia czyszczenie pojazdów, 
maszyn, narzędzi, tarasów, schodów, narzędzi  
ogrodowych itp.  

dedra mYJka 
wYsokociśnieniowa ded8822
moc silnika 2400 W ciśnienie maks. 150 bar, 
wydajność 450 l/h , moc 2,3 kW wyposa-
żona jest w zabudowaną pompę wykonaną 
z aluminium co podnosi żywotność urządzenia. 
z łatwością usuwa brud z różnych powierzchni-
,umożliwia czyszczenie pojazdów, maszyn, na-
rzędzi, tarasów, schodów, narzędzi ogrodowych

mYJka 
wYsokociśnieniowa 
dedra 8821  
moc silnika 1900 W,  ciśnienie 
max. 130 bar, wydajność 420 l/h, 
wyposażona jest w zabudowaną 
pompę wykonaną z aluminium co 
podnosi żywotność urządzenia. 
z łatwością usuwa brud z różnych 
powierzchni,umożliwia czyszcze-
nie pojazdów, maszyn, narzędzi, 
tarasów, schodów, narzędzi 
ogrodowych
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7 mm 7 mm 8 mm 8 mm

1.
2.

3.

gres saint Lauren
60x120 cm gres PoLerowanY grisaL wHite

60x120 cm 

gres szkLiwionY regaL carara LaP 
60x60 cm 

gres szkLiwionY onYX siLk
60x60 cm

3V3 - easY kitcHen/batHroom 
szybka odnowa kuchni i sprzętu AGD, płytki ścienne 
i meble, 0,7 l

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)

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)

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)

PaneLe Podłogowe

eLastYczna zaPrawa 
kLeJĄca cm16
z włóknami, 22,5 kg (1,48 zł/kg)

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

soudaL t-reX goLd
montażowy klej hybrydo-
wy - extrmalnie wysoka siła 
spojenia początkowego, rónież 
na wilgotne powierzchnie.

soudaL Piana 
montażowa genius
doskonała do uszczelniania przy 
montażu wypełnień i wygłuszeń, 
izolacja termiczna i akustyczna

tYtan ProFesionaL 
Piana montażowa 
odporna na pleśnie i grzyby, 
niskoprężna, zwiększona wydaj-
ność do 50 l

2,5
litra

od 2,5
litrów

3499
zł/szt.

2199
zł/szt.

2199
zł/szt.

1999
zł/szt.

4799
zł/szt.

11
litrów 10% gratis

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.

3330
zł/opak.

1799
zł/m2

od 1799
zł/m2

6499
zł/m2

5999
zł/m2

9999
zł/m2

9999
zł/m2

od 6999
zł/szt.
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PrzYcinarka 
akumuLatorowa do 
trawY i żYwoPłotu
długość robocza trawy 7 cm,  
długość robocza żywopłotu 
10 cm,akumulator wbudowany 
w urządzenia, bateria 1,5 Ah,  
maks czas pracy 45 minkosiarka  

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

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

szerokość robocza 22 cm; głowica półautomat

kosa  
sPaLinowa 
deget
średnica 
koszenia 44 cm, 
pojemność 42,7 cm, 
obr. 8500 obr./min, 
moc maks. 1,4 kw, 
masa własna 7,9 kg, 
w komplecie ostrze, 
dodatkowa żyłka, 
szelki, kask

kosiarka  
sPaLinowa HandY 
poj. silnika 144 cm3, 8-stopniowa  
regulacja wysokości koszenia, poj. kosza 60 l,  
szerokość robocza koszenia 46 cm

kosiarka  
sPaLinowa z naPędem Lider 4w1
silnik bPS DOV 750EX, poj.silnika 161 m3, szerokość 
robocza koszenia 53 cm, 8-stopniowa regulacja 
wysokości koszenia, możliwy boczny wyrzut trawy, 
funkcja mycia obudowy, poj. kosza 62 l, 3-stopnio-
wa regulacja uchwytu koszeniakoła łożyskowe

kosiarka  
dedra z naPędem
poj. silnika 139 cm3, szerokość koszenia 46 cm, 
6-stopniowa regulacja, poj. kosza 65 l

kosiarka  
eLektrYczna  
1000 w Handy
szerokość koszenia 31 cm. poj. kosza 30 l, 
regulacja wysokości koszenia 

toPeX narzędzia ogrodowe 
akumuLatorowe
1. nożyce do żywopłotu akumulatorowe Energy+ 18 V, Li-Ion, 

szerokość cięcia 510 mm, bez akumulatora - 174 zł
2. nożyce do żywopłotu akumulatorowe Energy+ 36 V, Li-Ion, 

szerokość cięcia 520 mm , bez akumulatora - 326 zł

1349 
zł/szt.

1199 
zł/szt.

119 
zł/szt.

99 
zł/szt.

69 
zł/szt.

300 
W

500 
W

2,68
kW

161
cm3

3,5
kW

196
cm3

329 
zł/szt.

196 
zł/szt.

709 
zł/szt.

od 174 
zł/szt.

1119 
zł/szt.

1399 
zł/szt.

1149 
zł/szt.

gLebogrYzarka HandY 
spalinowa, szerokość robocza  
36-60 cm, maks. głębokość  
robocza 20 cm, waga 36 kg

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 JELCZ LAsKOWICE
UL. bELgIJsKA 7, tEL. 71 318 85 12

gOdZIny OtWARCIA: pn. - pt.: 700-2000, sOb.: 800-1600,   nd.: nIECZynnE

psb MRÓWKA gAJKÓW
Ul. WrocłaWska 3, tel. 71 301 63 47

gOdZIny OtWARCIA: pn. - pt.: 700-2000, sOb.: 800-1800,   nd.: nIECZynnE



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

