
Pilarka elektryczna 
moc 1800 W, długość prowadnicy 35 cm,  
prędkość przesuwowa łańcucha 13 m/s,  
łańcuch/prowadnica NAC

Pilarka sPalinowa 49,3 cc
silnik dwusuwowy 52 CC, maks. 3 KM,
listwa tnąca 450 mm 

GleboGryzarka sPalinowa 
silnik czterosuwowy OHV 139 CC, moc maks. 3,5 KM, 
szer. robocza 360 mm, głębokość maks. 250 mm

Siekiera rozłupująca X21 - L
+ ostrzałka do siekier i noży Xsharp™ 

wielkie 
otwarcie

ziemia  
uniwerSaLna  

Psb 
50 l (0,20 zł/l)

3,5
KM

3
KM

1800
W

209 zł

szt.

479 zł

szt.

999 zł

szt. 999 zł

opak.

249 zł

szt.

Marzec 
2022

Oferta ważna  
od 04.03 do 19.03

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka brzesko

+100

+200

NIEZAWODNA

pomoc

m jak 
mrówka

porady i pomysły  
dla Twojego domu 

- 2,49 zł/szt.

12 marca 2022 r.
SoBoTa od godz. 10:00

zaPraszamy

animacje  
Dla Dzieci

konkurSY 
z naGroDami

Grill

loteria  ParaGonowa

PoraDy eksPertów

oGrodu zewnęTrzneGo 



to

Dobra
piękne

rośliny
ziemia

Drzewa i krzewy 
 - drzewa owocowe, różne rodzaje - 19,99 zł
 - krzewy owocowe, różne rodzaje - 7,49 zł
 - krzewy ozdobne, różne rodzaje - 7,49 zł

wierzBa SmukłoSzYjkowa
średniej wielkości krzew o ciemnozielonych, lancetowatych 
liściach, ozdobne kwiatostany - bazie - koloru czarnego (po-
jawiają się już na przełomie lutego i marca) lub różowoczer-
wonego (pojawiają ją na przełomie marca i kwietnia)

zręBki
50 l, różne kolory   
(0,50 zł/l)

ziemia 
kwiatowa 

20 l
(0,2 zł/l)

torF 
oGroDniczy Psb

kwaśny pH 3,5-4,5, 
80 l - 15,59 zł/opak. 

(0,19 zł/l)

kora Psb
iglasta, 80 l  
- 16,99 zł/opak.
(0,21 zł/l)

ziemia  
do wYSiewu 
z włóknem 
kokosowym  
bioVia
5 l - 2,99 zł (0,60 zł/l); 
20 l - 9,99 zł (0,50 zł/l)

ceBuLa dYmka
0,25 kg, 0,5 kg
- CzerWONA dymka /WeNTA/KArMeN/reD BArON, 
- ŻÓŁTA dymka/STUTTGArTer rIeSeN
- BIAŁA dymka/SNOWBALL/) 
 

nasiona
różne rodzaje 
kwiaty/warzywa

SukuLenTY
sztuczne, różne rodzaje - od 9,49 zł,
osłonki + 50 pkt. Payback,  
podpórki, klipsy do storczyka - od 6,49 zł

krzewy
różne rodzaje: bukszpan wiecznie zielony - 19,99 zł, 
runianka japońska Green Carpet - 16,99 zł, 
suchodrzew chiński - 13,99 zł, jałowiec - 16,99 zł 

1999 zł

szt.

2499 zł

opak.

od 299 zł

opak.

od 749 zł

szt.

399 zł

opak.

od 349 zł

opak. od 199 zł

szt.

od 649 zł

szt.

od 1399 zł

szt.
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Oświetla
my

ogród

2.

1.

1.

2.

3.

