
5.

3.

2.

1.

4.

3.

Zestaw mODO*
1. szafka Modo, MDF biały  

połysk, szer. 60 cm - 319 zł
2. blat Modo Sanremo, 

szer. 60 cm - 90 zł
3. umywalka nablatowa  

Tonia - 220 zł
4. słupek, front lustro, 

szer. 43 cm - 320 zł
5. lustro Sote 60/80 cm - 149 zł

* cena nie zawiera armatury  
i akcesoriów

BlenDer  
kielichOwy Z Zestawem
szklany dzbanek o poj. 1 l, funkcja kruszenia lodu,  
dwie wymienne butelki o poj. 600 ml każda

Zestaw
pODtynkOwy
z miską A70
stelaż stalowy, miska 
ceramiczna, deska 
polipropylenowa,
przycisk spłukujący -
chrom błyszczący

Przęsło ogrodzeniowe LiwiA*
wym. 2x1-1,2 m, stal ocynk + RAL9005; dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

od 90 zł

szt. 749 zł

zest.

450
W

hit cenOwy!

149 zł

zest.

299 zł

przęsło

Lipiec 
2022

Oferta ważna  
od 01.07 do 16.07

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka 
CZECHOwICE DZIEDZICE • Zabłocie



DO ŁAZIENKI

i kuchni

dostępne kolory:

1.

3.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

dostępne  
kolory:

kUchenka 
gAzowA

 - 2-palnikowa - 129 zł 
+100 pkt. payBack

 - 4-palnikowa - 199 zł sZaFka kUchenna
kolory: dąb sonoma, biały;
1. wisząca - 149 zł
2. pod zlewozmywak, wym. 80x50 cm - 149 zł
3. zlewozmywak, wym. 80x50 cm, stal szlachetna 
- 159 zł/szt., dekor - 199 zł/szt.

Zestaw mea*
biały połysk, nóżki i uchwyty chrom;
1. szafka z umywalką, szer.: 45 cm - 269 zł, 50 cm - 279 zł, 55 cm - 299 zł, 65 cm - 329 zł, 75 cm - 449 zł;  
2. szafka wisząca, szer.: 30 cm - 129 zł, 50 cm - 199 zł; 3. szafka stojąca, szer.: 30 cm - 189 zł, 50 cm - 229 zł;  
4. słupek, wys. 170 cm - 299 zł; 5. szafka stojąca, szer. 60 cm, biały połysk, nóżki, schowek na mop - 549 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

AkCesoriA łAzienkowe
1. AZIBO: dozownik na mydło - 19,90 zł,  

kubek - 9,99 zł, szczotka do WC - 29,99 zł
2. TIMO BLACK: uchwyty na papier - 29,99 zł,  

wieszak samoprzylepny, różne kształty - od 9,99 zł

grzejnik 
łAzienkowy 
psB lUpO
kolor czarny grafit;
 - wym. 415x530 mm, moc 240 W - 209 zł
 - wym. 715x530 mm, moc 395 W - 299 zł
 - wym. 850x530 mm, moc 490 W - 349 zł
 - wym. 1060x530 mm, moc 570 W - 429 zł

R

kaBina 
prysZnicOwa 
saVana wally Black
wym. 90x90 cm

zesTAw zLewozmywAk grAniTowy 
1-komorowy z dłUgim oCiekACzem, 
bATeriA z wyLewką „U”
wymiar 65x44x17,6 cm, kolor: grafitowy, szary, piaskowy

od 129 zł

szt.

od 149 zł

szt.

279 zł

zest.

od 129 zł

szt.

od 999 zł

szt.

od 209 zł

szt.

