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na 3 tysiące złotych  
orzystania w sklepieBO

N
 8 czerwca 2019 r

od godziny 800
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dmuchany zamek dla dzieci, wata cukrowa,  
bon do grill baru za zakup za min. 50 zł, 

malowanie twarzy, liczne konkursy 
z nagrodami dla dzieci i dorosłych
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Za oknami :)

system OgrOdzeNiOwy BONa
ocynk + ral 7016 antracyt struktura, nie wymaga malowania,
przęsło, wym. 2x1,20 m 

zestaw meBli lOrd
2 fotele 60x62x82 cm,  

stolik: śr. 50 cm, wys.45 cm,  
plecionka rattanowa

BaseN 
- BEST prostokątny, rodzinny 2,62x1,75x0,51 m - 79 zł
- BEST stelażowy, ogrodowy STEEL PRO,  
4,57x1,07 m + drabinka i pompa - 959 zł

zESTaw dO CzySzCzEnia BaSEnów 203 cm - 49 zł/szt.

BaseN 
- ROzPOROwy 240x63 cm - 89,90 zł,  

300x76 cm - 129 zł, 360x76 cm z pompą - 259 zł
- STELażOwy 300x76 cm z pompą - 349 zł, 

360x76 cm z pompą - 379 zł

BASENIK DZIECIĘCY  
NadmuchiwaNy 

WODNY ŚWIAT
1.  owalny, wym. 107x30 cm - 20,90 zł

2.  prostokątny, wym. 145x145x45 cm - 84,90 zł

fOtel OgrOdOwy
gr. poduszki 15 cm
1.  fOTEL, 105x107x85 cm - 619 zł
2.  BRiSTOL, 129x105x186 cm - 669 zł
3.  OxfORd, 95x95x195 cm - 739 zł
4.  kOkOn, 124x82x69 cm - 709 zł

weNtylatOry  chrOmOwaNe 

PaNel OgrOdzeNiOwy 3a max
wym.: 1,23x2,5 m, drut ø 3,2 mm, ocynk 

aKcesOria 
PLAŻOWE DMUCHANE
bogaty wybór

NadmuchiwaNy Plac zaBawz fontanną „fLaMinG” - 119 zł

1.

2.

59 
zł/szt.

od 619 
zł/szt.

499 
zł/zest.

od 8990
zł/szt.

119 
zł/szt.

od 2090
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

od 9590
zł/szt.

+5
00
°P+50°P

349 
zł/przęsło

2.

1.

3. 4.

3490
zł/szt.

od 799
zł/szt.
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rĘKAWICE

1.  WąŻ 
20 m, 1/2” - 54,90 zł/szt. 

2.  wózeK
wąż 20 m 1/2” + armatura - 179 zł/zest.

KOsiarKa sPaliNOwa 
Z NAPĘDEM
silnik mocy 6,75 kM OhV z tuleją 
żeliwną, poj. 196 cm3, szer.  
robocza 51 cm, centralna  
siedmiostopniowa regulacja  

wys. koszenia

NOŻYCE  
aKumulatOrOwe
czas ładowania 3,5 h, czas pracy 
do 50 min, system anti Blocking, 
długość ostrza do krzewów 12 cm;  
szerokość ostrza do trawy 8 cm

1.  NOŻYCE AKUMULATOrOWE 
akumulator 2.0 ah i ładowarka w zestawie, 
czas pracy ok. 40 min, dł. ostrzy tnących 
45 cm, maks. średnica cięcia gałęzi 18 mm  
- 249 zł

2.  NOŻYCE ELEKTrYCZNE
moc 600 w, długość ostrzy tnących 51 cm  
- 119 zł

system OgrOdzeNiOwy iNga
stal + ral 9005, wymaga malowania farbą  
nawierzchniową - przęsło, wym. 2x1-1,20 m 

system  
OgrOdzeNiOwy amelia
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,10-1,28 m, nie wymaga malowania,
dostępne również furtki i bramy, ocynk + ral 9005

OPrYSKIWACZ CIŚNIENIOWY
1.  PROfESSiOn 12, poj. 12 l - 139 zł/szt.
2.  MaSTER ERGO 2000, ręczny, poj. 2 l - 47,90 zł/szt.
3.  hOBBy 5, poj. 5 l - 109 zł/szt.
4.  lanca teleskopowa, kompozytowa bez rączki - 29,90 zł/szt.

