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choinki sztuczne

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku
życzy Mrówka.

idealne
na prezent

od

999
zł/szt.

Porcelana MOJA GWIAZDKA, MONOKOLOR, BELLA, URBAN GOLD

miska - od 9,99 zł; salaterka - 7,99 zł; talerz deserowy - 9,99 zł, talerz płytki - od 10,90 zł,
talerz głęboki - 11,90 zł, filiżanka 200-400 ml - od 12,90 zł, kubek - od 6,99 zł; maty na stół - od 4,99 zł,
ozdoby świąteczne - od 9,99 zł, ozdoby bożonarodzeniowe - od 9,99 zł

psb Mrówka ŚREM

1. CHOINKA NA PNIU ŚNIEŻONA,
wym.: 1,20-1,80 m - od 129 zł
2. LENA, wym.: 0,4-2,20 m - od 10,99 zł
3. ŚWIERK TYTUS, wym.: 1,20-2,20 m - od 89,99 zł
wym.: 1,80 m + 50 puktów PAYBACK
4. JODŁA BIAŁA, wym.: 1,20-2,20 m - od 75,99 zł
5. CRISTAL NA PNIU, wym.: 1,20-1,50 m - od 169 zł
6. CHOINKA NA PNIU, wym.: 1-1,50 m - 69,99 zł
7. ŚWIERK CZARNY CRISTAL, wym.: 1,20-2,20 m - od 159 zł

dostępne kolory:

od

4599

od

zł/szt.

stojaki choinkowe

4199
zł/szt.

- plastik, duży - 45,99 zł, mały - 41,99 zł
- z pojemnikiem, metal - 63,99 zł

JODŁA
KAUKASKA

od

cięta w klasie jakości
Standard z plantacji
w Polsce, wys.: od 175 cm
do 220 cm - 65,99 zł

dostępne kolory:

59

99

zł/szt.

+500°P
+50°P

STOJAK
POD CHOINKĘ KUTY

JODŁA
KAUKASKA

cięta w klasie jakości HOME
z plantacji w Polsce, wys.: od
150 cm do 175 cm - 45,99 zł

1. wym.: 20x53 cm, otwór na pień śr. 8,2 cm,
kolory: złoty, srebrny - 59,99 zł, 2. wym.: 19x62 cm,
otwór na pień śr. 10 cm, kolory: złoty, srebrny - 65,99 zł,
3. wym.: 21x78 cm, otwór na pień śr. 12,5 cm, kolory:
złoty, srebrny - 79,99 zł + 50 punktów PAYBACK

1.
JODŁA KAUKASKA

od

kopana w donicy w klasie jakości Standard
z plantacji w Polsce, wys.: od 80 cm do
100 cm - 45,99 zł

3.

5

99

zł/szt.

+500°P
+50°P*

1. cYPRYSIK Elwoodii

2.

9 cm, wys.: 25-30 cm - 6,99 zł

od

8

99

zł/szt.

od

OSŁONKi

różne kolory i wymiary
*do wybranych osłonek
+ 50 punktów PAYBACK

2. POINSECJA

--jednopędowa, 10,5 cm, wys.: 25-30 cm - 5,99 zł
--wielopędowa, 13 cm, wys.: 30-40 cm - 10,99 zł

3. Szlumbergera

9 cm, wys.: 20-25 cm - 5,99 zł

2099
zł/szt.

od

2599
zł/szt.

idealne
na prezent

LATARNIE, LAMPIONY,
LATARENKI ŚWIĄTECZNE

2
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ŚWIECE ZAPACHOWE
Z DREWNIANYM KNOTEM

1. BISPOL - od 25,99 zł / 340 g
2. WW WoodWick - od 129,99 zł /600 g

OdbierzPAYBACK
ją przy kasie
AKTYWUJNIE
EKUPONY
NA PAYBACK.PL
LUB W APLIKACJI MOBILNEJ
MASZ
KARTY PAYBACK?
SZYBCIEJ

i zbieraj punkty

od

1050
zł/szt.

choinki sztuczne
różne rodzaje i wielkości,
wys.: od 40 cm do 210 cm

od
od

399
zł/szt.