4.

oświeTLenie 
dekoracYjne 
solarne
różne rodzaje 

lamPki solarne 
1. - od 4,99 zł
2. - kulki śr. od 10-25 cm 

- od 11,90 zł

przedłuŻacz 
ogrodowy 

skrzynia oGroDowa
kolory: brązowy, szary; mała 90 l - 89 zł, 
średnia 180 l - 139 zł, duża 270 l - 179 zł

dekoder dVB-T2 emoS em190-L Hd
idealnie odbiera polskie multipleksy MUX1, MUX2, 
MUX3, MUX8, menu w języku polskim oraz 21 dalszych 
językach, obsługuje nowy kodek HeVC, H.265, obsługuje 
dźwięk cyfrowy Dolby Digital Plus ©, sterowanie za 
pomocą tylko jednego pilota, odtwarzacz multimedialny 
do filmów lub muzyki z USB

wycieraczka kokos Formica
wym. 60x40 cm

wYcieraczka HeLLo 
wycieraczka wewnętrzna, wym. 60x40 cm,  
antykurzowa 

Drzwi  
zewnęTrzne deTroiT
szer.: 80, 90 cm; L/P, kolor złoty dąb; wypełnienie: 
spieniony polistyren 
*komplet akcesoriów w cenie

PRODUKT
POLSKI

Drzwi  
zewnęTrzne paSadena
szer. 90 cm, L/P, kolor złoty dąb; wypełnienie: spieniony 
polistyren; wykończenie: blacha ocynkowana, Nano 
Advance, komplet akcesoriów w cenie

PRODUKT
POLSKI

oPrawa oGroDowa
1. PArIS LeD, biała/czarna, moc 10 W, bez czujnika 

- 59,90 zł; z czujnikiem ruchu - 69,90 zł,
2. DIeGO, szara lub czarna - 39,90 zł,

3. kinkiet, góra, dół - 79,90 zł,  
słupek 50 cm - 119 zł,

4. VeNTANA, kinkiet - 79,90 zł, wisząca - 94,90 zł

zmiana STandardu 
naDawania tV 

naziemnej coraz BLiŻej!

od 499 zł

szt.

od 2990 zł

szt.

od 1290 zł

szt.

od 89 zł

szt.

99 zł

szt.

1099 zł

kpl.

1499 zł

kpl.

1990 zł

szt. 1890 zł

szt.

od 3990 zł

szt.
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BUJNE

rośliny

1.

1.

1. 2.

3.
2.

2.

od 7990 zł

szt. 119 zł

szt.

1.

2.

3. 4.

5.

waPno Do bielenia
1. 2 kg - 4,99 zł (2,50 zł/kg)
2. w wiaderku, 1 kg - 8,49 zł 

1. 2. 3.

mieszanka traw
1. BOLerO, 0,9 kg (11,10 zł/kg) - 9,99 zł 1. SUPer SPOrT, 0,9 kg - 19,90 zł (22,11 zł/kg),  
3. FINezjA, 0,9 kg - 19,90 zł (22,11 zł/kg), 4. PerFeKT, 0,9 kg - 19,90 zł (22,11 zł/kg), 
5. PrerIA, 0,9 kg - 15,90 zł (17,67 zł/kg), dostępne różne pojemności: 0,9 kg, 4,5 kg

obornik
dostępne rodzaje i pojemności,  
- bydlęcy, 5 l - 11,49 zł (2,30 zł/l)
- koński, 10 l - 19,90 zł/l (1,99 zł/l)

mieszanka traw
dostępne różne pojemności,
1. regeneracyjna z nawozem,  

0,9 kg - 11,90 zł (13,22 zł/kg),
2. sportowa, 0,9 kg - 13,90 zł (15,44 zł/kg)

pojemnik/koSz na śmieci 
do segregacji; poj. 50 l

pojemnik na śmieci
kolor zielony: 120 l - 109 zł, 

240 l - 169 zł

nawozy mineralne
1. mech stop, 4,5 kg - 24,90 zł (5,53 zł/kg),
2. do iglaków, 4,5 kg - 24,90 zł (5,53 zł/kg)
3. granulat uniwersalny, 0,9 kg - 7,99 zł (8,88 zł/l)

koSz do SeGreGacji odpadów
3-komorowy, wys. 49 cm, szer. 74 cm, gł. 35 cm,  
poj. 80 l

