
MARZEC/KWIECIEŃ 2019
Oferta ważna od 15.03 do 6.04

lub do wyczerpania zapasów

ToaleTka kosmeTyczna  
Diana Plus 
z lustrem i taboretem, kolor biały, wymiary:
- stół: wys. 141 cm (z nadstawką),  

szer. 75 cm, gł. 40 cm
- stołek: wys. 45 cm, szer. 37 cm, gł. 28 cm

 PIlARKA łAŃCuChoWA  
GRAPhItE 89G940
długość prowadnicy 40 cm, moc 2,7 kM, 
łańcuch Oregon

kaBina sanD z BRoDzikiem
wym. 80 x 80 x 195 , 90 x 90 x 195, szkło 
transparentne, profile aluminiowe - chrom

PłYtA oSB 3 
12 mm, 1250x2500 cm

ZASłonA  
seDa/alTaiR
wym. 140x250 cm;  
dostępna w różnych kolorach

RoślInY  
ceBulowe

ziemia Do wysiewu  
i Pikowania PlanTa 
20 l - 5,98 zł (0,30zł/l), 
50 l - 11,98 zł (0,24zł/l)

oSłonKI
różne rodzaje i kolory

kaRnisz 
kolory mosiądz antyczny, 
stal szczotkowana , onyx, 
wiele modeli, mix rozmiarów, 
ciekawe modele końcówek

RoleTa Fun
różne rozmiary i kolory 
z prowadnicą żyłkową

waPno Do Bielenia  
DRzewek i kRzewÓw 
- 3 l - 19,90 zł (6,63 zł/l) 
- 5 l - 24,90 zł (4,98 zł/l)

hIt CEnoWY

319,- 
zł/szt.

5218
zł/szt.

37 
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 649
zł/szt.

od 598
zł/szt.

hIt CEnoWY

259,- 
zł/szt.

hIt CEnoWY

397,- 
zł/szt.

syFon 
GRATIS

od 4278
zł/szt.

od 1975
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

PędZEl 
w GRATISIe

udekorujemy

Twój dom



Pojemnik na  
śMIECI ZIElonY
1. 240 l - 129 zł
2. 120 l - 89 zł

ceBule kwiaTowe
- od 3,99 zł

nasiona
- warzyw, ziół i kwiatów - od 0,79 zł

- cebule wiosenne - od 2,49 zł

nawozy  
BIohuMuS

różne rodzaje

RoślInY  
w Balocie

- drzewka owocowe - 15,49 zł,  
- krzewy owocowe, róże - od 4,99 zł

AGRoWłóKnInA
biała, różne rozmiary

ZRęBKI dEKoRACYjnE WoKAS
różne kolory (0,34 zł/l)

Tunel Foliowy 
wymiary 4x2,2x1,1 m, powierzchnia 8,8 m2,  
folia 4 sezonowa

 RęKAWICE  
niTRylowe 9 

ziemia/koRa PsB 
- uniwersalna, 20 l, 50 l, 80 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
- kwiatowa, 20 l, 50 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
- do iglaków, 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
- do pelargonii, 20 l, 50 l - od 5,99 zł (od 0,30 zł/l)
- torf ogrodniczy, 80 l - 12,90 zł (0,16 zł/l)
- ziemia do roślin domowych, 10 l - 2,99 zł (0,30 zł/l)
- kora iglasta, 80 l - 10,90 zł (0,14 zł/l)

wieloDoniczki
różne rodzaje

Doniczki  
Do RozsaD

różne rodzaje

nasiona 
TRaw
różne rodzaje

Powojniki

hoRtEnSjA  
PnąCA

jagoDa  
kamczacka

aRonia

ceBula  
Dymka

różne rodzaje

SIAtKA lEśnA
wys. 150 cm dł. 50 m.b.  
oczko: 150/10/30 cm

od 89 
zł/szt.

1

2

od 079
zł/szt.

od 319
zł/szt.

od 499
zł/szt.

1698
zł/szt.

348
zł/szt.

od 475
zł/szt.

od 299
zł/szt.

119 
zł/zest.