BrOs
 1.  elektro + płyn 3w1 na muchy,  

komary i mrówki - 19,90 zł
2.  muchospray na muchy i komary, 

520/400 ml - 8,99 zł 

GrILL WISZąCY 
Na tróJNOgu
chromowany ruszt,  
śr. 45 cm

grill 
Kulisty
śr. rusztu 34 cm

grill gazOwy 
2.0 (5,5 kw)
podwójny palnik, dołączony 
wąż i reduktor ciśnieniowy, 
pow. grillowania 49x38 cm

grill Kulisty
śr. rusztu 47 cm

MYjKA CIŚNIENIOWA 
135 Barów
moc 1900 w; ciśnienie 135 barów; 
przepływ wody 420 l/h; aluminio-
wa pompa; wyposażenie: pistolet, 
lanca, lanca turbo, pianownica, 
szczotka obrotowa i płaska,  
wąż 5 m.b.

KOsiarKa  
eleKtryczNa  
Nac 1200 w

szerokość koszenia 32 cm, 
pojemność kosza 30 l, 
osiowa trzystopniowa  

regulacja wysoko-
ści koszenia

KOsa 
sPaliNOwa  
Nac 3 Km 
moc 3 kM, poj. 54 cm3, szer. 
robocza żyłki 42 cm, głowica 
i tarcza w komplecie

od 119 
zł/szt.

299 
zł/zest.

1090 
zł/szt.

od 115 
zł/przęsło

od 259 
zł/przęsło

od 899
zł/szt.

109 
zł/szt.

339 
zł/szt.59 

zł/szt.

209 
zł/szt.

+5
00
°P+100°P

+5
00
°P+50°P

1.

1.

1.

2.

2.

2.

1.

2. 3.
4.

PrOduKt
POlsKi

PrOduKt
POlsKi

359 
zł/zest.

1900  
w

135 
bar

189 
zł/szt.

54  
cm3

3 
kM

349 
zł/kpl.
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ParasOl  
POłóWKOWY
śr. 270 cm

LEŻANKA 
OgrOdOwa
rozkładana

LEŻAK 
OgrOdOwy 

mOgaN
wym. 

60x83x107 cm, 
regulacja kąta 

oparcia, 
dostępne kolory: 

limonka, szary

hamaK
1.  bawełniany - od 34,90 zł
2.  bawełniany z belką - od 45,90 zł
3.  siatkowy z belką - 29,90 zł

fOtel 
hamaKOwy

różne wzory kolorystyczne, 
maks. obciążenie 120 kg

PArASOL PLAŻOWY
śr.: 150, 160, 180, 200 cm; 
różne wzory i kolory

POdstawa 
dO ParasOla

różne rodzaje 
- od 16,90 zł/szt.

sKrzyNia 
POdwóJNa
poj. 180 l, m.in. na poduszki

meBle OgrOdOwe
- krzesło fOLd; wym. 63x58x93 cm - 89,90 zł
- stół ogrodowy; wym.: 150x90 cm, wys. 70 cm; stalowa konstrukcja; 

blat ze szkła hartowanego; otwór na parasol - 269 zł

meBle 
OgrOdOwe VigO

- krzesło - 52,90 zł
- stół - 63,90 zł

KrZESłO PLAŻOWE
składane, podłokietniki, 

maks. obciążenie 100 kg

LEŻAK PLAŻOWY LIDO
składany w torbę, 
maks. obciążenie 100 kg

HUŚTAWKA MEGI
rozkładana, 3-osobowa, wym. 