STojak na worki 
 - 3 worki na śmieci - 79,90 zł
 - 4 worki na śmieci - 99 zł

aGrecol
1. ĆMA-LIMIT na ćmę bukszpanową, opak. 2,5 g - 16,99 zł (67,96 zł/10 g)
2. Mospilan 20 SP, zwalcza ćmę bukszpanową opak. 2,5 g - 8,99 zł (35,96 zł/10 g)
3. środek grzybobójczy Syllit 65, w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi,  

opak. 10 g - 8,99 zł (89,90 zł/100 g)
4. Mineral żel do roślin doniczkowych, 1 l - 14,99 zł
5. nawóz do trawników, 3 kg - 24,99 zł (8,33 zł/kg)
6. nawóz do iglaków, 3 kg - 24,99 zł (8,33 zł/kg)

nawozy
1. do roślin kwitnących, 1,1 kg - 6,99 zł (6,35 zł/kg)
2. uniwersalny, 1,1 kg - 6,99 zł (6,35 zł/kg)

od 1149 zł

opak.

od 999 zł

opak.

od 1190 zł

opak.
od 799 zł

opak.

od 499 zł

opak.

699 zł

szt.

3790 zł

szt.
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4. 5.

6.

od 899 zł

szt.



WIOSNA 

w ogrodzie
+

2.

6.

5.

szklarnia oGroDowa
wymiar:
 - 3x2x2 m, 6 m2 - 379 zł,
 - 4x2,5x2 m, 10 m2 - 519 zł

Parkiet tarasowy
kpl. 8 szt., kolory: grafit, antracyt,  
hebanowy brąz, jasnoszary

pompa do wodY V250Q 
moc: 250 W, materiał: stal nierdzewna/żeliwo,  
maks. wydajność: 3600 l/h, maks. wysokość podnoszenia: 
6 m, maks. głębokość zanurzenia: 5 m, maks. ciśnienie: 
0,6 bara, maks. wielkość pompowanych zanieczyszczeń: 
35 mm, maks. temperatura cieczy: 40°C, rodzaj wirnika: 
otwarty, długość przewodu zasilającego: 9 mm, waga: 
9,9 kg, przyłącze na wąż: 11/4"

pompa Q900B3  
z wYłącznikiem płYwakowYm
moc: 900 W, materiał: plastik, maks. wydajność: 14000 l/h, 
maks wysokość podnoszenia: 9 m,maks. głębokość  
zanurzenia: 7 m, maks. ciśnienie: 0,9 bara, 
maks. wielkość pompowanych zanieczyszczeń: 35 mm, maks.
temperatura cieczy: 35°C, długość przewodu zasilającego: 
10 m, waga: 5,12 kg, przyłącze na wąż: 1", 11/4", 11/2"

szPaDel soliD 
ostry lub prosty + rękawice męskie, rozmiar 10 

narzędzia i akceSoria oGrodowe
1. rękawice poliestrowe, różne rozmiary - 5,49 zł/para
2. łopatka wąska, szeroka - 8,99 zł
3. motyka, kultywator - 14,99 zł
4. sekator jednoręczny - 28,99 zł

5. sekator dwuręczny - 79,99 zł
6. nożyce do żywopłotu - 94,99 zł
7. grabie ogrodowe - 17,99 zł 
8. grabie metalowe - 32,99 zł

oBrzeŻe oGrodowe
kolor: czarny, brązowy, wym.: 10 cm x 9 m, 15 cm x 9 m, 
20 cm x 9 m - od 12,99 zł, proste, 
czarne UNIBOrD - 4,99 zł + 50 pkt. Payback
SzufLa uniwerSaLna ideaL pro
- 69 zł + 50 pkt. Payback

koSiarka eLekTrYczna HandY
silnik o mocy 1300 W; napięcie: 230 V~50 Hz;  
szerokość robocza 33 cm

wykaszarka  
SpaLinowa HandY
silnik: 2-suwowy; poj. 25 cm3; 
szer. robocza żyłki 38 cm

koSiarka SpaLinowa HandY
silnik OHV o poj. 79,6 cm3 i mocy 1,3 kW;  
szerokość robocza 41 cm; kosz 40 l

werTYkuLaTor HandY wnw 1800
silnik: 1800 W, napięcie: 230 V~50 Hz, szerokość 
wałka: 40 cm, kosz: 40 l, koła: 14/16 cm

kraTa STaBiLizacYjna
wym. 50x50 cm - 9,99 zł/szt.