257 
zł/zest.

od 198
zł/szt.

od 498
zł/szt.

od 899
zł/szt.

890
zł/szt.

890
zł/szt.

890
zł/szt.

349 
zł/szt.

549
zł/szt.

od 499
zł/opak.

8990
zł/szt.
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sekaToR  
nożYCoWY hooK l74  
+ SEKAtoR nożYCoWY P26

siekieRy 
1. siekiera X25  

+ piła SW73 - 229 zł
2. siekiera rozłupująca M X17  

+ ostrzałka - 189 zł

sekaToR 
one 

soliD  
szPaDel 
ostry + szczotka 

szPaDel eRgo
1. prosty + rękawice
2. ostry + rękawice

PilaRka  
elekTRyczna  

hAndY GtP1835
długość prowadnicy 35 cm, 
moc znamionowa 1800 W, 

podziałka łańcucha: 3/8”

olEj do łAŃCuChA 
EKoPIl 68
- 1 l - 8,49 zł
- 5 l - 32,49 zł (6,49 zł/l)

weRTykulaToR  
liDeR

silnik 1500 W; napięcie 230 V~50 Hz; 
szerokość wałka 32 cm; kosz 40 l; 

koła 20/9,5 cm; 4-stopniowa regu-
lacja głębokości napowietrza-
nia; wałek aeratora i wer-
tykulatora w komplecie; 

termiczne zabezpiecze-
nie przeciążeniowe; 

waga netto 
10 kg,

zestaw:  
wałek do 

wertykula-
cji i aeracji, 

moc 1400W
kosiaRka elekTRyczna FawoRyT 
JV1200, szerokość koszenia 32 cm, pojemność 
kosza 35 l, moc 1200 W 

gleBogRyzaRka  
hoRtMASZ BK-55 B&S 
głębokość pracy 33 cm, szerokość pracy: 32-62-84, 
moc 6,5 kM

SZlIfIERKA KątoWA 850 W
średnica tarczy 125 mm, regulacja obrotów, 
moc 850 W

wieRTaRka uDaRowa 900 w
moc 900 W, śr. wiercenia: drewno 30 mm, 
beton 16 mm, stal 13 mm, elektroniczna 
regulacja prędkości, bezkluczowy uchwyt 
wiertarski 2-13 mm

WIERtARKo-WKRętARKA 18 V lI-Ion
akumulator 18 V lI-Ion, 1300 mAh; szybka 1-go-
dzinna ładowarka, elektroniczna regulacja prędkości; 
liczba obr. biegu jałowego: 0-700 min-1; zakres 
momentu obr.: 19+1; maks. moment obr. 21 Nm; 
obroty lewo/prawo; zakres uchwytu wiertarskiego: 
maks. 10 mm

WIERtARKo-WKRętARKA 18 V lI-Ion Z ZEStAWEM*
zestaw obejmuje: 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+

zesTaw kluczy  
nASAdoWYCh  
1/4”, 1/2” 108 El.
skład zestawu: grzechotka ½” i ¼”, uchwyt wkrętakowy 
¼”, przedłużka ¼” i ½”, pokrętło z kwadratem zabiera-
jącym ½” i ¼”, przegub uniwersalny ½” i ¼, nasadka do 
świec, nasadki długie ½”, uchwyt do bitów ¼”, adapter 
do wkrętaka na bity ¼”, nasadki ½”, nasadki ¼”, nasadki 
Torx ½” i ¼”, klucze HEX, końcówki wkrętakowe, końcówki 
wkrętakowe na nasadce ¼”

PRZEdłużACZE  
ogRoDowe 

różne rodzaje

159 
zł/zest.

+

od 189 
zł/zest.

1

2

3190
zł/szt.

119 
zł/zest.

+ +

79 
zł/zest.

2

1RęKAWICE 
GRATIS

189 
zł/szt.

od 849
zł/szt.

358 
zł/szt.

197 
zł/szt.

1659 
zł/szt.

289 
zł/szt.

89 
zł/szt.

900
w

134 
zł/szt.18

V

257 
zł/zest.