18

99

zł/kpl.

komplety
bombek
Choinkowych

gładkie, dekor, różne kolory i wzory

3599
zł/szt.

BOMBKA SZKLANA
czub duży
2 kulowy, 1 szt. w pudełku
kartonowym z okienkiem
foliowym, śr. 8 cm/7 cm,
wys. ok. 35 cm, dekor

2999
zł/szt.

BOMBKA
SZKLANA dekor
1 szt. w pudełku
kartonowym z okienkiem, śr. 15 cm, dekor

DEKORACJE ŚWIĄTECZNE

zawieszka dzwonek - od 3,99 zł; figurka domek
- od 69,99 zł; figurka świąteczna - od 10,59 zł;
skarpety na prezenty - 12,99 zł; wieniec dekoracyjny
- 6,99 zł; gałązka ozdobna - od 3,99 zł

od

2399
zł/szt.

PANELE TAPICEROWANE

szeroki wybór kolorów, różnorodność kształtów
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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3

od

99

od

1.

zł/szt.

89

zł/szt.

2.

3.

4.

ZLEW GRANITOWY METRO
1-komorowy, krótki ociekacz,
wym.: 62x44x195 cm - 269 zł

BATERIA EMMA FLEX

dostępne kolory:

5.

chromowana z wylewką,
kolor: czarny, biały - 99 zł

6.

7.

Seria baterii Vero Deante
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.

od

umywalkowa stojąca - 89 zł
zlewozmywakowa stojąca - 99 zł
natryskowa - 99 zł
umywalkowa z obrot. wyl.- 89,99 zł
wannowa bez zest. - 99 zł
zlewozmywakowa ścienna - 99 zł
umywalkowa ścienna - 99 zł

549
zł/szt.

Kabina WALK IN VEDUTA

szyba prysznicowa: szkło hartowane 8 mm transparentne, profil - chrom, wspornik regulowany ze stali nierdzewnej o długości 70-115 cm, w komplecie uszczelka
silikonowa mocowana pomiędzy szybą a podłożem,
wym.: 90x195 cm - 549 zł,
100x195 cm - 649 zł

2.

1.

od

115

zł/szt.

Zestaw mebli mea*

1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk,
wym.: 50, 55, 60, 75 cm - od 239 zł
2. szafka stojąca, nóżki, biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 159 zł
3. szafka wisząca, biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 115 zł
4. słupek, wym. 170 cm - 279 zł,
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

3999
zł/szt.

od

od

249

zł/szt.

zł/szt.

ZESTAW RONDA*

kolor: biały/buk truflowy; słupek C 40,
podwieszany - 249 zł; szafka z umywalką, 60 cm
D60 2D0S DSM 2422, podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

5999

+500°P
+100°P

8499
zł/szt.

zł/szt.

deska

wolnoopadająca

+500°P
+100°P
SLIM

produkt

polski

produkt

Deska sedesowa
Formic PSB

polipropylenowa, uniwersalna,
twarda

319
zł/szt.

polski

Deska sedesowa
new formic
duroplast

deska

wolnoopadająca

Deska psb formic
SUPER SLIM NEW

2499

zł/szt.

zł/szt.

2000
W

wym.: 33x36x93 cm

+500°P
+100°P

wolnoopadająca, duroplast

2999

8,6
kW

piec stalowy
LUIZA 8,6 kW

Termowentylator
FH-04

ochrona przed przegrzaniem;
automatyczna kontrola termostatu; wbudowany termostat
pokojowy; 3 opcje do wyboru: zimny, ciepły, gorący

grzejnik
kwarcowy

dwie opcje grzania,
zab. przed przegrzaniem
i przewróceniem, duża wydajność, oszczędność energetyczna

Kabina z hydromasażem Luna

hydromasaż 3 dysze, deszczownica z rurką, słuchawka
prysznicowa, przełącznik funkcyjny, wys. brodzika
15 cm, gł. brodzika 5 cm, kabina bez syfonu,
wym.: 80x80 cm - 849 zł, 90x90 cm - 899 zł

279
zł/szt.