6990 zł

kpl.

od 549 zł

szt.

369 zł

szt. 199 zł

szt.

od 379 zł

szt.

5990 zł

kpl.od 499 zł

szt.

33
cm

41
cm

1300
W

1,3
kW

299 zł

szt.

499 zł

szt.

379 zł

szt.

699 zł

szt.
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1.

4.3.

8.

7.



MAŁA

wyjątkowaAlE

1.

1.

2.

2.

komPakt  
meriDa

odpływ poziomy,  
deska PP wolnoopadająca

deSka uniwerSaLna  
z zawiaSem woLnoopadającYm
materiał duroplast

zestaw  
Prysznicowy Denis 
60 czarny, drążek z uchwytem 

słuchawki  i deszczownicą, przełącz-
nik funkcji słuchawka/deszczownica, 

słuchawka jednofunkcyjna czarna, 
deszczownica o krawędzi 20 cm, 

wysokość zestawu 110 cm, wąż natry-
skowy 150 cm, regulacja uchwytów 

ściennych 60-80

zestaw  
SiLVeS/ 
papaja/ 
maro*
szafka z umywalką 
+ lustro z szafką 
i oświetleniem; 
kolor biały; wym.: 
- 65 cm - 499 zł
- 75 cm - 529 zł
- 85 cm - 549 zł
*cena nie zawiera  
armatury i akcesoriów 

zestaw Pinia*
szafka podwieszana z umywalką; kolor biały; szer.:
 - 50 cm - 359 zł
 - 60 cm - 399 zł

*cena nie zawiera armatury i akcesoriów 

Seria BaTerii zumBa
zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką 
1. kolory: czarny, beżowy, szary - 139 zł
2. kolor beżowy, 2 funkcje strumienia - 149 zł

akceSoria łazienkowe
uchwyt na papier toaletowy - 24,99 zł; uchwyt na ręcznik 
papierowy - 29,99 zł; wieszak samoprz. TIMO BLACK 
- od 9,99 zł; zestaw WC Basic bamboo - 29,99 zł;  
półka łazienkowa MArVIN - od 34,99 zł

zestaw mea*
kolor biały połysk, uchwyty i nóżki czarne;
1. szafka z umywalką, szer. 55 cm - 299 zł
2. słupek, szer. 30 cm - 299 zł

*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

kaBina z Brodzikiem Xenia
gwarancja 3 lata, grubość szkła 4 mm, kolor szkła  
transparentny z nadrukiem, kolor profilu biały,
wym. 90x90 cm, wys. 195 cm, brodzik wysokość 15 cm

od 499 zł

zest.od 359 zł

zest.

319 zł

zest.

199 zł

zest.

99 zł

szt.

od 139  zł

szt.

od 999 zł

szt.

799 zł

szt.

299 zł

zest.

Marzec 20226 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!



czystOśći higiena

1.
2

3.

2.

3.

1.

2.

1.

3.

2.

airwick
aerozol, odświeżacz  
powietrza 300 ml, miks

1.

odkurzacz  
warsztatowy

mir-Vc302
pojemność zbiornika 15 l, moc silnika 1200 W,  

do pracy na mokro-sucho, z funkcją wydmuchiwania, 
w zestawie: worek papierowy (do pracy na sucho), 

filtr bawełniany wielowarstwowy (do pracy z drobnym 
pyłem), filtr gąbkowy (do pracy na mokro), wąż 1,5 m,  

metalowa rura teleskopowa, kabel zasilający 4,5 m

kosze elastyczne
wybrane kolory, poj.: 15 l - 11,99 zł,  
42 l - 34,99 zł

VileDa SuSzarka  
do prania uniwerSaL
powierzchnia suszenia: 18 m; wymiary  
po rozłożeniu: 180x55x93cm; waga: 2,69 kg