1690 zł

szt.
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NOwOcZEsNAłazienka

kaBina Dill
półokrągła, profile i uchwyty Nero, 
szkło transparentne; wym.: 80x80 cm, 90x90 cm

Deska 
seDesOwa 
FOrmic psB
duroplastowa, 
wolnoopadająca

DesZcZOwnia 
BOrO nerO  
3-funkcyjna z baterią mieszaczową, 
wykończenie Nero, drążek stalowy 
o długości 117,5 cm, słuchawka  
3-funkcyjna o wym. 23x9,5 cm,  
wąż Nero dł. 150 cm, mechaniczny  
przełącznik natrysku,  
regulowany rozstaw mocowań

sÓl  
taBletkOwa psB
do uzdatniania wody,  
worek 25 kg (1,20 zł/kg)

wannowa umywalkowa 
sztorcowa

zlewozmywakowa 
sztorcowa

zlewozmywakowa 
ścienna

umywalkowa  
ścienna 

seria 
Baterii nOrm
głowica 35 mm

kOmpakt  
artecO 
clean On
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca, z funkcją 
łatwego wypinania,
odpływ poziomy - 499 zł
odpływ pionowy - 549 zł

PłyTkA gresowA bosTon  
wym. 20x60 cm, gres szkliwiony; kolory: beige, sandal, grey

PłyTkA PodłogowA AshviLLe
wym. 29,7x59,8 cm, kolory: beige, grey, light grey

949 zł

szt.

349 zł

szt.

7999 zł

szt. 7999 zł

szt. 7999 zł

szt.7999 zł

szt. 13999 zł

szt.

Deska 
WOLNOOpADAjąCA

Deska 
WOLNOOpADAjąCA

od 499 zł

zest.7999 zł

szt.

4699 zł

m2

4999 zł

m2

2990 zł

opak.
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NOwE

oświetlenie

1.

2.

3.

1.

2.

oPrAwA oŚwieTLeniowA bosTon 
kolor czarny; 
pojedyncza, 1xE27 - 59,90 zł, podwójna,  
2xE27 - 119,90 zł, potrójna, 3xE27 - 179,90 zł

lampa 
wisząCA hesTiA*
gwint E27, 1x60 W, 
wys. maks. 80 cm

lampa 
wisząCA monACo*
gwint E27, maks. 3x40 W, wys. 100 cm, śr. 53 cm, 
kolor: biały, czarny

kinkieT łAzienkowy FLAmenCo
gwint 3xG9, maks. 3x6,5 W, Ip44, szer. 40 cm

*brak źródła światła w komplecie*brak źródła światła w komplecie

LAmPA wisząCA FLex 
3z AbAżUrowA*
gwint E27, maks. 3x60 W,
wys. 80 cm, abażur - 
tkanina pCV

Oprawa  
wisząCA viTA
kolory: biała,  
grafitowa, herbaciana,
zwis 1 pkt. - 89,90 zł,  
listwa 3 pkt. - 199,90 zł,  
okrąg 3 pkt. - 225,90 zł

Oprawa prZysUFitOwa
1. GERDA, 3xE27 - 119,90 zł
2. NORMAN, 3xE27 - 125,90 zł

oPrAwA oŚwieTLeniowA nikiTA
kolory: nikiel, patyna
pojedyncza, 1x60 W - 54,90 zł, 
potrójna, 3x40 W - 169 zł, 
pięcioramienna, 5x40 W - 229 zł

dostępne  
warianty:

dostępne  
warianty:

oPrAwA sPoT Fog
kolor czarny, gwint E14, moc 40
kinkiet - 39,90 zł, listwa 2 - 99,90 zł,  
spirala - 145,90 zł, listwa 4 - 179,90 zł

plaFOny leD 30 w
AjE-FOCUS, AjE-KRIS; kolor: czarny, szary

od 5990 zł

szt.

129 zł

szt.

299 zł

szt.

229 zł

szt.

od 11990 zł

szt. od 5490 zł

szt.

99 zł

szt.

od 8990 zł

szt.

od 3990 zł

szt.

169 zł

szt.
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DlA DOmui ogrodu

1.

2.

1.

2.

nAŚwieTLACz ALLed
1. 20 W - 16,90 zł, 

30 W - 24,90 zł, 50 W - 34,90 zł
2. z czujnikiem pIR, neutralna biel,  

20 W - 39,90 zł, 30 W - 49,90 zł, 
50 W - 59,90 zł

pODtynkOwe  
gniAzdA i łąCzniki
różne rodzaje

prZewÓD yDyp 
krążek 50 m.b.; 
3x1,5 mm - 179 zł (3,58 zł/m.b.)
3x2,5 mm - 259 zł (5,18 zł/m.b.)