230x120x164 cm, dostępny kolor: chocolate; 
poduszki gr. 8 cm, maks. obciążenie 300 kg

zestaw 
meBlOwy

4-częściowy: sofa + stolik 
z blatem z polywood 

+ 2 fotele, stalowa rama

dOmeK mateusz 
wymiary domku:
podstawa 1,26 m x 1,12 m
min wysokość 1,18 m
maks. wysokość 1,56 m

3-OsOBOwa  
HUŚTAWKA  

OgrOdOwa rita 2
wym.: 183x120x168 cm,  

maks. obciążenie 
260 kg

HUŚTAWKA ESTELLA 
3-osobowa, obciążenie 
250 kg, dostępny kolor: 
czerwony

109 
zł/szt.

od 2090
zł/szt.

169 
zł/szt.

159 
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 5490
zł/szt.4490

zł/szt.

2690
zł/szt.

109 
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 5290
zł/szt.

649 
zł/szt.

799 
zł/szt.

799 
zł/zest.

+500°P+50°P

1.

3.

2.

669 
zł/szt.

499 
zł/szt.
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hit ceNOwy

179 
zł/szt.

OPALArKA Z fUNKCją 
rOzPalarKi dO grilla 
2000 w
połączenie opalarki i specjalistycznej 
dyszy pozwala na rozpalenie grilla 
węglowego w 60 sekund, eliminuje  
konieczność użycia chemicznych 
rozpałek płynnych lub stałych,  
poza sezonem grillowym  
urządzenie może służyć  
jako standardowa opalarka

Klucze NasadOwe 1/2”, 1/4” i 3/8” 
zestaw 75 el.
75 elementów, w tym m.in.: grzechotki 1/2”, 3/8” i 1/4”;  
przedłużki od 75 mm do 250 mm; klucze nasadowe  
sześciokątne 1/2”, 1/4” i 3/8” oraz sześciokątne długie;  
klucze 1/2” dwunastokątne; końcówki 1/4” (bity):  
imbusowe, płaskie, Ph

Klucze NasadOwe 1/2”, 1/4” 
zestaw 82 el., crV
stal chromowo-wanadowa; skład zestawu: grzechotki 1/2” 
i 1/4” (72 zęby), nasadki sześciokątne (od 4 do 32 mm), 
końcówki wkrętaków (płaskie, krzyżowe,  
sześciokątne, Torx), klucze płasko-oczkowe; solidna 
walizka z tworzywa sztucznego z metalowymi zatrzaskami; 
25-letnia gwarancja oraz certyfikat TÜV Rheinland M+T

WKrĘTArKA UDArOWA 20 V LI-ION
akumulator 20 V, 1,5 ah Li-iOn, czas ładowania 1 godz.; 
maks. moment obrotowy 180 nm, liczba obr. 0-2400 min-1; 
17 przełożeń + funkcja wiercenia

WIErTArKO-WKrĘTArKA ELEKTrYCZNA 
zasilanie 230 V ~50 hz, moc znamionowa 280 w,  
prędkość obrotowa bez obciążenia 750 obr./min, 
24 ustawienia momentu obrotowego, uchwyt  
samozaciskowy 10 mm, przewód zasilający dł. 5 m