koSz na śmieci cLik pucuś
poj. 5-50 l

odkurzacz  
przemYSłowY  

mir-Vc503
pojemność zbiornika - 20 l, moc silnika - 1400 W, 

do pracy na mokro-sucho, w zestawie: filtr HePA  
(do pracy na sucho), filtr bawełniany wielowarstwowy 
(do pracy z drobnym pyłem), filtr gąbkowy (do pracy 

na mokro), wąż 1,5 m, metalowa rura teleskopowa, 
kabel zasilający 4,5 m

1. caSHmir GiGa ręcznik kucHennY
rolka 500 listków - 8,99 zł
2. papier ToaLeTowY moLa 
12 rolek - 10,99 zł
3. ręczniki papierowe  
LamBi STronG 3-warSTwowe 
2 rolki - 6,49 zł

środki czYSTości
1. WINDOW PLUS,  płyn do szyb, różne rodzaje, 

750 ml (7,32 zł/l) - 5,49 zł
2. AjAX, spray, różne rodzaje, 750ml (14,65 zł/l) 

- 10,99 zł
3. PerSIL POWer CAPS-COLOr, kapsulki do prania 

- 30 szt. - 32,99 zł

VileDa mop uLTramaX SeT
w ofercie wkład do mopa - 27,90 zł/szt.

arTYkułY do wc
1. BreF COLOr ACTIV, kostka do WC, różne rodzaje, 

3x50 g (86,60 zł/kg) - 12,99 zł
2. DOMeSTOS, 650 ml+100 ml (7,98 zł/l) - 5,99 zł

Floor
płyn uniwersalny do mycia podłóg, 
ścian i glazur, różne rodzaje, 1,5 l 

(3,66 zł/l)

Perwoll
płyn do prania, różne rodzaje,  
2,7 l (6,66 zł/l)

Ludwik
płyn do naczyń, 900 ml 
(6,10 zł/l)

Proszek Do Prania 
der waScHköniG 

7,5 kg, biały, kolor 

finiSH do zmYwarki
1. CLASSIC Lemon, tabletki, 57 tabl./opak. (0,52 zł/tabl.)
2. ALL IN 1 regular, tabletki, 50 tabl./opak. (0,60 zł/tabl.)
3. ULTIMATe ALL IN 1 Fresh, kapsułki, 30 kaps./opak. 

(1 zł/kaps.)

od 649 zł

opak.

3799 zł

szt.

od 549 zł

szt.

8990 zł

kpl.

549 zł

szt.

699 zł

szt.

9799 zł

szt.

1799 zł

szt.

549 zł

szt.

od 599 zł

szt.

od 1199 zł

szt.

od 1199 zł

szt.

199 zł

zest.

329 zł

zest.

2999 zł

opak.
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WyStróJ

mieszkania

STojąca Szafka na BuTY eSTreLa
wym. 64x19x66 cm

stolik kawowy ami
wym. 35x35 cm 

reGał Tukke
kolor dąb, wym.: 87x27,6x62 cm, 155x27,6x62 cm

STojak  
na GazeTY LeXi 
wym. 32x31x38,5 cm, różowy 

koc bella
wym. 150x200 cm,  
miks kolorów 
- 47,99 zł

poduSzki  
melanie
wym. 40x40 cm
- 15,49 zł

zaSłonY
taśma, przelotki, 
różne rozmiary 
- od 51,90 zł

Firany
taśma, przelotki, 
różne rozmiary 
- od 44,90 zł

pościeL
z wysokogatunkowej 
bawełny, różne roz-
miary - od 89,90 zł

Dywan PrestiGe 
rozmiar 120x160 cm, różne wzory 

karnisze
- drążek czarny 160 cm - 21,99 zł,  
- zakończenie 19 mm, walec Basic czarny mat - 6,99 zł,
- wspornik prosty 19 mm, czarny - 16,99 zł
- kółko ciche z żabką 19 mm, czarny mat (kpl. 10 szt.) 
- 9,99 zł/kpl.

od 1549 zł

szt.

od 699 zł

szt.

179 zł

szt.
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wYprzedaŻ dYwanów

2899 zł

szt.

5999 zł

szt.

od 16890 zł

szt.

