
RRSO 0%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 700 zł, 
całkowita kwota do zapłaty 2 700 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 
15 miesięcznych równych rat w wysokości 180 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 16.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. 
Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego kredytu zostanie 
wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akceptowanych przez bank dokumentów znajduje się na stronie internetowej 
www.credit-agricole.pl oraz w punkcie sprzedaży partnera. Podany materiał ma charakter informacyjny. NEOPROFIL  Invest Rafał 
Herzyk Sp. Jawna NEOTHERM  Herzyk , Rutka , Nowak , HFTRADECO  Rafał Herzyk Sp. K, NEOZAWADA  B.Zając; R.Herzyk Sp. Jawna, 
Sp. K, N w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. wykonują czynności faktyczne związane z zawarciem umowy kredytu na zakup 
towarów i usług. Oferta ważna od 3 do 19 grudnia  2021 r.
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Choinki sztuCzne
1. CHOINKA Z SZYSZKAMI W WORKU JUTOWYM, 40 cm - 14,99 zł, 60 cm - 19,99 zł
2. CHOINKA Z OZDOBAMI W WORKU JUTOWYM, 35 cm, miks kolorów - 19,99 zł
3. JODŁA ALPEJSKA, 90 cm - 44,99 zł, 120 cm - 69,99 zł, 150 cm - 89,99 zł, 180 cm - 109 zł, 220 cm - 159 zł 
4. SOSNA OTTAWA, 90 cm - 59,99 zł, 120 cm - 99 zł, 150 cm - 139 zł, 180 cm - 199 zł, 220 cm - 239 zł 
5. JODŁA SLIM Z SZYSZKAMI, 150 cm - 99 zł, 180 cm - 149 zł, 220 cm - 169 zł

komplet szklAnYCh 
bombek ChoinkowYCh 
gładkie, dekor, różne kolory i wzory 

1. CYpRYsik elwoodii
9 cm, wys.: 25-30 cm - 7,99 zł
2. szlumbeRgeRA
9 cm, wys. 20-25 cm - 6,49 zł
3. poinseCJA
 - jednopędowa, 10,5 cm, wys. 25-30 cm - 6,99 zł
 - wielopędowa, 13 cm, wys. 35-40 cm - 12,99 zł

zestAw bombek
różne kolory;
1. śr. 3 cm, 12 szt. - od 5,99 zł
2. śr. 6 cm, 12 szt. - 9,99 zł
3. śr. 6 cm, 30 szt. - 18,99 zł
4. śr. 4 cm, 20 szt. - 10,99 zł
5. śr. 10 cm, 6 szt. - 11,99 zł

etui nA 
SZTUĆCE

2 szt. - 7,99 zł/kpl.

dekoRACJe 
ŚWIĄTECZNE
 - bałwanek - 9,99 zł/szt.
 - skarpeta - 27,99 zł/szt.

od 1499
zł/szt.

od 649
zł/szt.

od 2199
zł/kpl.

od 599
zł/zest.

Grudzień 
2021

Oferta ważna  
od 3.12 do 19.12

lub do wyczerpania zapasów.

życzy psb mrówka

spokojnych, rodzinnych
Wesołych,

  
wiąt
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lAmpki  
Choinkowe  
kobi 
 - K100 - 24,99 zł
 - K100G - 26,99 zł

kuRtYnA sople 
spRingos
różne kolory
 - 200 LED - 69,99 zł
 - 300 LED - 79,99 zł
 - 500 LED - 119 zł

dRuCiki led
zasilanie bateryjne, 
różne rodzaje

stoJAki Choinkowe
1. HT06 plastik - 6,99 zł
2. HT07 plastik - 11,99 zł
3. HT01 plastik - 24,99 zł