Zestaw sZynOwy 
długość 100 cm, gwint 3xGU10; kolory: biały, czarny

Orawa sUFitOwa
mOni c, mOni D
230 V, moc 5 W, Ip20, śr. 88 mm, 
kolory: biały, srebrny, czarny

1. gniAzdo  
ogrodowe  
wbijAne iP44
 - 59,90 zł
2. pRZEDŁUŻACZE techniczne Ip44
różne rodzaje - od 45,90 zł

AdAPTery PodrÓżne
Europa, UK, USA

natynkOwe  
gniAzdA i łąCzniki
różne rodzaje

nATynkowe gniAzdA 
i łąCznik seriA koALA
różne rodzaje 

AkCesoriA insTALACyjne
skrzynka - od 34,90 zł, obudowa - od 8,90 zł, 
wyłączniki nadprądowe - od 11,90 zł

od 290 zł

szt.

od 4590 zł

szt.

od 1690 zł

szt.

149 zł

zest. 1990 zł

szt.

od 990 zł

szt.

od 1090 zł

szt.od 179 zł

szt.

od 1490 zł

szt.

od 890 zł

szt.
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2.

1.

1.

2. 3.

4.

PorCeLAnA sTreLiCjA 
kubek baryłka nbc, 300 ml - 11,99 zł; kubek prosty nbc, 250 ml - 11,99 zł; talerz deserowy 20 cm - 20,99 zł;  
miska 14 cm, 400 ml - 20,99 zł; filiżanki: na stopce, 350 ml - 20,99 zł; jumbo na stopce, 350 ml, z podkładką 
- 25,99 zł, 400 ml, ze spodkiem 16,5 cm, w opasce - 39,99 zł; 200 ml, ze spodkiem 15 cm, w opasce - 30,99 zł

koLekCjA grAniTA
nieprzywierająca powłoka, nienagrzewający się uchwyt, grube dno, o bardzo dobrej 
przewodności ciepła, nadaje się do użycia na kuchenkach gazowych, elektrycznych i ceramicznych

latarenka
 - metalowa - od 56,99 zł

 - porcelanowa - od 47,99 zł
 - rattanowa - od 102,99 zł

szkło UżyTkowe
szklanka, szklanka z uchem, szklanka do piwa, pokal, 
dzbanek z pokrywką

PAneL dekorACyjny 
1. Montego Anthracite, wym. 50x50 cm (2 m2) - 46,90 zł

2. Concrete grey, wym. 50x50 cm (2 m2) - 37,90 zł
3. Concrete graphite, wym. 100x50 cm (4 m2) - 93,90 zł

4. Apenino Gris, wym. 100x50 cm (4 m2) - 93,90 zł

1. gąsior dAmA
poj. 5 l; z uchwytem szklanym  
i koszykiem plastikowym - od 19,99 zł
2. BalOn DO wina
w koszu plastikowym;  
poj.: 25 l - 121 zł +50 pkt. payBack; 
34 l - 139 zł

kArnisz heFAjsTos
pojedynczy lub podwójny; kolory: złoto, satyna, nikiel

od 1199 zł

szt.

od 499 zł

szt.

od 6990 zł

szt.

od 1999 zł

szt.

od 4799 zł

szt.

od 2490 zł

szt.

od 3790 zł

szt.
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prZyDAtNEw kuchni

1.

1. 2.

3.

1.

2.

2.
3.

4.
5.

Deska  
DO prasOwania Darla 
wym. 30x90 cm - 94,99 zł
- pokrowiec na deskę bawełniany,  
metalizowany - od 16,99 zł

Pojemniki  
transpOrtOwe BrUnO ecO
wielkości: M 16 l - 11,99 zł, XL 28 l - 18,99 zł,  
XXL 54 l - 33,99 zł