16790 zł

szt.

39,99 złcena od



Panele taPicerowane mollis
to doskonała alternatywa dla tradycyjnych  
dekoracji ściennych płYTka dekoracYjna TaSoS 1

Taśma Led  
cob 3 m 
z zasilaczem 
różne barwy

szklanka 
1. Gładka fado
420 ml  - 2,99 zł
2. proSTe SzkLanki  
do HerBaTY BaSic 
250 ml, 6 szt. - 12,99 zł/kpl

Lampa wiSząca piramida 
czarna 
- 1xe27 - 139 zł/szt.
- 2xe27 - 159 zł/szt.
- 3xe27 - 229 zł/szt.

1.

1.

2.

2.

oPrawa 
oświeTLeniowa  
LaGuna cHrom

- 1xe27 - 129 zł/szt. 
- 3xe27 - 179 zł/szt.
- 5xe27 - 249 zł/szt.

oPrawa 
oświeTLeniowa  

faBio czarna/j. dąB
- 3xe27 - 169 zł/szt. 
- 5xe27 - 259 zł/szt.

oPrawa 
oświeTLeniowa 
dakoTa cHrom
- 3xe27 - 199 zł/szt. 
- 5xe27 - 249,00 zł/szt.

Lampa wiSząca kreTa
rożne kolory, 1xe27 - 119 zł/szt.

Porcelana reactiVe sanD
w ofercie: miska - od 17,90 zł; talerz deserowy - 20,90 zł, talerz 25 cm - 33,90 zł, filiżanka 200 ml ze spodkiem 
- 28,90 zł, kubek KOLOrY zIeMI: baryłka 400 ml - 13,90 zł, prosty 300 ml - 11,90 zł, filiżanka jumbo na stopce KOLOrY 
zIeMI - 20,90 zł, maselnica reGULAr - 37,90 zł, solniczka/pieprzniczka - 19,90 zł, kpl. miseczek bambus reGULAr 
- od 46,90 zł; sztućce NATUrAL kpl./24 szt. - 84,90 zł, latarenka rattanowa - od 89,90 zł, lampa stołowa - 32,90 zł, 
świecznik - 19,90 zł, wazon - od 32,90 zł, koszyk/osłonka słomkowa - od 29,90 zł

BamBuS/drewno w eLemenTacH kucHennYcH
puszka do przechowywania - 24,90 zł, noże różne rodzaje - od 9,90 zł, patelnia NATUrA LIGHT 26 cm - od 32,90 zł, 
szklanka/kubek termiczny - od 39,90 zł, deska bambus OrGANIC - od 10,90 zł, mata słomkowa - 6,90 zł,  
koszyk metalowy - od 47,90 zł

pojemnik do przecHowYwania
1. FOrMICA - 42,90 zł
2. TIM - od 2,99 zł

pojemnik/ 
skrzynka
poj. 7-45 l

od 1690 zł

zest.od 299 zł

szt.

od 1190 zł

szt.

od 690 zł

szt.

od 2199 zł

szt.

od 299 zł

szt.

od 99 zł

szt.

2399 zł

opak.
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nArzęd
ziA

każdegoDlA

piLarka Tarczowa 1200 w, 185 mm
moc 1200 W; śr. tarczy 185 mm; możliwość cięcia pod 
skosem w zakresie od 0° do 45°; maks. grubość ciętego 
materiału pod kątem prostym do 65 mm, pod skosem  
do 43 mm; w zestawie: prowadnica równoległa,  
tarcza do cięciazeSTaw wierTarka 900 w 