4. HT013 metal - 54,99 zł 
5. HT012 metal - 84,99 zł
6. HT017 metal - 89,99 zł

wiAnki
śr. 40 cm;
1. ŚWIERK NATURA EKSKLUZYWNY - 17,99 zł
2. ŚWIERK BIAŁA ROSA EKSKLUZYWNY Z SZYSZKAMI - 24,99 zł
3. ŚWIERK ZIELONA ROSA EKSKLUZYWNY Z SZYSZKAMI - 24,99 zł
4. ŚNIEŻONY EKSKLUZYWNY - 37,99 zł

uChwYt tV
1. 13-42", 35 kg - 21,99 zł
2. 37-70", 55 kg - 39,99 zł
3. 37-70", 40 kg - 129 zł

pRzewodY hdmi
 - 1,5 m - 6,99 zł
 - 3 m - 12,99 zł
 - 5 m - 16,99 zł

listwA oChRonnA 
Z WyłĄCZNIkIEm
5 gniazd, 1,5 m, kolory: 
czarny, biały

kobi smARt
1. SMART LED GS, 9,5 W, E27, RGB, 

WW, WIFI - 39,99 zł
2. SMART LED GU10, 5 W, RGB, 

WW, WIFI - 27,99 zł
3. SMART LED SET, RGB+CCT, WIFI, 

5 m, 24 W, IP20/6 - 129 zł
4. SMART SOCKET, WIFI - 59 zł

łAŃCUCH 
z koRAlikÓw 
różne kolory

PrZEdłUżACZ  
3 gniAzdowY z uziemieniem

kolor zielony

lAmpki Choinkowe
 - LED 100 szt. z dodatkowym gniazdem, 
odstęp 5,5 cm, różne kolory

steRowAnie z AplikACJi

OZdOBy ŚWIĄTECZNE
1. domek dekoracyjny z podświetleniem LED - 9,99 zł
2. haczyki do ozdób, 48 szt. - 1,99 zł (0,04 zł/szt.)
3. renifer na saniach - 59,99 zł
4. siedzący Mikołaj, wym. 19x12x30 cm - 24,99 zł
5. czapka św. Mikołaja - 1,99 zł
6. sztuczny śnieg biały - 3,99 zł

od 6999
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 1799
zł/szt.

od 199
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 2499
zł/kpl.

od 2199
zł/szt.

od 699
zł/szt.

2899
zł/szt.

od 2799
zł/szt.

999
zł/szt.

1799
zł/szt.

od 3499
zł/kpl.
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żArÓWkI LEd

opRAwA
1. NAD LUSTRO ASTEN IP44 - od 79 zł
2. GORD DLP 50 - 59,99 zł
3. GOVIK DSO - 32,99 zł
4. MARIN CT-S80 - 14,99 zł
5. MILENO - od 34,99 zł
6. MINI GORD DLP-50 - 34,99 zł
7. RITI GU10 - 49,99 zł
8. TRIBIS - 59,99 zł

lAmpA
1. WENECJA 5191/4 8C, chrom - 519 zł
2. ANTILA DRS8006/3 8C, chrom - 349 zł
3. PIRAMIDA 8802/1 07, czarna - 139 zł
4. PIRAMIDA 8803/3 07, czarna - 229 zł
5. PIRAMIDA 8802/1 06, czarna - 139 zł
6. BOLD 2207/3 BL TR - 199 zł
7. ROSA 2100/3, czarna - 199 zł
8. NAIROBI 1013/5 BL BC, czarna - 329 zł
9. GRACJA 8267/6 8C - 239 zł

lAmpA
E27
1. ASPA, 1x40 W, klosz brązowy - 89 zł
2. ASPA, 3x40 W, klosz brązowy - 219 zł
3. ASPA, talerz 3x40 W, klosz brązowy - 239 zł
4. FELIS, 1x60 W, klosz dymiony - 79 zł
5. FELIS, 2x60 W, klosz dymiony - 139 zł
6. FELIS, talerz czarny 3x60 W, klosz dymiony - 189 zł
7. UNICA, 5x40 W, klosz dymiony - 329 zł
8. AMBA, 3x40 W, biały/meg - 169 zł
9. BILBAO 30, 1x60 W - 39 zł

10. HERPE AMPLA, 5x60 W, czarny - 169 zł
11. SUGAR, 1x60 W, chromowy/srebrny - 79 zł

lAmpA
1. MILTON 3 - 179 zł
2. BONA 3L - 299 zł 
3. CIRTA 3 - 399 zł
4. DEx 3L - 359 zł
5. TIvOLI 4 - 539 zł
6. NEGI 3 - 169 zł