7499

8,6
kW

zł/szt.

449

Piec stalowy
Ewa max 8,6 kW
wym.: 40x36x87 cm

4
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zł/szt.

grzejnik ceramiczny
moc: 750 W/1500 W; ochrona
przed przegrzaniem automatyczna kontrola termostatu; wbudowany termostat pokojowy

deska

4,2
kW

209

zł/szt.
piecyk gazowy
moc: 1,3-4,2 kW, ODS
(czujnik wyczerpania tlenu)

wolnoopadająca

kompakt
merida

odpływ poziomy,
deska PP wolnoopadająca

OdbierzPAYBACK
ją przy kasie
AKTYWUJNIE
EKUPONY
NA PAYBACK.PL
LUB W APLIKACJI MOBILNEJ
MASZ
KARTY PAYBACK?
SZYBCIEJ

i zbieraj punkty

od

699

od

109
zł/szt.

zł/szt.

Pojemniki

Naczynie żaroodporne

do przechowywania herbaty, kawy, pieczywa
- od 12,90 zł, przyprawniki - od 6,99 zł,
dozowniki na olej i ocet - od 10,90 zł

od

pieczenie na święta…

z podgrzewaczem, poj. 1,5-3,75 l - od 109 zł;
sztućce BOSTON 24 szt./kpl. - 64,90 zł/kpl.; szklanki,
poj. 300-410 ml - od 3,99 zł; salaterki - od 3,49 zł

2490
zł/szt.

od

w ofercie folie, papier, torebki
i foremki do pieczenia

2490

od

zł/szt.

od

499
zł/szt.

zł/szt.

DOTS garnki, patelnie…

garnek 20-28 cm z pokrywą - od 29,90 zł;
patelnia 20-30 cm - od 24,90 zł

VALDINOX SPACE
garnki, patelnie…

artykuły do PIECZENIA

--blachy, formy - od 11,90 zł,
wykrawaczki - od 2,49 zł, akcesoria do pieczenia
- od 4,99 zł; waga kuchenna - 44,90 zł
--puszka z pokrywą bambusową - od 15,90 zł

garnek 20 cm - 64,90 zł; patelnia 20-28 cm - od 32,90 zł;
w ofercie również przyprawniki - od 24,90 zł; pojemnik
do oliwy/octu - od 29,90 zł

od

349

domowe

499

wędliny

zł/szt.

Porcelana BELLA

miska - od 11,90 zł;
talerz deserowy - 11,90 zł,
talerz płytki - 17,90 zł,
talerz głęboki - 14,90 zł,
filiżanka 200-420 ml - od 17,90 zł,
kubek - od 9,99 zł; kieliszki
kpl./6 szt. - 49,90 zł, maty
na stół - od 4,99 zł, świecznik
- od 13,90 zł, koszyk metalowy
- 24,90 zł,
sztućce 24 szt./kpl. - 129 zł;
szklanki VENUS GOLD 6 szt.
- 34,90 zł; ozdoby
bożonarodzeniowe - od 9,99 zł

od

259
zł/szt.

AKCESORIA WĘDLINIARSKIE

od

499
zł/szt.

TEKSTYLIA
KUCHENNE

w ofercie rękawice,
fartuchy, ręczniki

od

699

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/szt.

Pojemnik na żywność
różne pojemności, bogaty wybór

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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5

hit cenowy

od

2990

zł/szt.

ZASŁONY

VELVET

5990

od
zazdrostki

poduszki różne rozmiary
- od 24,90 zł

od

- od 34,90 zł

pościel

satyna, 100%
bawełna
- od 79,90 zł

firany

przelotki
- od 34,90 zł

zasłony

taśma,
przelotki
- od 29,90 zł

NARZUTY
VELVET

różne rozmiary
- od 24,90 zł

zł/szt.