SZLIfIErKA KąTOWA 900 W + TArCZA 
moc nominalna 900 w; śr. tarczy 125 mm; prędkość 
obrotowa bez obciążenia 2800-11000 min-1; w komplecie 
tarcza do cięcia drewna (również z gwoździami), tworzywa 
sztucznego, suchych materiałów budowlanych

geNeratOr 
PrąDOTWórCZY + OLEj
silnik 1-cylindrowy, 4-suwowy, zbiornik 
paliwa: 12 litrów, zbiornik oleju: 0,6 litra, 
system startu: EaSy Start system linkowy, 
moc ciągła 2,0 kw, moc maks. 2,2 kw, 
regulator napięcia aVR Electronic, 
gniazdo 2x230 V, czujnik poziomu oleju, 
wskaźnik poziomu benzyny, woltomierz, 
bezpiecznik przeciążeniowy, w komplecie  
0,6 l oleju silnikowego KOmPresOr walizKOwy

do drobnych prac domowych i ogrodowych, 
8 bar, 180 l/min, 1,5 kM, w zestawie pistolet 
do pompowania + 3 końcówki

sKrzyNKa  
NArZĘDZIOWA 22” 
wysuwane organizery,  
metalowe zawiasy

PrZEDłUŻACZ  
BĘBNOWY 25 METróW
- 4 gniazda
- gr. kabla 3x1 mm 

draBiNa  
alumiNiOwa 
przemysłowa 
- 3x9 stopni - 319,99 zł
- 3x11 stopni - 499,99 zł

659 
zł/kpl.

299 
zł/kpl.

259 
zł/zest.

189 
zł/zest.

239 
zł/zest.

4490
zł/szt.

89 
zł/szt.

109 
zł/szt. 69 

zł/szt.

+500°P+200°P

+500°P+100°P

od 31999
zł/szt.
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sPOt  
halOgeNOwy lOreNzO 
kolor: biały; kinkiet 1 pł. - 29,90 zł;  
listwa 2 pł. - 49,90 zł; listwa 3 pł. - 89,90 zł;  
lampa przysufitowa 4 pł. - 99,90 zł

hit ceNOwy

od 99 
zł/szt.

OŚCIEŻNICE  

regulOwaNe  

dO drzwi wirgO  

DOSTĘPNE OD rĘKI 

PlafON iNdi
różne rodzaje

OPrawa 
OŚWIETLENIOWA 

KOrdula

lamPKa led 
BArANEK łADOWANA

moc 1 w, 2 stopnie świecenia, 
różne kolory

lamPKa BiurKOwa led
1.  podstawa RGB - 85,90 zł
2.  z funkcją bezprzewodowego 

ładowania telefonu - 139 zł

OPrawa 
OŚWIETLENIOWA GELATO
gwint E14, moc 60 w
1.  sufitowa - 169 zł
2.  zwis mały - 199 zł
3.  zwis duży - 249 zł

drzwi 
ZEWNĘTrZNE OrLANDO
kolory: złoty dąb, orzech, antracyt; rozm.: 80, 90 cm; P/L; 
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki,  
klamka, rozety, dwie wkładki w systemie jednego klucza, 
próg, aplikacje inox; wypełnienie: spieniony polistyren

weNtylatOr
1.  stołowy - od 39,90 zł
2.  podłogowy - od 49,90 zł
3.  kolumnowy - od 125,90 zł

sOli lamPa 
sOlarNa
gruntowa, zestaw 2 szt. (19,95 zł/szt.)

muzyczNa 
TAŚMA LED MUSIC
dł. 3 m, pozwala kontrolować  
oświetlenie w rytm muzyki, kolory RGB

OPrawa  
OŚWIETLENIOWA IDALIA*
3 pł. - 119 zł, 5 pł. - 159 zł,  
gwint 3xE27, moc: 60 w  
*bez żarówki

SKrZYDłO LAKIErOWANE  
WEWNĘTrZNE - ALBA*  
dostępne szerokości od 60 do 90 cm, szyba decormat, 
dostępna kolorystyka: dąb bielony 
*ceny bez klamki i ościeżnicy

SKrZYDłO DrZWI  
WEWNĘTrZNE WIrGO* 
okleina standard, dostępne szer.: od 60 do 90 cm,  
szkło mleczne wzmacniane o gr. 4mm, kolor: silver
*cena nie zawiera klamki i ościeżnicy

NOWOŚć

3990
zł/szt. 

od 3590
zł/szt. 

od 8590
zł/szt. 