ACtion lAmpkA  
biuRkowA
AJe-Venus Rgb  
kolor: szary, czarny, biały

lAmpkA 
biuRkowA oRbi

z głośnikiem i ładowarką 
indukcyjną

pRogRAmAtoR 
CzAsowY 
 - analogowy, 24 h - 14,99 zł
 - cyfrowy - 32,99 zł
 - cyfrowy, 2 gniazda - 44,99 zł

opRAwA led  
sigARo CiRCle/sQuARe
4000 K PREMIUM

opRAwA led 
delgAdo

- 36 W, 120 cm, 4000 K 
- 42,99 zł

- 45 W, 150 cm, 4000 K 
- 49,99 zł

od 139 
zł/szt.

od 39 
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

99 
zł/szt.

89 
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

hitcenowy

od 4299
zł/szt.

od 1299
zł/szt.
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2. 10.
11.

5.
6

4.
3.

7. 8.
1. 9.

ChemiA gospodARCzA
1. ABE mydło w płynie, różne rodzaje, 5 l - 15,99 zł (3,20 zł/l)
2. LUDWIK płyn do mycia uniwersalny, różne rodzaje, 1 l - 13,99 zł
3. vANISH OxY ACTION płyn odplamiający white, różne rodzaje, 1 l - 12,99 zł
4. VANISCH szampon 3w1 do dywanów i tapicerek, różne rodzaje, 500 ml - 11,99 zł 

(23,98 zł/l)
5. CHRISTMAS ręcznik papierowy, 2-warstwowy, 2 rolki - 6,99 zł (3,50 zł/rol.)

6. CHRISTMAS papier toaletowy, 3-warstwowy, 8 rolek - 12,99 zł (1,62 zł/rol.)
7. TROLLO LIMITED EDITION JUMBO ręcznik papierowy, 2-warstwowy - 5,49 zł
8. MILEA BIG ręcznik uniwersalny, 1 kg, 84 m - 11,99 zł
9. PERSIL Regular/Color, 45 prań, 2,925 kg - 29,99 zł (0,67 zł/pranie) (10,25 zł/kg)

10. SILAN MAGIC MAGNOLIA różne rodzaje, 1,45 l - 9,99 zł (6,89 zł/l)
11. CLIN BLUE różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)

zestAw  
obiAdowY  
pARmA
18 elementów; wykonany z OPAL GLASSU; 
szkło hartowane, możliwość mycia w zmy-
warce i użycia w mikrofalówce

nACzYnie CeRAmiCzne RetRo
różne kształty i rodzaje

nACzYnie CeRAmiCzne modeno 
nA podstAwie bAmbusoweJ 
PrOSTOkĄTNE 26 cm
różne kształty i rodzaje

miseCzki  
do dipÓw  
nA podstAwCe
różne kształty i rodzaje

komplet gARnkÓw nieRdzewnYCh polpo
satynowe wykończenie; grubość ścianki 0,4 mm; rozmiar: 14x8,5 cm, 
1,25 l, 16x9,5 cm, 1,75 l, 18x10,5 cm, 2,5 l, 22x12,5 cm, 4,5 l; wszystkie 
garnki z pokrywami, indukcja, uchwyty, spawane dno

nACzYniA emAliowAne noRdiC
 - kubek emaliowany prosty, 9 cm, 550 ml - 19,99 zł
 - garnek emaliowany prosty, b/p, 16-22 cm - od 32,99 zł
 - kubek emaliowany z wylewką, 12 cm, 1,24 l - 31,99 zł
 - rondel emaliowany prosty, 16 cm, 1,6 l - 32,99 zł
 - czajnik emaliowany dekor, 2,2 l - 69,99 zł