ToRBa 
W kOMPlEcIE

akumulaToR 
W kOMPlEcIE

99 
zł/zest.

od 1890
zł/szt.
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noWośCI 3d!

gaRnek emaliowany  
VIllAGE/EthnIC 
poj. 2,2-5,5 l

1. gaRnek Toscania
dostępne różne wielkości - od 46,90 zł

2. BRyTFanna Toscania
wym. 32x20 cm - 94,90 zł

3. BlAChA do ZAPIEKAnIA toSCAnIA
wym. 37x28x5 cm - 26,90 zł

Pojemnik luis
różne kolory i pojemności 

pokrywka do pojemnika - od 7,90 zł

kosz gRaFFiTi

TaBoReT 
aleX

wym. 22-39 cm

monTujemy RoleTy 
Dobieramy rozmiar, kolor i model do konkretnych 

potrzeb klienta

RolEtA dZIEŃ – noC
różne rozmiary i kolory, rolety 
z prowadnica żyłkową, system click 
roleta gotowa do zawieszenia 

KoMPlEt PośCIElI luIS
- 1x140x200 cm, 2x70x80 cm - 34,90 zł 
- 1x160x200 cm, 2x70x80 cm - 45,90 zł 
- 1x200x220 cm, 2x70x80 cm - 54,90 zł

1. SIlAN PłyN do płukania, 925 ml  
- 6,98 zł (7,55 zł/l)

2. PERSIl duOcAPS kapsułki do prania color 
36 prań doypack - 29,98 zł (0,84 zł/szt.)

3. wInDow PlUS płyn do szyb, 750 ml,  
różne rodzaje - 4,99 zł (6,65 zł/l)

4. dOMESTOS płyn do toalet, 1250 ml,  
różne rodzaje - 9,99 zł (7,99 zł/l)

5. BREF POWER AcTIV kostka do Wc, 3x50 g, 
różne rodzaje - 9,99 zł (66,60 zł/kg)

6. KATRIn czyściwo przemysłowe niebieskie 
- 19,99 zł

7. cASHMIR GIGA ręcznik kuchenny, a’1, 
500 listków - 9,99 zł

8. PAPIER TOAlETOWy REGINA RuMIANkOWy 
8 rolek - 9,98 zł (1,25 zł/rolka)

9. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml 
- 11,99 zł (23,98 zł/l)

MoP PłASKI  
VIlEdA ultRAMAx
wkład - 27 zł

TaPeTy 
wielokolorowe, klasyczne

PAtElnIA SIlVER 
śr. 20-28 cm

Pojemnik 
StACK&Go 24 l

od 2590
zł/szt.

od 2690
zł/szt.

1

3

2

od 2290
zł/szt.

599
zł/szt.

od 1498
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

87 
zł/zest.

od 2989
zł/szt.

od 2975
zł/szt.

FiRanka 
wym. 160x300 cm, 
różne wzory

oBRaz 
nowoczesne obrazy, 

dostępne różne  
rodzaje i wymiaryod 3490

zł/kpl.

od 4175
zł/szt.

53

1

2
64 7

8

9od 499
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

1490
zł/szt.
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MEGA PRoMoCjE nA ośWIEtlEnIE !!!

hIt CEnoWY

od 117 
zł/szt.

nowoczesna 
klasyka

hIt CEnoWY

od 399
zł/szt.

sPoT FiesTa 
kolor patyna/klosz biały 
3x40 W E14 - 79 zł, 5x40 W E14 - 119 zł

fIdo KoloR BIAłY + ChRoM 
kinkiet 1x40 W, E14 - 34,79 zł,  
listwa 2x40 W, E14 - 74,85 zł,  
spirala 3x40 W, E14 - 119 zł,  
plafon 3x40 W E14 - 127 zł,  
listwa 3x40 W, E14 - 135 zł

zwis linka 
wzory 8801, 8802, 8803 
kolory: black, chrome, grey mat
1xE27 - od 89 zł/szt.
2xE27 - od 149 zł/szt.
3xE27 - od 199 zł/szt.