129 
zł/szt. 

od 2990
zł/szt. 

od 169 
zł/szt. 

899 
zł/zest. 

+500°P+50°P

od 3990
zł/szt.

1.

3.

2.

2.1.

1.

2.

3.

3990
zł/zest. 

6590
zł/szt. 

269 
zł/szt. 

od 119 
zł/szt.
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fArBA BIAłA, 3 l
za 1 złdo 5 litrów farby kolorowejdulux KOlOry ŚWIATA

ŚNIEŻKA BArWY NATUrY
matowa farba lateksowa, 2,5 l (13,20 zł/l)

deKOral  
remONty
farba akrylowa  
do wnętrz, 10 l (5 zł/l)

dulux acryl matt
biała farba emulsyjna, wysokiej 
jakości, do dekoracyjnego 
i ochronnego malowania ścian 
i sufitów wew. pomieszczeń, 
10 l (8,30 zł/l)

DULUx KOLOrY ŚWIATA
lateksowa farba do ścian i sufitów, 
2,5 l - 44,99 zł (18 zł/l), 5 l - 89,99 zł (18 zł/l)

BetONiarKa
wieniec żeliwny
- 130/100, 550 w - 699 zł
- 155/120, 1000 w - 829 zł 

altax imPregNat  
dO drewNa 5 l
do płotów lamelowych, 
pergoli, donic, palisad oraz 
płotów betonowych, jedna 
warstwa (11 zł/l)

PANELE PODłOGOWE
1.  Dąb Aspen, aC3, 7 mm - 17,99 zł

2.  Dąb Parkietowy, aC4, 7 mm - 22,99 zł
3.  Dąb kalabryjski, aC4, 8 mm - 24,99 zł

4.  Dąb Mateo, aC4, 8 mm, V-fuga - 29,99 zł

imPregNat 
extra 
drewNOchrON
4,5 l (18,89 zł/l), 
dostępne różne kolory

acryl Putz fiNisz
gładź szpachlowa wykoń-

czeniowa, 17 kg (1,94 zł/kg),  
dostępne inne pojemności

altax farBa 
OgrOdOwa  
ViVa gardeN
farba ogrodowa, która zmieni 
kolor ogrodowym elemen-
tom wykonanym z: drewna, 
metalu, cegły, ceramiki, 
betonu, kamienia, itp., 0,75 l 
(43,99 zł/l)

magNat ceramic 5 l 
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, wyprodukowana przy 
wykorzystaniu innowacyjnej technologii CERaMiC SySTEM bazującej na 
ceramicznych komponentach oraz najwyższej jakości żywicach i pigmen-
tach, 5 l (27,99 zł/l)

BLACHODACHóWKA MODUłOWA 
Bella sara 350 d-mat
kolor brązowy; szer. 1196x710 mm 
(0,805 m2/1 arkusz)

wysOKO elastyczNa  
zaPrawa KleJOwa 25 kg

(2,20 zł/kg)

fuga saPhir sOPrO
WEłNA SKALNA
5 cm

atlas  
geOflex KleJ 
wysokoelastyczny  
żelowy, 25 kg  
(1,52 zł/kg)

3299
zł/szt.

4999
zł/szt.

od 4499
zł/szt.

od 699 
zł/szt. 

5499
zł/szt.

od 1799
zł/m2

8299
zł/szt.

3299
zł/szt. 8499

zł/szt.
3299

zł/szt.

1. 2. 3. 4.

hit ceNOwy

13999
zł/szt.

2699
zł/arkusz

5499
zł/opak.

od 2499
zł/opak.