STONE garnek poj. 2,4-7,1 l 
- od 72,90 zł; STONE patelnia 
rozm. 20-30 cm - od 39,90 zł;  
QUADRO talerze, naczynia, 
półmisek - 7,99 zł, salaterka 
- od 4,99 zł, talerze - od 5,49 zł; 
TERMICA naczynia żaroodporne 
poj. 2,9-7 l -od 36,90 zł; szklanki 
poj. 250-350 ml - od 2,99 zł; 
salaterki - od 4,49 zł; pojemniki 
spożywcze - od 7,99 zł; młynek 
do soli/pieprzu - 32,90 zł; SCAN-
DI koszyk, podkładka, serwetnik 
i inne - od 12,90 zł; dzbanki, 
karafki poj. 1-1,2 l - od 14,90 zł

leiFheit 
suszARkA  
pegAsus 150 
solid slim

ViledA mop  
obRotowY tuRbo 3w1

wkład do mopa obrotowego TURBO 3w1,  
mikrofibra - 32,90 zł/szt.

mop RotACYJnY 
z wYCiskACzem sAmbA

od 549
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 3299
zł/zest.

139 
zł/kpl. od 1999

zł/szt.

9999
zł/zest.

od 499
zł/szt.

109 
zł/szt.

129 
zł/zest.

7499
zł/szt.
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1. 2. 3. 4. 5.

kARnisz loFt
śr. 19 mm, pojedynczy, podwójny; ko-
lory: biały, czarny; wym. 160-240 cm 
- od 42,99 zł/szt.

RoletA mini zebRA
szer. 35-120 cm, dł. 150-215 cm; dostępna 
w kolorach: natur, mocca, krem, szary

kARnisz zYlindeR
śr. 19 mm, pojedynczy, podwójny;  
kolory: nikiel, satyna, mosiądz;  
wym. 160-240 cm - od 61,99 zł/szt.

kOmPLET POŚCIELI NOCHE
wym.: 160x200 cm, 2x70x80 cm,
microfibra, różne wzory

ZASłONA 
oXFoRd
wym. 140x250 cm, 
różne kolory

rĘCZNIk BAWEłNIANy
rozm.: 50x90 cm - 11,99 zł, 
70x140 cm - 24,99 zł; zestawy 
ręczników - od 39,99 zł

poduszkA 
giARdino
wym. 40x40 cm, różne kolory

ZASłONA 
VelVet nA 
pRzelotkACh
wym. 140x245 cm, 
różne kolory

obRus  
plAmoodpoRnY
różne rozmiary, dostępne  

kolory: biały, butelkowa zieleń

kOłdry, POdUSZkI 
AntibACteRiAl
 - poduszka: 50x60 cm - 24,99 zł, 
70x80 cm - 34,99 zł; 
 - kołdra: 155x200 cm - 59,99 zł, 
220x200 cm - 74,99 zł

koC CARlA 
wym. 170x210 cm, 
różne kolory

koC Fino
wym. 130x150 cm, różne kolory

dRzwi bismo*
kolor dąb sonoma, 
szer.: 70, 80, 90 cm; 
prawe/lewe; pełne, 
pokojowe, łazienkowe
*cena bez klamki

PANELE POdłOGOWE 
1. Dąb Aspen, AC3, 7 mm - 20,99 zł
2. Dąb Parkietowy/Zorba, AC4, 7 mm - 24,99 zł
3. Dąb Harold, AC5, 8 mm, 4v - 29,99 zł
4. Dąb veracruz, AC4, 8 mm, v-fuga - 32,99 zł
5. varioclic Extensive Como, AC5, 8 mm - 35,99 zł

kAmIEŃ GIPSOWy WHITE BrICk
do zastosowania do wewnątrz, opak. 0,48 m2 (52,06 zł/m2)

kAmIEŃ dEkOrACyJNy TAUrUS Tr 3
zastosowanie do wewnątrz, opak. 0,38 m2 (49,97 zł/m2)

PłyTkA ŚCIENNA  
wAll AshY light sAtine
wym. 30x45 cm, gat. I

gRes mARmoli
wym. 60x60 cm, gat. I

379 
zł/szt.

od 4499
zł/szt.

3999
zł/zest.

1499
zł/szt.

3999
zł/szt.4999

zł/szt.

1999
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

od 3799
zł/szt.

od 2499
zł/szt.

4499
zł/szt.

od 2099
zł/m2

2499
zł/opak.

1899
zł/opak.

2999
zł/m2

od 5499
zł/m2
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na 

prezen
t

  

Idealne

hit
cenowy

129 zł/zest.