KOCE

różne rozmiary
- od 34,90 zł

karnisz Boston

śr. 19 mm, dł.: 160-240 cm; pojedynczy/podwójny;
dostępny w kolorach: nikiel, mosiądz

29

od

90

3490
zł/szt.

zł/szt.

od

2490
zł/szt.

Roleta mini TONE

szer. 38-105 cm, dł. 150-215 cm; dostępna w kolorach:
biały, jasny beż, różowy, miętowy, niebieski, szary,
jasnoszary

Prześcieradło bawełniane z gumką

pościel antibacterial

poduszka: 50x60 cm - 24,90 zł, 70x80 cm - 34,90 zł;
kołdra: 155x200 cm - 59,90 zł, 220x200 cm - 74,90 zł

wym. 120-140x200 cm - 34,90 zł, 140-160x200 cm
- 39,90 zł, 200-220x200 cm - 49,90 zł, zakładka na
materac 30 cm; dostępne w różnych kolorach

+500°P
+100°P

od

499

3599

zł/szt.

zł/szt.

od

1. suszarka na bieliznę
rożne rodzaje - od 55,99 zł.

NOWOCZESNY FOTEL USZAK

2. deska do prasowania

styl skandynawski duży,
dostępne kolory: szary/turkus

różne rodzaje - od 35,99 zł

1290

6
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różne wielkości i kolory

4490

zł/szt.

Poszewka STAR WAY

wym.: 40x40 cm, dostępna w kolorach:
biały, czarny, zielony, złoty

zł/szt.

Ręcznik kąpielowy

999

zł/szt.

Poszewka
GLAM CHRISTMAS

1890

wym.: 40x40 cm, dostępna
w kolorach: różowy, jasnoszary,
ciemnoszary, szary

zł/szt.

Koc STAR WAY

wym.: 150x200 cm, dostępny w kolorach:
różowy, jasnoszary, ciemnoszary, szary
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

od

2990

od

zł/szt.

2990
zł/szt.

Dywan JAQUARD

wym.: 60x100 cm - 64,90 zł, 80x150 cm - 129 zł,
120x160 cm - 209 zł, 160x230 cm - 399 zł; dostępny
w kolorach: beż, szary, ciemny szary, brąz

Dywan Polar

wym.: 60x100 cm - 29,90 zł, 80x150 cm - 59,90 zł,
120x160 cm - 99 zł; dostępny w kolorach: beż, granat,
mięta, róż, szary

Poduszka JAQUARD

119

wym.: 40x40 cm, dostępna w kolorach:
szary, ciemny szary, brąz, beż - 29,90 zł

zł/szt.

5890
zł/szt.

+500°P
+100°P

od

1990
zł/szt.

Ociekacz

Dywan SKÓRA PATCHWORK

wym.: 35x75 cm, dostępny w różnych wzorach - 19,90 zł

wym.: 60x110 cm, dostępny w kolorach:
biały, granat, jasny róż

wym.: 45x75 cm, dostępne różne wzory - 32,90 zł
2.

°P

1.

Wycieraczka LIMA

od

+5

00

+50°P

549
zł/szt.

5.
7.

6.

4.

wkład do mopa - 26,90 zł/szt.

8.

od

chemia gospodarcza

1. VIZIR PROFESSIONAL EXPERT color/regular, proszek do prania, 7,5 kg/100 prań - 64,99 zł
(8,66 zł/kg; 0,65 zł/pranie) + 50 punktów PAYBACK
2. LENOR PROFESSIONAL koncentrat do płukania, różne rodzaje, 4,75 l/5 l - 34,99 zł (7,36/6,99 zł/l)
3. VANISH Oxi Action COLOR/WHITE, 1 l - 12,99 zł
4. CLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
5. AJAX płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1000 ml - 5,49 zł
6. SIDOLUX EXPERT do ochrony i nabłyszczania drewna, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
7. SIDOLUX EXPERT do ochrony i nabłyszczania, różne rodzaje, 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
8. LUDWIK płyn do mycia drewno/panele, 1 l - 5,49 zł
10.