429
zł/m2

3799
zł/opak.
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slim

ZESTAW MEBLI łAZIENKOWYCH TOrINO*
1.  umywalka Plan 60 cm - 220 zł 
2.  szafka umywalkowa D60 DsM 0D1s, korpus: biały połysk, front: biały połysk - 139 zł  
3.  szafka b60 0D1s DsM, korpus: biały połysk, front: biały połysk - 140 zł
4.  szafka A30x60x22 DsM 1D0s, korpus: biały połysk, front: biały połysk - 119 zł
5.  słupek c30x90x22 DsM 1D0s, korpus: biały połysk, front: biały połysk - 169 zł  
6.  qbik A30x30x20 0D0s DsM, korpus: biały alpejski nielakierowany, front: biały alpejski nielakierowany - 49 zł
*cena nie zawiera armatury, wyposażenia

wc KOmPaKt  
strONg master
3/6 litra, deska PP, 
odpływ poziomy 

zestaw PiNia
1.  szafka podwieszana z umywalką, szer. 60 cm - 339 zł*
2.  słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 199 zł

*cena nie zawiera armatury

desKa sedesOwa  
fOrmic PsB
polipropylenowa, uniwersalna, twarda

PrOduKt

POlsKi

zestaw  
POdtyNKOwy 
strONg master
miska, deska PP,  
przycisk chrom

natryskowa  
jednouchwytowa

wannowa  
jednouchwytowa

umywalkowa sztorcowa 
jednouchwytowa

zlewozmywakowa  
ścienna jednouchwytowa

umywalkowa ścienna 
jednouchwytowa

zlewozmywakowa  
sztorcowa jednouchwytowa

lustrO riNg  
ecO 80x60 cm
obwodowe oświetlenie LEd,  
szlifowane krawędzie

GłOWICA 35 mm seria Baterii PsB ViVO

desKa PsB fOrmic 
suPer slim New
wolnoopadająca, duroplast

KaBiNa PryszNicOwa KOsta 
LUx PLUS PółOKrąGłA 
szkło hartowane 4 mm; w komplecie brodzik 
o wys. 15 cm; drzwi dwuskrzydłowe, prze-
suwne, wym.: 80x80 cm - 569 zł, 90x90 cm 
- 599 zł

179 
zł/szt.

od 49 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.3499

zł/szt.

+500°P+50°P

39999
zł/zest.

59 
zł/szt. 59 

zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

45 
zł/szt. 33 

zł/szt.

zaPrOJeKtuJ
właSną  

kOMPOzyCję MEBLi 

2.

1.

4.

4.4.

5.

3.

1.

2.

6.

8499
zł/szt.

desKa 
wOLnOOPadająCa

od 569 
zł/kpl.

249 
zł/szt.
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Łazienka



KOmOra gOsPOdarcza
biała, syfon w komplecie, wym. 55x34x21 cm

grzeJNiK  
łAZIENKOWY 
PsB luPO

R

POjEMNOŚCIOWY 
Ogrzewacz wOdy 
elPrOm
30 l - 279 zł, 80 l - 349 zł, 
50 l - 279 zł, 100 l - 425 zł

LuPO szer. x wys. moc biały grafit
1 53 x 41,5 cm 240 w 159 zł 169 zł
2 53 x 71,5 cm 395 w 209 zł 219 zł
3 53 x 85 cm 490 w 249 zł 259 zł
4 53 x 106 cm 570 w 279 zł 289 zł
5 56 x 124 cm 700 w 329 zł —

gres
1.  wym. 29,7x59,8 cm, mrozoodporny, imitujący drewno, różne kolory - 29,99 zł
2.  wym. 42x42 cm, mrozoodporny, różne wzory i kolory - 32,99 zł

OKłADZINA 
elewacyJNa tOledO
z wyraźnym rysunkiem 
kamienia, do zastosowania 
wewnątrz, jak i na zewnątrz, 
opak. 0,49 m2 (51 zł/m2)

KleJ elastiK
do płytek dekoracyjnych i elewacyjnych, 
opak. 7 kg (8,14 zł/kg)

zlew PsB BraVO  
graNitOwy 
2-komorowy, bez ociekacza,  
wym. 76x44x17 cm, z odpływem 3,5”  
+ osprzęt, kolory: grafitowy, piaskowy, szary glazura 30x60 cm  

Virgin white aparichy, white hexagone,  
Lara white decor Shiny, Super white Shiny

grzeJNiK  
alumiNiOwy  

POwer

hit ceNOwy

2499
zł/opak.