WIErTArkO-WkrĘTArkA  
18 V li-ion z zestAwem
w zestawie: wiertarko-wkrętarka - 18 v, reg. momentu obr. 1-19  
+ wiercenie, moment obr. 28/44 Nm, dwa biegi I 0-350 min-1  
i II 0-1250 min-1; latarka; torba; akumulator Energy+ 18 v; ładowarka
*możliwość wykorzystania akumulatorów do wszystkich urządzeń 
z serii GRAPHITE Energy+

wYRzYnARkA 410 w
moc 410 W; reg. prędkości; typ 

uchwytu T; beznarzędziowa wymiana 
akcesoriów; wylot na pył (adapter); gł. cięcia: 

drewno 60 mm, plastik 10 mm, stal 6 mm;  
kąt pochylenia powierzchni roboczej 45°

wieRtARkA udARowA 710 w
moc 710 W, liczba obrotów 0-2700/min, liczba udarów 43200 min-1, śr. wiercenia w: betonie 13 mm, stali 
10 mm, drewnie 25 mm, zakres uchwytu wiertarskiego 13 mm, bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej 

W
 

KOMPLECIE
 

×
 

to
RbA 

×

W
 KOMPLECIE 

× 
A

k
u

m
ulAtoR ×

odkuRzACz  
wARsztAtowY  

1250 w
moc 1250 W, pojemność zbiornika 20 l, zbiornik 

ze stali szlachetnej, wyposażenie: wąż ssący, duża 
dysza ssąca, filtr piankowy, dysza szczelinowa, rury 

przedłużające - 3 szt., 1 przejściówka, worek na 
kurz; napięcie znamionowe: 230 v, 50 Hz

zestAw  
OSPrZĘTU  

bosCh 
V-line 68 el.

nóż składany; pręt magnetyczny; 
wkrętarka kątowa; wiertła HSS-R do metalu; wiertła 

do muru; wiertła do drewna; wiertła płaskie; końcówki 
wkręcające; klucze nasadowe; pogłębiacz

W
 KOMPLECIE

 
×

 
w

AlizkA 
× 68

el.

WIErTArkO-WkrĘTArkA  
14,4 V li-ion

2 x akumulator 14,4 v Li-Ion 1,5 Ah;  
szybkie ładowanie 1 h; prędkość obr.: 

I bieg 0-400 / II bieg 0-1350 obr./min;  
maks. moment obrotowy 30 Nm; walizka

ZESTAW NOży
18,9 mm z ostrzami 
18 mm - 5 szt.,  
9 mm - 5 szt.

ZESTAW NArZĘdZI
płatnica 400 mm, miara 3 m, 
ołówek stolarski 18 mm

ZESTAW WIErTEł 
i gRotÓw
46 szt.

WIErTArkO-WkrĘTArkA 
AkumulAtoRowA  

12 V ded7874
akumulator litowo-jonowy 1,5 Ah, ładowanie 
3-5 h, prędkość obrotowa 0-650 min-1, maks. 
moment obrotowy 20 Nm, ilość nastaw mo-

mentu obrotowego 21+1, oświetlenie LED

SZLIfIErkA kĄTOWA
moc 900 W, dobrze działający włącznik z blokadą; 
wygodna, ergonomiczna rączka; kompaktowe wymiary 
urządzenia, śr. tarczy 125 mm, obroty 0-11000 obr./min

289 
zł/zest.

+

99 
zł/szt.

 
W

 

KOMPLEC
IE 

×
 

w
ieRtłA 

×

187 
zł/szt.

89 
zł/zest.

279 
zł/zest.

119 
zł/szt.

139 
zł/zest.

1499
zł/kpl.