1. WIADRO SUpER 
do mopa, z wyciskaczem - 34,99 zł

2. MOp SUpERMOCIO SOFT 
sprzedawany razem z drążkiem - 17,99 zł

3. WKŁAD DO MOpA - 11,99 zł

ŚCiereCzkA
MIKROFIBRA  
ULTRA FRESh 2+1 
- 11,99 zł

gLiTzi ALwAys 
clean 
zmywak, 2 szt.  
w opak. - 6,49 zł

krzesło  
tapicerOwane mODi
szer. 46 cm, wys. 88 cm, gł. 46 cm; miękkie siedzisko ta-
picerowane aksamitną tkaniną; nogi drewniane połączone 
metalowym stelażem; kolory: miętowy, szaroniebieski, 
szary

regAł  
Drewniany 
spOt* 
kolor biały; 
SpOT-1, wym. 35x35x80 cm, 3 półki - 129 zł
SpOT-2, wym. 35x35x100 cm, 4 półki - 169 zł

Zestaw stOlikÓw  
kawOwych lOFt tOra*
blaty w kolorze dąb; stoliki wchodzą jeden pod drugi;
wym.: średni 45x45x45 cm, duży 50x50x50 cm

persil prOsZek DO prania
COLOR/REGULAR, 45 prań,  
2,925 kg (10,25 zł/kg)

ChemiA gosPodArCzA
1. pUR, płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml 

- 4,99 zł (6,65 zł/l)
2. FINISh ALL IN 1, tabletki do zmywarki, Lemon/ 

Regular, 50 tabl./opak. - 27,99 zł (0,56 zł/tabl.)

Środki CzysToŚCi
1. FLOOR, płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i glazur, różne rodzaje, 1,5 l  - 5,49 zł (3,66 zł/l)
2. LUDWIK, płyn do mycia pANELI/DREWNA, poj. 1 l - 5,99 zł
3. Kh-7, preparat do usuwania kamienia, do odtłuszczania, 750 ml - 13,99 zł (18,65 zł/l)
4. DESCALER, preparat do usuwania osadów wapiennych, 500 ml - 21,99 zł (43,98 zł/l)
5. AIRWICK, odświeżacz FREShMATIC, komplet 250 ml, różne zapachy - 23,99 zł/kpl. (95,96 zł/l)

cashmir  
megA roLkA

ręcznik kuchenny,  
300 listków 

- 8,99 zł/szt.

dywAn ogrodowy
miks kolorów i wzorów; 
wymiary: 0,8x1,8 m - 139 zł, 1,5x2 m - 279 zł

hOreca 
cOmFOrt
czyściwo papierowe, 
białe - 24,99 zł/szt.

od 1199 zł

szt.

od 499 zł

szt.

199 zł

zest.

od 649 zł

opak.

od 1199 zł

szt.

od 549 zł

szt.

9499 zł

szt.

179 zł

szt.

od 129 zł

szt.

od 139 zł

szt.

2999 zł

opak.

* 
do

st
ęp

ne
 w
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yb
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ny
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h

* 
do
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NIEZAwODNA

pomoc

PerFekCyjnA

CzysToŚć!

wierTArko-wkręTArkA 18 v Li-ion
akumulator 18 V, Li-Ion, 2,5 Ah; maks. moment obr. 
35 Nm; liczba ustawień momentu obr. 21;  
czas ładowania akumulatora 55 min

młoTowierTArkA 620 w
moc 620 W; reg. prędkości; udar - siła uderzenia 2,2 j; 
uchwyt SDS-plus; funkcje: wiercenie, wiercenie z udarem, 
kucie bez obrotu, kucie z obrotem; maks. śr. wiertła do 
betonu - 20 mm

młoT UdArowy sds 850 w
moc 850 W, energia robocza 4,5 j, 3-funkcyjny, 
prędk. biegu jałowego: 800 obr. /min, liczba uderzeń: 
4000 ud./min, średnica wiercenia: w murze 26 mm, 
w stali 13 mm, w drewnie 40 mm; waga 6,2 kg

zesTAw wierTeł i dłUT sds-PLUs
przeznaczenie: do betonu/kamienia;  
zestaw 11 elementów: szpicak 250 mm; dłuto 250 mm; 
9 wierteł do młotów z uchwytem SDS-plus

myjkA CiŚnieniowA k2  
UniVersal eDitiOn
ciśnienie 110 bar, wydajność tłoczenia 360 l/h; idealna 
do drobnych prac wokół domu i w ogrodzie, pozwoli 
szybko i wygodnie wyczyścić narzędzia, meble ogro-
dowe czy rower; wyposażenie: wąż wysokociśnieniowy 
o dł. 3 m, lanca z dyszą rotacyjną