119 
zł/kpl.

od 159 
zł/szt. 

od 279 
zł/szt. 

+500°P+100°P

2999
zł/m2

5699
zł/szt.

+500°P+200°P

1. 1. 1.

1.

2.

2.

+5
00
°P+50°P

349 
zł/kpl.

dostępne kolory: 4499
zł/m2

18999
zł/szt.
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Płytki



PuchareK dO  
lOdów diamONd 360 ml

garNKi, PatelNie  
laVa stONe 
- patelnie 20-28 cm od 59 zł,  
- rondle 18-28 cm - 59 zł

KucheNKa turystyczNa 
iNduKcyJNa BOtti carla 2000 w
8 poziomów regulacji, dotykowy panel sterowania, 
wyświetlacz LEd, zabezpieczenie przed przegrza-
niem, zabezpieczenie przed dziećmi

czaJNiK flOriNa  
aNtO 1,8 l 
kolor: czarny, biały

salaterKa
śr. 17 cm 

szKlaNKa  
caPri
poj. 300 ml 

TOGO WYPOSAŻENIE KUCHNI
koszyk metalowy - 19,90 zł, serwetnik - od 7,49 zł,  
ociekacz na sztućce - 10,90 zł, suszarka do naczyń  
- od 39,90 zł

sOKOwNiK
poj. 5-8 l, stal nierdzewna, szklana  
pokrywa, możliwość użytkowania na płytach  
indukcyjnych i mycia w zmywarce

KOsz  
SKłADANY
poj. 32 l

Vileda desKa BraVO 
deska do prasowania
- pokrowiec PREMiuM 2in1  
na deskę - 29,90 zł/szt.

drylOwNica  
DO WIŚNI I CZErEŚNI
w ofercie również wymienne gumki  
- 2,99 zł/kpl. (6 szt.)

SłOIKI
poj. 0,315-0,9 l,  
w kpl. 6 lub 8 szt. 
ZAKrĘTKI DO SłOIKóW
4-6 zaczepów, w kpl. 10 szt. - od 2,59 zł/kpl.

Vileda mOP OBrOtOwy  
easy wriNg & cleaN turBO cOlOrs

suszarKa  
dO BielizNy 

od 9490
zł/szt.

1390
zł/szt.

279
zł/szt.

279
zł/szt.

od 59 
zł/szt.

3999
zł/szt.

399
zł/szt.

179 
zł/szt.

11990
zł/zest.

14990
zł/szt.

1190
zł/szt.

od 449
zł/kpl.

od 749
zł/szt.

+500°P+50°P

+500°P+100°P

4499
zł/szt.
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POŚCIEL DZIECIĘCA  
160x200 cm

licencyjna pościel bawełniana,  
skład: 100% bawełna

POŚCIEL  
micrOfiBra  
NOche 160x200 cm
różne wzory

czaJNiK flOriNa  
aNtO 1,8 l 
kolor: czarny, biały

rĘCZNIK
- kąPiELOwy, wym. 71x148 cm,  
różne wzory i kolory - 19,90 zł

- OkRąGły z frędzlami, śr. 170 cm - 74,90 zł

KOłDrA ANTIBACTErIAL
wym.: 155x200 cm - 49,90 zł, 220x200 cm - 62,90 zł
POduszKa aNtiBacterial
wym.: 50x60 cm - 21,90 zł, 70x80 cm - 31,90 zł
KOłDrA LAPONIA
letnia, wym. 155x200 cm - 39,90 zł

taPeta PaPierOwa
wym. 53 cm x 10,05 m.b. - 24,90 zł
kLEj dO TaPET, różne rodzaje - od 6,99 zł/szt.