2999
zł/kpl.5499

zł/kpl.

wAlizkA 
W ZESTAWIE
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 seRiA bAteRii mAdeRA

ŚNIEżkA 
bARwY nAtuRY
matowa farba lateksowa, 
2,5 l (14 zł/l)

duluX  
kOLOry ŚWIATA
lateksowa farba do ścian 
i sufitów; 2,5 l (18,80 zł/l)

uniCell AlFA  
AkRYlowA FARbA  
dO WNĘTrZ
10 l (2,70 zł/l)

dULUx SUPEr BIAły mAT
farba emulsyjna, wysokiej jakości, do dekora-
cyjnego i ochronnego malowania ścian i sufi-
tów wewnątrz pomieszczeń, 9 l (6,67 zł/l)

FARbA odpoRnA  
nA szoRowAnie
śnieżnobiała, lateksowa,  
10 l + 10% (6,82 zł/l)

mAmut glue
klej biały, 290 ml (99,97 zł/l)

RzepY i hACzYki 
CommAnd

kompAkt mito
odpływ poziomy, możliwość 
regulacji spłukiwania eko 
2/4 litra lub 3/6 litra, deska 
polipropylenowa

wannowa  
bez zestawu  
natryskowego - 119 zł

umywalkowa z korkiem 
automatycznym - 99 zł

natryskowa  
- 89 zł

umywalkowa  
z ruchomą  

wylewką - 79 zł

kAbinA pRYszniCowA Apollo ii
szyby przednie transparentne, szyby tylne czarne, hydromasaż 
3 dysze wodne, brodzik głęboki z siedziskiem wys. 42 cm, 
wym. 80x80 cm - 899 zł, wym. 90x90 cm - 949 zł

kosz nobi
kolory: czarny, biały; 
 - 3 - 54,99 zł; 
 - 5 l - 74,99 zł

szCzotkA  
wC nobi
kolory: biała,  
czarna - 34,99 zł

oRgAnizeR  
nA kosmetYki
- 9,99 zł

poJemnik  
nA ChusteCzki 
bAmbus
- 19,99 zł

stoJAk nA 
rĘCZNIkI
kolory: czarny, 
biały - 65 zł

stoJAk nA 
rĘCZNIkI dAvE
kolory: biały, czarny
- 79 zł

zestAw  
łAZIENkOWy dAvE
kolory: biały, czarny
- 75 zł/zest.

FugA elAstYCznA mApei 
ultRAColoR plus
różne kolory, 2 kg (12,50 zł/kg)

glAzuRnik 25 kg
cementowa zaprawa klejąca 
do płytek ceramicznych, mrozo 
i wodoodporna (0,68 zł/kg)

zestAw 
podtYnkowY  
set 895 AQuA 
miska Delfi, deska PP,  
przycisk chrom, 
błyszczący

4699
zł/szt.

3499
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

od 1299
zł/szt.

7499
zł/szt.

5999
zł/szt.

2699
zł/szt.

11
litrów

9
litrów10

litrów

249 
zł/zest.

od 899 
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

1699
zł/opak.

2899
zł/szt.

2499
zł/opak.

549 
zł/zest.
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 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.
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1.

2.

sztuCzne ognie*
1. rzymskie ognie 20 strzałów,  

2 szt. - 8,99 zł
2. wyrzutnia 100 strzałów  

- 13,99 zł
3. zimne ognie 16 cm - 7 szt. - 0,99 zł
4. wyrzutnia 25 strzałów, kaliber 38 mm - 169 zł
5. wyrzutnia 36 strzałów, kaliber 26 mm - 79,99 zł
6. wyrzutnia 16 strzałów, kaliber 30 mm - 49,99 zł
7. wyrzutnia 19 strzałów, kaliber 30 mm - 64,99 zł
8. wyrzutnia 25 strzałów, kaliber 20  mm - 34,99 zł
9. wyrzutnia 100 strzałów, kaliber 20 mm - 139 zł

10. wyrzutnia 16 strzałów, kaliber 26 mm - 36,99 zł
11. wyrzutnia 19 strzałów, kaliber 35 mm - 119 zł

wARsztAt 
NArZĘdZIOWy 
stAlCo 
dlA dzieCi 

sAnki piAnkowe FommY
1. BABY NEW - 119 zł  

+ 50 pkt. pAYbACk
2. BARANEK - 139 zł

toAletkA 
kosmetYCznA 
diAnA plus
z lustrem i taboretem, 
kolor biały, wymiary:  
stół: wys. 141 cm 
(z nadstawką), szer. 
75 cm, gł. 40 cm
taboret: wys. 45 cm, 
szer. 37 cm, gł. 28 cm