11.

12.

14.
13.

2.
1.

3.

9.

Mop obrotowy EASY
WRING&CLEAN TURBO

15.

599
zł/szt.

DRAGON DRASEPTAN

1. żel do dezynfekcji rąk,
różne pojemności
2. środek do dezynfekcji powierzchni,
różne pojemności

16.

18.

20.

19.

21.

17.
9. DOMESTOS płyn do WC, CITRU/PINE, 650 ml + 100 ml - 5,99 zł (7,98 zł/l)
10. BREF POWER ACTIV kostka do wc, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (73,26 zł/kg)
11. LUDWIK płyn do naczyń, różne rodzaje, 1000 g - 5,49 zł
12. FAIRY PLATINUM kapsułki do zmywarek, 84 szt. - 67,99 zł (0,80 zł/szt.),
ALL IN ONE, 115 szt. - 67,99 zł (0,59 zł/szt.)
13. CIF CREAM mleczko czyszczące REGULAR/CITRUS, 750 ml - 8,99 zł (11,99 zł/l)
14. MEGLIO spray LEMON, odtłuszczacz, 750 ml - 11,99 zł (15,98 zł/l)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

15. CASHMIR MEGA ROLKA NEW ręcznik kuchenny, 300 listków - 6,99 zł
16. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł (1,08 zł/rolka)
17. Żel antybakteryjny do rąk, 400 ml - 12,99 zł (32,47 zł/l)
18. Płyn antybakteryjny do mycia rąk, 5 l - 69,99 zł (14 zł/l)
19. Humistop pochłaniacz wilgoci, urządzenie 280 g - 12,99 zł
20. Humistop MAXI pochłaniacz wilgoci, urządzenie 800 g - 24,99 zł
21. Humistop wkład zapasowy - od 8,99 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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od

od

8990

zł/szt.

2.

i żarówk

199

90 cm

1.

zł/szt.

40 cm

+500°P
+50°P

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA
FORESTIER
OPRAWA WISZĄCA vita

gwint E27, kolor: grafitowa/herbaciana;
--1 zwis - 89,90 zł
--3 listwa - 199,90 zł
--3 talerz - 225,90 zł

3.
90 cm

zintegrowany LED, kolor:
sosna szara/czarny, sosna bejcowana/czarny
1. kinkiet dł. 40 cm, moc 4 W - 199 zł
2. lampa sufitowa dł. 90 cm, moc 10 W - 329 zł
3. lampa wisząca dł. 90 cm, moc 10 W - 329 zł

od

349

929

zł/szt.

zł/szt.

STÓŁ NA STELAŻU
METALOWYM, PŁYTA EGGER

oczyszczacz powietrza

zalecana powierzchnia użytkowa 50 m2, sterowanie
pilotem, różne tryby pracy, urządzenie pomaga oczyścić
powietrze z: pleśni, grzybów, bakterii, alergenów, kurzu,
dymu

dostępne: stoły rozkładane lub nierozkładane,
wymiary stołów: 120x90 cm, 140x90 cm,
140x204x90 cm

349

169

169

zł/szt.

zł/zest.

zł/szt.

+500°P
+100°P
fotel
gamingowy colin

tapicerowany ekoskórą, wyposażony w mechanizm kołysania się; kółka z oponką do twardych powierzchni nie rysujące podłogi, podłokietniki z tapicerowanymi nakładkami,
podstawa racingowa, poduszki zdejmowane podpierające
lędźwie oraz odcinek szyjny kręgosłupa

8
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zestaw stolików tora
regały LOFT KRAFT

płyta MDF, rama czarny metal,
wym. 60x32x148 cm, 60x32x110 cm

praktyczny zestaw stolików kawowych w stylu LOFT,
blaty w kolorze DĄB, stoliki wchodzą jeden pod drugi
dzięki czemu można powiększyć powierzchnię blatu,
doskonale pasuje do wnętrzy w stylu industrialnym
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

od

899
zł/szt.

od

8990
zł/szt.

projektory
led
różne rodzaje,
z pilotem lub bez

PrzeDłużacze domowe

od

różne rodzaje

od

2490
zł/szt.