Pufa lOfer
kolor: granat, beż, jasny 
szary; tapicerowana  
tkaniną velvet

dywaN VaNity
wym.: 80x150 cm - 77 zł, 120x170 cm - 127 zł, 
160x230 cm - 237 zł, dostępny w różnych kolorach

WODOODPOrNA NAKłADKA  
Na materac aNtyBacterial
wym.: 90x200 cm - 26,90 zł,  
140x200 cm - 35,90 zł,  
160x200 cm - 39,90 zł

suszarKa  
dO BielizNy 

ZASłONA LUKrECjA
różne kolory wym. 140x250 cm

3999
zł/szt.

rOleta miNi zeBra
szer. 35-120 cm, dł. 150-215 cm; dostępna 
w kolorach: natur, mocca, krem, szary

KarNisz tOKyO
pojedynczy, podwójny, kolory: biały czarny, 
satyna – wym. od 160 - 240 cm – od 
49,99 zł

2490
zł/rolkaod 77 

zł/szt.

2999
zł/szt.

4999
zł/szt.

67 
zł/szt.

od 2690
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 4999
zł/szt.
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dO OgrOdu dla dzieci
- pawilon mały dyziO, wym. 150x150x170 cm

PawilON OgrOdOwy
1.  wym. 3x3 m; POLy - 149 zł; 

PE (polietylen), mix kolorów - 99 zł 
2.  wym. 3,5x3,5 m, z wywietrznikiem - 429 zł

PiasKOwNica 
DWUCZĘŚCIOWA

wym. 87x78x20 cm

MATA PLAŻOWA SKłADANA
1.  poduszka PVC, wym. 180x85 cm - 13,90 zł
2.  wym. 173x52x1,5 cm, wodoodporny spód - 39,90 zł

Karimata
wym. 180x50x0,8 cm, gładka

ŚPIWór LETNI 
eVade 200
wym. 180x75 cm, dostępne 
kolory: zielony, niebieski

NAMIOT PLAŻOWY
1.  muszla POP uP - 34,90 zł
2.  dwuosobowy MOnOdOME x2, 

wym. 205x145x100 cm 
- 66,90 zł

zaBawKi OgrOdOwe
1.  Piłki, różne wzory i kolory - od 5,99 zł
2.  Piłki dO Skakania, 

różne wzory i kolory - 22,90 zł
3.  zESTaw dO BadMinTOna - 24,90 zł
4.  TRakTOR STEyR - 44,90 zł
5.  łuk zE STRzałaMi i TaRCzą - 49,90 zł
6.  quad, dostępne kolory: 

zielony, niebieski, czerwony - 219 zł

tramPOliNa
z siatką zabezpieczającą; 
śr.: 244 cm - 349 zł; z drabinką: 305 cm - 469 zł,  
366 cm - 649 zł, 427 cm - 799 zł

KucheNKa  
turystyczNa

+ gratis 2 kartusze

85 
zł/szt.

4990
zł/kpl.

od 1390
zł/szt.

1790
zł/szt.

4990
zł/szt.

od 3490
zł/szt. od 99 

zł/szt.

od 599
zł/szt.

2.

1.

2.1.

1. 2.

1.

2.

3.

5.

4.

6.

od 349 
zł/szt.

7999
zł/kpl.

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.  

Sklepy Mrówka zastrzegają sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich.  Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

akceptujemy karty kredytowe:

psb MRÓWKA CZŁUCHÓW 
Ul. KWiAtoWA 2, tel. 59 834 41 17

godZiny otWARCiA: pn. - pt.: 800 - 1700,   sob.: 800 - 1400