+ SzLifierka 125 mm, 950 w
WIerTArKA: moc 900 W, ilość obrotów na minutę  
0-2800; napięcie 230 V, zasilanie sieciowe, waga 3,2 kg, 
SzLIFIerKA:  moc 950 W, ilość obrotów na minutę 
12000, średnica tarczy 125 mm, napięcie 230 V, 
zasilanie sieciowe, waga 2,5 kg

młoTowierTarka SdS-pLuS 800 w
moc 800 W; energia udaru 2,8 j; udar elektropneu-
matyczny; uchwyt SDS-Plus; maks. śr. wiercenia: beton 
26 mm, drewno 30 mm; tryby pracy: wiercenie, wiercenie 
z udarem, podkuwanie, obrót dłuta; funkcja odblokowa-
nia położenia dłuta

zeSTaw kLuczY 1/2", 1/4" 
w zestawie min.: grzechotki 1/4" i 1/2" 72 zęby;  
nasadki 1/4" 13 szt.; nasadki 1/2" 13 szt.; nasadki  
do świec 2 szt. (16, 21 mm); przedłużki 1/4" i 1/2";  
przegub 1/4" i 1/2"; pokrętło 1/4"; bity 1/4" 40 szt.;  
klucze sześciokątne 9 szt.; klucze płasko-oczkowe 8 szt.;  
wkrętaki 4 szt. 

BoScH 
SzLifierka kąTowa 720 w
moc nominalna 720 W; prędkość obr. bez obciążenia 
11000 min-1; gwint wrzeciona szlifierki M14;  
średnica tarcz 125 mm

opaLarka ded7976 
moc urządzenia 2000 W, maksymalna temperatura:  
350/600°C, przepływ: 300/500 l/min, końcówki - 2 szt., 
waga 1,1 kg

wierTarko-wkręTarka 
akumuLaTorowa
uchwyt 13 mm, 18 V, DeD7041, dwa biegi, wytrzymały  
metalowy uchwyt wiertarski, obudowa wykonana z Nylonu 
wzmocnionego włóknem szklanym, podświetlenie LeD,  
obroty w prawo lub w lewo, gumowany uchwyt,  
moc i trwałość

Spawarka inwerTorowa 140 a  
deSi151BT
napięcie zasilania 230 V, minimalny prąd spawania 10 A, 
maksymalny prąd spawania 140 A,maks. średnica  
elektrody 3,25 mm, masa 6 kg

wierTarka udarowa 350 w
moc 350 W; zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 
1,5 - 13 mm; maks. śr. wiercenia: w betonie 13 mm, 
w drewnie 25 mm, w stali 10 mm

SiaTka Leśna/BudowLana
typu light 150/10/30 L, wys. 150; dł. 50 m.b.

mieSzadło ded7928
waga: 5,9, moc urządzenia: 1,2,  

prędkość obrotowa  
(ew. zakres): 0-500 0-700,  

ilość biegów - 2,  
średnica 120, chwyt gwintowany

przYłBica Samościemniająca
wizjer 92,5x42,5 mm, DeD001e, waga  0,5 kg,  
zakres ochrony w stanie zaciemnionym 9-13, 
czas reakcji przy zaciemnianiu 0,8,
czas reakcji przy rozjaśnianiu 0,25-0,8,
pole widzenia / wymiar szybki ochronnej 92,5x42,5, 
ilość sensorów 2, do pracy podczas spawania, 
do pracy podczas szlifowania

1200
W

185
mm

720
W

125
mm

219 zł

zest.

319 zł

zest.

265 zł

zest.

249 zł

szt.

299 zł

zest.229 zł

szt.

69 zł

szt.

369 zł

szt.

199 zł

szt.

800
W

sDs
PLUS

350
W

100
elem.

walizka

139 zł

szt.

139 zł

szt.

289 zł

szt.
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FArBy

cenie
W DOBrEJ

master  
Drabina 
Domowa  
aLuminiowa
maks. obciążenie 125 kg, 
 - 4-stopniowa - 79,99 zł
 - 5-stopniowa - 94,99 zł

Folia Psb  
BudowLana  
czarna stanDarD
gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m

Folia Psb 
stanDarD 

paroizoLacYjna
gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m

duLuX koLorY świaTa
lateksowa farba do ścian i sufitów;  
2,5 l (20 zł/l)

mata malarska  
w rolce
wym. 1x10 m, 10 m2 

HammeriTe
jednoskładnikowa farba do antykorozyjnego,  
dekoracyjnego malowania metali, połysk lub półmat, 
wybrane kolory; 0,7 l (57,12 zł/l)

imPreGnat classic 
powłokotwórczy, przeznaczony do ochronno 
-dekoracyjnego malowania drewna na zewnątrz;  
4,5 l (23,31 zł/l)

jedYnka śnieŻnoBiała
farba do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 10 l (4,20 zł/l)