myjkA 
CiŚnieniowA

hPC120A s-97901
moc 1500 W, ciśnienie 8 Mpa/80 bar, 

maks. przepływ 7,2 l/min / 432 l/h, 
waga 6,2 kg, dł. węża ciśnieniowego 5 m, 

dł. przewodu zasilającego 5 m, 
wyposażenie: pistolet, lanca przedłużająca, 

lanca regulowana, lanca turbo, wąż 
wysokociśnieniowy pVC, pianownica, filtr wody

zesTAw gLAzUrniCzy
wiadro glazurnicze 24 l; kratka do wiadra; rolki perfo-
rowane podwójne; paca guma 12x26 cm; paca gąbka 
hYDRO 12x76 cm; gąbka kostka miękka 140x110x70 mm; 
pokrywa wiaderka

sysTem PoziomowAniA PłyTek
klipsy 250 szt. - 1,5 mm; kliny 100 szt.; podkładki pod 
kliny 50 szt.; szczypce 1 szt.

Zestaw malarski
zawartość: kuweta 24/32 cm; wałek 18 cm;  
wałek 10 cm; pędzel angielski 36 mm; folia  
malarska 4x5 m 

wAłek mALArski
szer. 18 cm 
+ DRąŻEK TELESKOpOWY
o dł. do 1,8 m

6990 zł

zest.

6990 zł

zest.

2690 zł

zest.

2290 zł

zest.

219 zł

szt.

269 zł

szt.

379 zł

zest.

299 zł

szt. 319 zł

szt.

7990 zł

zest.

waliZka
W KOMpLECIE

620
W 850

W

110
bar
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wygODAi ochrona

wyrZynarka 800 w Z laserem
moc 800 W; zakres cięcia (drewno/plastik/stal) 
100/12/8 mm; reg. obrotów; dmuchawa do pyłu i funkcja 
odkurzania; aluminiowa podstawa reg. do 45°; szybki 
uchwyt ostrza; 3-pozycyjne wahadło; laser prowadzący; 
silnik z miedzianym uzwojeniem, walizka

pilarka tarcZOwa 1410 w
moc 1410 W; śr. tarczy 190 mm; wylot na pył (adapter); 
szybki stop, maks kąt cięcia 45°; gł. cięcia pod kątem 
90° - 67 mm, pod kątem 45° - 46 mm; aluminiowa stopa, 
tarcza do drewna

sTrUg 850 w
moc 850 W; szer. strugania 82 mm, głębokość do 3 mm, 
struganie wgłębne od 0 do 12 mm; możliwa jest obróbka 
krawędzi; aluminiowa stopa; w zestawie: worek na pył, 
prowadnica równoległa oraz wspornik i prowadnica 
do strugania wgłębnego

cZapka  
Z DasZkiem carOl
różne kolory

kOsZUlka 
PoLo gArU
różne kolory i rozmiary

sZOrty rOBOcZe 
stalcO Basic line

szLiFierkA do giPsU/głAdzi
moc 900 W; reg. obrotów 1200-2000 obr./min; śr. pa-
pieru 225 mm; waga 2,6 kg; worek na pył i krążki ścierne 
w zestawie; samozasysający systemem odpylania, nie 
wymaga odkurzacza; oświetlenie LED

szLiFierkA kąTowA 750 w
moc 750 W; śr. tarczy 125 mm; regulacja prędkości  

2800-11000 obr./min

kOsa 
wieLoFUnkCyjnA 

spalinOwa hanDy
silnik 2-suwowy o poj. 52 cm3;  
szer. robocza: tarczy 25,5 cm,  

żyłki 42 cm; dzielona rura; w kpl.: podkrze-
sywarka, nożyce do żywopłotu, szelki, klucz 
do świecy, pojemnik na mieszankę, głowica 

żyłkowa, tarcza tnąca

nożyCe eLekTryCzne  
do żywoPłoTU hAndy

silnik 600 W, dł. robocza 49 cm; 
maks. średnica gałęzi 16 mm

sAndAły  
Trekkingowe/roboCze

materiał pU/DZIANINA, elastyczne sznurowadła  
reg. zaciskiem; wkładki z elastyczną poduszką  

i podkładką łagodzącą nacisk stopy; podeszwa  
gumowa o wys. elastyczności, głęboki protektor;  

rozm.: 40, 41, 42, 43, 44, 45

szLiFierkA kąTowA 600 w
moc 600 W; śr. tarczy 115 mm; maks. pręd. obr.  