łOPATy dO ŚNIEGU
1. SMALL ECONOMIC - 27,99 zł
2. PROFIL - 43,99 zł
3. PROFIL ALU - 56,99 zł
4. zgarniacz do śniegu, 82 cm - 99 zł

sÓl  
dRogowA
 - 5 kg - 6,99 zł (1,40 zł/kg)
 - 20 kg - 19,99 zł (1 zł/kg)

zimowY 
PłyN dO 

spRYskiwACzY 
dRAgon 

-20°C, 4 l (3,00 zł/l)

pRoJektoR led
3x1 W, ze zmiennymi kolorami 
i wzorami, na zewnątrz

nAgRzewniCA 
elektRYCznA
1. DED9920, 

2000 W - 159 zł
2. DED9920B, 

2000 W - 169 zł

CzuJnik  
CzAdu bAteRYJnY

posiada funkcje test oraz reset; wyposażony w gło-
śną sygnalizację alarmową; czujnik sygnalizuje 

usterki oraz rozładowanie baterii; gwarancja 7 lat

CzuJnik tlenku  
WĘGLA (CZAdU) kIddE 7dCO
technologia elektrochemiczna - jeden z najprecyzyjniejszych 
na świecie sensorów elektrochemicznych, głośna sygnalizacja 
alarmowa, przycisk Test/Reset - do kontroli i obsługi urządzenia, 
przycisk stężenia szczytowego - do odczytu najwyższego wy-
krytego stężenia CO zapisanego w pamięci, zasilanie bateryjne 
zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania

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

zAdbAJ  
O BEZPIECZNE ŚWIĘTA

od 099
zł/szt.

339 
zł/kpl.

65 
zł/zest.

od 119 
zł/szt.

od 2799
zł/szt.od 699

zł/opak.

1199
zł/szt.

7999
zł/szt.

od 159 
zł/szt.89 

zł/szt.

119 
zł/szt.

gwARAnCJA 
 7 lAt

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. Ze względu na powierzchnię sklepów 100% oferty dostępne w wybranych jednostkach. 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

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele
Aleksandrów Łódzki  | ul. Wierzbińska 72 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Biała Podlaska  |  ul. Sidorska 100 8.00-20.00 8.00-18.00 10.00-16.00

Bystrzyca Kłodzka  |  ul. Strażacka 12 7.00-20.00 7.00-17.00 ZAMKNIĘTE

Elbląg  |  ul. Grunwaldzka 2 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Kazimierza Wielka  |  ul. 1-go Maja 12 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele
Lębork  |  ul. Żeromskiego 7A 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Łask  |  ul. Objazdowa 8b 7.00-19.00 7.00-18.00 10.00-16.00

Łącko  |  Łącko 1001 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Łomża  |  ul. Poznańska 111 7.00-20.00 7.00-19.00 10.00-16.00

Międzychód  |  ul. św. Jana Pawła II 34 7.00-20.00 7.00-18.00 10.00-16.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele
Nowy Targ  |  ul. Ludźmierska 26A 8.00-20.00 8.00-18.00 10.00-18.00

Pińczów  |  ul. Grodziskowa 15A 7.00-20.00 7.00-18.00 10.00-16.00

Wyszków  |  ul. Pułtuska 84 7.00-20.00 7.00-19.00 10.00-16.00

Ząbkowice Śląskie  |  ul. Wrocławska 31A 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Zduńska Wola  |  ul. Azaliowa 29C 8.00-20.00 8.00-18.00 10.00-16.00

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. Ze względu na powierzchnię handlową 100% oferty dostępne w wybranych sklepach. 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

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy płatności:

Oferta ważna od 03.12.2021 r. do 19.12.2021 r.

idealne 
na prezent

kwartalnik | nr 4/2021 | cena 2,49 zł (w tym 8% Vat) ISSN 2299-940X

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

zima
poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   prąd w górę, a rachunki bez zmian

•  korzystne renowacje – sposoby na odmianę wnętrz

•  zadanie na zimę – inwestycja mieszkaniowa

m JAk 
mRÓwkA
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.

+50
+500
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