4

90

od

1390
zł/szt.

zł/szt.

różne kształty lampek

Oświetlenie

różne rodzaje

od

LAMPKI CHOINKOWE

NA BATERIE, różne rodzaje - od 13,90 zł
SIECIOWE, różne rodzaje - od 17,90 zł

bożonarodzeniowe,
różne rodzaje

rozgałęźnik

39

3.

90

1990

1.

zł/szt.

zł/szt.

4.

Plafon LED

1. Tonga 12 W, 23x23 cm - 39,90 zł
2. Nyk 12 W, 25x25 cm - 65,90 zł
3. Helm 12 W, 30 cm
z czujnikiem ruchu, IP44 - 99,90 zł
4. Bryza Eco 12 W, 30 cm
z czujnikiem ruchu, IP66 - 111,90 zł

LatarenKa led
na baterie

2.

nowoczesna
dekoracja Twojego
salonu
od

4499
zł/szt.

od

229

zł/szt.

LAMPY TRÓJNOGI

dostępne: kolory szare, białe,
czarne
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OZDOBY ŚWIĄTECZNE

- - 44,99 zł
- renifer akryl, 80 cm, LED - 139,99 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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4990

idealne
na prezent

zł/zest.

Zestaw nasadek
i bitów 40 el.

169

grzechotka 1/4”, wkrętak z grzechotką, 31 szt. bitów CrV, 5 szt. nasadek
1/4”, adapter 1/4” do nasadek/bitów,
przedłużacz 1/4” x 75 mm

339

walizka
w zestawie

zł/zest.

zł/zest.

idealne
na prezent

50

72

59

90

el.

12 V

el.

idealne

zł/zest.

na prezent

zestaw akcesoriów
do wkręcania
i wiercenia 50 el.

Zestaw kluczy nasadowych
1/2” i 1/4” 72 el.

w zest.: wiertła do muru,
HSS-TIN do metalu,
do drewna z końcówką
pilotującą, pogłębiacz, uchwyt
magnetyczny, końcówki wkrętarskie 20x25 mm
(Pozidriv, Phillips, Torx, płaskie, sześciokątne), końcówki
nasadkowe; adapter do końcówek nasadkowych, punktak

w zest.: grzechotka: 1/2” i 1/4”, nasadki: 1/2”
i 1/4”, nasadka do świec, przedłużki: 1/2” i 1/4”,
przegub uniwersalny 1/2”, adapter: 3/8” (F)
- 1/2” (M), uchwyt 1/4”, klucze sześciokątne 1/4”,
końcówki wkrętakowe stal S2, adapter do końcówek wkrętakowych 1/4”, stal CrV, 25 lat gwarancji

Zestaw
akumulatorowy
12 V li-ion

--urządzenie wielofunkcyjne z akcesoriami,
do wykonywania precyzyjnych cięć;
--wiertarko-wkrętarka ze ściąganą głowicą wiertarską;
--dwa biegi, 19 ustawień momentu obr.;
--latarka dioda LED o mocy 100 lumenów;
--2 akumulatory Li-Ion, 12 V, 1,5 Ah,
system Direct Charge; czas ładowania 60 min, walizka

249
zł/zest.

walizka

1100

w zestawie

WAT

189

lata

125

gwarancji*

159

mm

14,4 V

18 V

zł/szt.

Wiertarko-wkrętarka 14,4 V Li-ion

Szlifierka kątowa 1100 W

moc 1100 W; śr. tarczy 125 mm; liczba obrotów
3000-11000 min-1; funkcje regulacji obrotów;
klucz przechowywany w uchwycie
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu
produktu na stronie producenta

+500°P
+100°P

zł/szt.