12 000 obr./min; wąski korpus; blokada wrzeciona

OkUlary 
OchrOnne BOOBy

179 zł

szt.

249 zł

szt.

239 zł

szt.

1549 zł

szt.

1149 zł

szt.

3990 zł

szt.

6990 zł

szt.

289 zł

szt.

259 zł

szt.

699 zł

kpl.

9990 zł

para

149 zł

szt.

waliZka
W KOMpLECIE

800
W

850
W

1410
W

900
W

750
W

52
cm3

42
cm

600
W

49
cm

119 zł

szt.

600
W
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KOlOry

lata
FArbA biAłA 3 l

za 1 zł
przy zakupie 2x2,5 litra  

farby kolorowej

dULUx koLory 

ŚwiATA

FarBa akrylOwa psB mrÓwka
wewnętrzna, biała, 10 l (3,99 zł/l)

dULUx koLory ŚwiATA
lateksowa farba do ścian i sufitów; 2,5 l (20 zł/l)

pOlaris FarBa 
dekorACyjnA 1 l
dekoracyjna farba do stosowania wewnątrz pomiesz-
czeń, tworzy satynową powłokę, subtelnie mieniącą się 
delikatnymi refleksami

jedynkA deCo & ProTeCT 
DrewnO i metal
szybkoschnąca emalia akrylowa o łagodnym zapachu, 
przeznaczona do dekoracyjno - ochronnego malo-
wania wewnętrznych oraz zewnętrznych powierzchni 
drewnianych, drewnopochodnych, zabezpieczonych 
antykorozyjnie elementów metalowych, tynków 
wewnętrznych, powłoka sucha w dotyku po 1 h, 
różne kolory, 0,7 l (35,57 zł/l)

vidAron imPregnAT
ochronno-dekoracyjny, powłokotwórczy, 5 l (17,98 zł/l)

jedynkA ŚnieżnobiAłA
farba do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów  
wewnątrz pomieszczeń, 10 l (4,99 zł/l)

imPregnAT 
saDOlin 
gArden
nowoczesny, powłokotwórczy, przeznaczony do 
ochronno-dekoracyjnego malowania drewna na 
zewnątrz, różne kolory
 - 0,7 l - 17,90 zł (25,57 zł/l)
 - 5 l - 69,90 zł (13,98 zł/l)

10
litrów

4999 zł

szt.

8990 zł

opak.

2490 zł

szt.

od 1790 zł

szt.

2,5
litra

0,7
litra

8990 zł

szt.

4990 zł

szt.

3990 zł

szt.

5
litrów

10
litrów
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lEtNI cZAsna remont

2.

1.

8 mm 8 mm

7 mm 8 mm

drzwi zewnęTrzne hydrA
szer. 90 cm, L/p, kolory: złoty dąb, orzech, antracyt;  
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet akce-
soriów; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: 
szyba hartowana, ramka INOX, blacha ocynkowana; 
uszczelka na całym obwodzie

drzwi zewnęTrzne PArys
szer. 90 cm, L/p, kolory: orzech szlachetny, dąb szlachetny, 
antracyt; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet 
akcesoriów; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończe-
nie: szyba hartowana, ramka czarna, blacha ocynkowana; 
2 uszczelki na całym obwodzie

ALTrAd beToniArkA mix-130/ż 
poj. 130/100 l, moc 550 W, wieniec żeliwny

tektUra
 - budowlana, malarska, gładka, 280 g/m2,  
rol. 1x15 m - 19,99 zł
 - falista 2-warstwowa, 200-210 g/m2,  
rol. 1x15 m - 24,99 zł

1.  Pojemnik bUdowLAny
     do rozrabiania zapraw; poj.: 45 l - 15,99 zł,  
     65 l - 19,99 zł, 90 l - 22,99 zł
2. wiaDrO BUDOwlane
     poj.: 12 l - 3,99 zł, 20 l - 7,49 zł

