
psb MRÓWKA KURZĘTNIK
Ul. lIDZbARsKA 3, Tel. 56 472 74 40

goDZINy oTWARcIA:
pN. - pT.: 700-1900

sob.: 700-1900

ND.: 1000-1700

psb MRÓWKA bIsKUpIec
Ul. FIToWo 17,  Tel. 56 474 50 12

goDZINy oTWARcIA:
pN. - pT.: 730-1630

sob.: 730-1300

ND.: NIecZyNNe

Czas w ogrodzie wypoczynek 

i zabawa

ZesTAW MeblI RIMINI
sofa, 2 fotele, stół, kolor czarny

sADZoNKI RoślIN
szeroki wybór odmian

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.

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.

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

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

NoWoZy FloRovIT
bogaty wybór

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.

od 999
zł/szt.

Maj 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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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.
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idealne 
na prezent

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.
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1.

1.
1.

2.

2. 3.
2. 3.

4.

w każdym ogrodzieNiezbedne meble,

2.

2.

1.

1.

TRAbo ZWIs
3 x E27, 40 w,
kolor: czarny, drewno bejcowane

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

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.

22590
zł/szt.

 od 199 
zł/szt.

od 3190
zł/szt.

od 3590
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.
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i zbieraj punkty
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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 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; zest. bez armatury

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 
pRysZNIcoWA 

UlTRA blAcK 
z brodzikiem

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.

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

gŁoWIcA 35 mm   seRIA bATeRII psb DecA

wannowa natryskowa umywalka 
z ruchomą wylewką

kuchenna 
z wyciąganą wylewką

zlew 
stojąca

umywalkowa 
stojąca

ścienna 
z wylewką

 od 199 
zł/szt.

 289 
zł/zest.

od 1699
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

255 
zł/zest.

499 
zł/zest.

od 159 
zł/zest.

slIM

1899
zł/żeberko

279 
zł/szt.

179 
zł/zest.

699 
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.

4999

zł /szt.

4999

zł /szt.

3999

zł /szt.

3799

zł /szt.

3799

zł/szt.

9999

zł /szt.

3299

zł /szt.
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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

NARZĘDZIA w domowymwarsztacie

 AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

+100

+100



7 mm 7 mm 8 mm

1.

2.

3.

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)

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 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 - 5,99 zł, 100 mm - 9,99 zł

AeRoblocK 
wym. 24x25x60 cm, GAzobEton p+w

AcRyl pUTZ FINIsZ
gładź szpachlowa wykończe-
niowa, 17 kg (2 zł/kg)

AlTAX IMpRegNAT 
Do DReWNA ogRoDoWego
szybkoschnąca formulacja i aplikacja jednej 
warstwy, 6 l (10,33 zł/l)

sADolIN eXTRA
lakierobejca dekora-
cyjno-ochronna, różne 
kolory, 2,5 l (47,60 zł/l)

lAKIeRobeJcA 2w1
poj. 0,8 l- 34,99 zł (43,74 zł/l), 
2,5 l - 92,99 zł (37,20 zł/l)
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zł/szt.
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litra

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



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:

ZNAJDŹ NAs NA FAcebooKU - www.facebook.com/mrowka.kurzetnik



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