Wiertarko-wkrętarka 18 V Li-ion

akumulator Li-Ion 18 V, 2,5 Ah; szybka ładowarka;
moment obr. 35 Nm; prędkość obr. 0-550 obr./min;
ustawienia momentu obr.: 21; maks. śr. wiercenia 10 mm

1890

2 akumulatory Li-Ion, 14,4 V, 1,5 Ah; szybka ładowarka;
22 ustawienia momentu obr.; maks. moment obr. 32 Nm;
2 biegi (I bieg 0-400 obr./min; II bieg 0-1500 obr./min);
maks. śr. wiercenia: drewno śr. 20 mm, metal śr. 10 mm;
w komplecie: 6 grotów z uchwytem magnetycznym,
6 wierteł do metalu, walizka

18 V

zł/szt.

hit cenowy

Wiertarko-wkrętarka
18 V z zest. akcesoriów

349

t.

zł/zes
2 akumulatory Li-Ion 18 V, 1.5 Ah;
maks. moment obr. 30 Nm;
pręd. obr. 0-650 obr./min;
maks. śr. wiercenia: drewno - 25 mm, stal - 10 mm;
w zest. walizka z akcesoriami: uchwyt magnetyczny do bitów;
końcówki nasadkowe; końcówki wkrętarskie; wiertła do muru, drewna i metalu

Pistolet do kleju
na gorąco

moc: 40/80 W; szer. wkładów klejowych 11,2 mm;
czas rozgrzewania 2-3 minut (do pełnej mocy);
wydajność 12-16 g/min

189

zł/szt.

8499
zł/szt.

PIŁA

5000 min-1,max gł. cięcia 64 mm

10
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skrzynka narzędziowa
Stanley Toolbox
2w1

i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

4599

3899

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

dulux kolory świata

lateksowa farba do ścian i sufitów,
2,5 l (18,39 zł/l)

od

zł/szt.

2,5
litra

Dekoral akrylit w
farba lateksowa do ścian
i sufitów, 2,5 l (15,59 zł/l)

5999

5999

beckers designer colour

7999

zł/szt.

5
litrów

2,5 l - 59,99 zł (23,99 zł/l),
5 l - 109 zł (21,80 zł/l)

109

zł/szt.

10
litrów

10
litrów

Jedynka Perfekcyjna

10
litrów

nobiles super akryl

biała farba akrylowa do malowania ścian
i sufitów wew. pomieszczeń,
10 l (6 zł/l)

zł/szt.

farba biała akrylowa, 10 l (8 zł/l)

beckers designer white

wodorozcieńczalna, biała farba lateksowa do malowania
ścian i sufitów, pomalowana powierzchnia zyskuje
matowe wykończenie, 10 l (10,90 zł/l)

2999

od

zł/szt.

10
litrów

1799
zł/szt.

0,9
litra

farba akrylowa
PSB MRÓWKA

dekoral EMAKOL STRONG

emalia ftalowa do ogólnego stosowania,
dostępne różne kolory, 0,9 l (od 19,98 zł/l)

wewnętrzna, biała, 10 l (3 zł/l)

1.

7 mm

2.

7 mm

3.

7 mm

4.

8 mm

od

1799
zł/m2

KRONOPOL panel podłogowy

1. Dąb Podlaski, AC3, 7 mm - 17,99 zł
2. Dąb Sceniczny/Bachus, AC4, 7 mm - 22,99 zł
3. Dąb Parkietowy/Zorba, AC4, 7 mm - 22,99 zł
4. Wiąz Armanta, AC4, 8 mm, V-fuga - 32,99 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

7 mm

1.
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka
5.
4.
6.

sztuczne ognie*
3.

14.
2.

7.

13.

9.
12.

10.

8.

1.
11.