GrunT podkładowY duLuX
zwiększa przyczepność i krycie farb oraz 
zapewnia oddychanie ścian, 8 l (7,49 zł/l)

Farba lateksowa  
TikkuriLa Super wHiTe 
10 l (12,59 zł/l)

TekTura  
BudowLana  
w rolce 
wym. 1x15 m 

śnieŻka eko pLuS
lateksowa farba do wnętrz, odporna na szorowanie 
zapewnia oddychanie ścian, polecana do dużych 
powierzchni, doskonałe krycie 1-2 warstwy, optymalna 
wydajność do 14 m2/l, 10 l (7,50 zł/l)

Farba akrylowa Psb mrówka
wewnętrzna, biała, 10 l (3,30 zł/l)

paneLe podłoGowe
1. Dąb Leo, AC4, 8 mm - 29,99 zł
2. Dąb Harry, AC4, 8 mm, 4V - 37,99 zł

3. Dąb Thomas, AC4, 8 mm, 4V - 37,99 zł
4. Dąb Anthony, AC5, 8 mm, 4V - 43,99 zł

4199 zł

szt.

5999 zł

szt.3999 zł

szt. 10490 zł

szt.

12590 zł

szt.

6990 zł

rolka

5990 zł

rolka

od 7999 zł

szt.

4999 zł

szt. 3499 zł

rolka

 1899 zł

rolka

2,5
litra

0,7
litra

10
litrów

8
litrów

10
litrów

4,5
litra

7499 zł

szt.

3299 zł

szt.

10
litrów

10
litrów

od 2999 zł

m2
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TRANSPORT GRATIS!**szczegóły u sprzedawcy

arcHiTekTura drewniana
doniczka balkonowa, kantówka gładka, deska tarasowa, kratka, płot pełny,  
płot ażurowy, płotek trawnikowy, rolborder, grządka wzniesiona składana

Piasek do piaskownic, 
worek 20 kg - 9,99 zł 
(0,50 zł/kg),

od 999 zł

szt.

449 zł

szt.

109 zł

szt.

139 zł

szt. 199 zł

szt. 1799 zł

szt.1149 zł

szt.

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU -  www.facebook.com/PSBMrowkaBrzesko

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 brzesko

Mrówka brzesko
ul. SOlSKIEGO 14A, 32-800 BRZESKO (GAlERIA ODYSEJA II PIĘTRO)

TEl. 14 663 23 30; 782 822 097, gODZInY OTwARcIA: Pn. - PT.: 8-20,   SOB.: 8-20,   nD.: 10-18

PSB lEŚ – SKŁAD MATERIAŁÓw BuDOwlAnYcH
ul. Solskiego 24, 32-800 Brzesko, tel. 14 67 40 130  
PSB lEŚ – SKŁAD STAlI – wYROBY HuTnIcZE 
ul. Solskiego 6, 32-800 Brzesko, tel.  14 686 74 44
PSB lEŚ – SKŁAD MATERIAŁÓw BuDOwlAnYcH
ul. Gustawa Morcinka 5, 31-762 Kraków, tel. 693 349 464

Fotel  
wiSzącY  
Daisy
kolory: biały, beżowy,  
wym. 110x90x62 cm,  
maks. obciążenie 130 kg

HuśTawka 
oGroDowa  
eVe antracyt 
wym. 160x110x170 cm,  
konstrukcja stalowa,  
maks. obciążenie 220 kg

krzeSło oGrodowe 
Girona antracyt 
wym. 55,9x54,9x87 cm, konstrukcja stalowa, 
siedzisko i oparcie wykonane z textilene 2x1

foTeL HamakowY  
BraSiL Hoop
kolory: krem, szary, czarny

wiSzącY  
foTeL Luna 
2-oSoBowY
antracyt /118x117x195 cm, 
maks. obciążenie 200 kg

wiSzące krzeSło  
BrazYLijSkie  

w STYLu BoHo