FoLiA kUbełkowA 
FUnDamentOwa
rolka: 1x20 m - 79 zł, 
1,5x20 m - 118,50 zł, 
2x20 m - 158 zł

elastycZna 
Zaprawa 
kLejąCA Cm16
z włóknami, 25 kg 
(1,75 zł/kg)

PAneL Podłogowy dąb modenA
AC4, gr. 8 mm, V-fuga

PAneL Podłogowy dąb wonderLAnd
AC4, gr. 8 mm, V-fuga

PAneL Podłogowy dąb TeATrALny
AC4, gr. 7 mm

PAneL Podłogowy dąb FLAxen
AC4, gr. 8 mm

ac4 ac4

ac4 ac4

master  
DraBina 
DOmOwa  
alUminiOwa
maks. obciążenie 125 kg, 
4-stopniowa - 99,99 zł
5-stopniowa - 139,99 zł

1599 zł

kpl.

od 399 zł

szt.

1199 zł

szt.

1899 zł

kpl.

od 1999 zł

rolka

od 79 zł

rolka

4399 zł

opak.

2999 zł

m2

4290 zł

m2

3499 zł

m2

4990 zł

m2

od 9999 zł

szt.25
kg

500
W
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parasOl  
ogrodowy  

haVana
śr. 3 m, 6 żeber, rozkładany 

przy pomocy korbki, 
kolory: zielony, grafitowy, 

brązowy - 209 zł/szt.;
 - pODSTAWA DO pARASOLI, 

śr. 51 cm - 149 zł/szt.

BOcianie 
gniAzdo

różne kolory 
- 139 zł/szt.

trampOlina
 - śr. 244 cm - 599 zł/szt.
 - z drabinką: śr. 305 cm - 799 zł/szt.,  
śr. 366 cm - 999 zł/szt., śr. 427 cm - 1109 zł/szt.

brenner griLL 
gAzowy br-g6

6-palnikowy z płytą grillową, ruszt żeliwny, 
moc pojedynczego palnika 2,63 kW

griLL węgLowy 
ProsTokąTny 
mir397
wym. 30,5x55,5x72 cm

sTÓł kATeringowy vivid
wym. 180x70x74 cm, maks. obciążenie 75 kg - 249 zł/szt.
łAwkA kATeringowA vivid
wym. 183x28x43 cm, siedzisko z hDpE, stalowe nogi i rama, 
maks. obciążenie 180 kg - 149 zł/szt.

hUŚTAwkA ines
wym. 215x130x170 cm, z funkcją 
rozkładania, maks. udźwig 300 kg, 
w zest.: moskitiera, 2 półki, 2 dodatkowe poduszki

kUrtyna  
wODna
dł. 7,5 m, zużycie wody
2 l/h przy ciś. 2 bary  
- 79 zł/zest.

hUnTer Środki 
odsTrAszAjąCe
 - spirala na komary i inne 
latające owady 
- 6,99 zł/opak.
 - mikrogranulat na mrówki, 
600 g - 32,90 zł/opak.
(54,83 zł/kg)

lampa 
owAdobÓjCzA 
BrOs na mUchy, 
kOmary, mesZki 
i Osy horTensjA bUkieTowA PremiUm C2BananOwiec

2699 zł

szt.999 zł

szt.3990 zł

szt.

142 zł

szt.

1699 zł

zest.

1229 zł

szt.

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:

Mrówka CZECHOwICE DZIEDZICE
ul. DRZYMAŁY 14, 43-502 CZeChowiCe-DZieDZiCe

Tel. 32 214 00 00
goDZinY oTwARCiA: pn. - pT.: 7:00-20:00,   sob.: 8:00-18:00

ZnAJDŹ nAs nA FACebooKu -

CZęść AsoRTYMenTu DosTępnA TYlKo nA ZAMówienie

MRówKA ZAbŁoCie
ul. bielsKA 54, 43-246 ZAbŁoCie

Tel. 33 857 01 84
goDZinY oTwARCiA: pn. - pT.: 7:00-17:00,   sob.: 7:00-13:00

www.facebook.com/MrowkaCzechowiceDziedzice
www.facebook.com/MrowkaZablocie
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