1. WYRZUTNIA MONSTER, liczba strzałów 60, kaliber 0.8” - 85,99 zł
2. ZIMNE OGNIE, w opakowaniu 10 sztuk, dł. 17 cm - 0,99 zł
3. ZESTAW RODZINNY HAPPY 4-9-3, 3 szt. rakiet, 1 szt. motyl,
2 opak. różnych petard, 1 szt. rzymski ogień - 22,99 zł
4. ZESTAW RODZINNY BIG PARTY, 5 rakiet + 2 fontanny,
1 opak. trzaskających kulek, 1 opak. petard, 2 szt. rzymskich ogni,
1 opak. pchełek - 39,99 zł
5. ZESTAW RAKIET KOMANDOS - 59,99 zł
6. ZESTAW RAKIET BIG WHALE 4, 12 rakiet w 4 rozmiarach - 60,99 zł
7. FONTANNA COLOR DREAM, fontanna iskier - 11,99 zł
8. WYRZUTNIA PLUS, liczba strzałów 10, kaliber 0.8” - 24,99 zł
9. WYRZUTNIA SONG, liczba strzałów 37, kaliber 1.2” - 129 zł
10. WYRZUTNIA COCO, liczba strzałów 25, kaliber 1” - 54,99 zł
11. PETARDY WILD BULL DOG, petarda lontowa - 9,99 zł
12. WYRZUTNIA CHAMPION, liczba strzałów 36, kaliber 1” - 75,99 zł
13. WYRZUTNIA STARS RAIN, liczba strzałów 10, kaliber 0.8” - 16,99 zł
14. WYRZUTNIA EMPIRE, liczba strzałów 19, kaliber 1.2” - 72,99 zł

37 42

na prezent

zł/szt.

zł/szt.

AUTO

zł/szt.

NA ZIMĘ

idealne

idealne

na prezent

funkcja REVERSE (bieg wsteczny),
nóż ze stali nierdzewnej, 3 sitka
z otworami o śr.: 3, 5, 7 mm,
nasadka do wyrobu wędlin i do
pasztecików, popychacz, zasilanie:
220-240 V 50 Hz, moc maksymalna 720 W - 149 zł/kpl.

099

*Produkty posiadają CERTYFIKAT CE. Zakaz sprzedaży osobom poniżej 18 lat.

idealne

Maszynka do
mielenia mięsa

od

na prezent

Czajnik inox
bezprzewodowy

Czajnik biały
bezprzewodowy

dwustronny wskaźnik poziomu
wody z podziałką, stabilna obrotowa
podstawa 360°, wymienny filtr,
poj. maks. 1,7 l, moc: 1850-2200 W

obudowa ze stali nierdzewnej,
wielostopniowy system zabezpieczeń, stabilna obrotowa podstawa
360°, lampka kontrolna stanu pracy,
poj. maks. 1 l, moc: 1350-1600 W

999
zł/szt.

PŁYN ZIMOWY
PSB -20°C
4 l (2,50 zł/l)

Mikser ręczny

5-stopniowa regulacja prędkości
+ funkcja TURBO, przycisk
zwalniający mieszadła, mieszadła
trzepakowe, mieszadła,
zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz,
moc 300 W - 64 zł/kpl.

idealne
na prezent

1990
zł/szt.

Dzbanek Luna MI

idealne
na prezent
z wkładem Unimax standard x2 szt.
+ bidon 0,6 l, kolory: miętowy, stalowy,
biały - 27,99 zł/kpl.
- wkłady filtrujące dzbanka
Alkomat
Dafi 2+1 - 19,99 zł/kpl.
- wkłady filtrujące Dafi
BAC-F30
Unimax 2+1 - 24,99 zł/kpl.
- 265,90 zł/szt.

1.

Skrobaczki
do szyb

399
zł/szt.
2.

1. zmiotko - skrobaczka
- 3,99 zł
2. skrobaczka
- 3,99 zł

1199
zł/opak.

Termofor
poj. 1 l

idealne
na prezent

Sól drogowa

z antyzbrylaczem PSB, 20 kg
(0,59 zł/kg)

Mrówka śrem

Gostyńska 51, 63-100 Śrem, telefon 61 642 75 00
godz. otwarcia: pn. - sob.: 700-2000, niedziela handlowa: 1000-1800
Akceptujemy karty kredytowe:
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