sPoT BeTon saBinyo
kinkiet 1xGu10 - 42,75 zł
listwa 2xGu10 - 89 zł
listwa 3xGu10 - 147 zł
listwa 4xGu10 - 175 zł

lamPka  
miRauea
1x60 W, E27

żYRAndol SIMPlI 
3x40 W, E27 - 117 zł, 5x40 W, E27 - 157 zł

zwis coX 
kolor miedź lub srebrny: 1x60 W,  
E27 - 77 zł,  
kolor miedź 2x60 W, E27 - 129 zł, 
3x60 W, E27 - 198 zł

żYRAndol  
aRika 
5xE14, 40 W + 38 led  
+ pilot w komplecie 

żYRAndol AntIlA 
3xE27, 60 W + pilot w komplecie

żYRAndol CARMEn 
dostępny chrom oraz mosiądz
- 3xE27, 60 W - 168 zł
- 5xE27, 60 W - 247 zł

SuPER CEnA!!!

noWość!!!

zwis FloweR
- kinkiet Juliana 1x40 W, E14 - 48,95 zł
- plafon Juliana 3x40 W, E14 - 147 zł
- zwis Juliana 1x60 W, E27 - 139 zł
- Rainbow 3x40 W, E14 - 197 zł

lamPka BiuRkowa leD
moc 9 W, podstawa zmieniająca kolory,  
3 stopnie ściemniania,  
dostępne kolory: biały, czarny, srebrny

lamPa  
PodłoGoWA 

BenFica 
- E14, max 40 W
- E27, max 60 W

żARóWKI1
1. świeczka E14, 2. świeczka E27, 
3. żarówka kulka E14, 4. żarówka 
kulka E27, 5. żarówka A60 E27

od 79 
zł/szt.

od 4275
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

6498
zł/szt.

od 77 
zł/szt.

375 
zł/kpl.

298 
zł/kpl.

od 168 
zł/szt.

od 3479
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 4895
zł/szt.

9990
zł/szt. 

FiRanka 
wym. 160x300 cm, 
różne wzory
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hIt CEnoWY

od 1995
zł/m2

zesTaw PRaXis
1. szafka wisząca wym: 75x35 cm, boki kolor biały , front biały wysoki połysk - 74,98 zł/szt.
2. słupek wysoki wym:180x35 cm, boki kolor biały, front biały wysoki połysk - 159,75 zł/szt. 
3. komoda wym: 83x35 cm, boki kolor biały, front biały wysoki połysk - 77,98 zł/szt.
4. zestaw szafka z umywalką wym. 50 cm., boki: kolor biały, front: biały wysoki połysk - 119 zł/szt.
5. wanna ATENA  akrylowa stelaż w kpl., dostępne wymiary: 140/150/160/170x70 cm - od 239 zł

kaBina  
kosTa luX  
z BRoDzikiem 
wym.: 80x80x195 cm, 
90x90x195 cm,  
szkło grafitowe,  
profile aluminiowe - chrom 

noWość!!!

w zesTawie 
Taniej

najTaniej  
W MIEśCIE

suPeRcena

już tAnIEj 
nIE BędZIE!!!

zesTaw  
PoDTynkowy  
PARVA
miska wc clEAN ON,  
deska duroplast, przycisk cHROM

PłYtKI  
śCIEnnE WAll WhItE 

GAT. I, wym. 25x37,5 cm

PłYtKI śCIEnnE PolAR 
wym. 20x50 cm, GAT. I, perla, grey,  
crema, brown

gRes  
szkliwiony amuR
wym. 33,3x33,3 cm,  
GAT. I, brąz, szary, beż

gRes szkliwiony 
tRAVERtIno 
60x60 cm, GAT. 1

PłYtKI śCIEnnE 
caRRaRa
gładka, carrara kafel 
30x60 cm, GAT. I  

zlew  
gRaniTowy  

lemon  
1-komorowy z długim 

ociekaczem, baterią i sy-
fonem w komplecie wym: 

56x45x18 cm mix kolorów

komPakT wc  
lA VItA ZEtA ECo 3/6 l 

odpływ uniwersalny

KAMIEŃ dEKoRACYjnY 
syDney 
kolor krem opak. 0,4 m2 (39,95 zł/m2)

KAMIEŃ  
DekoRacyjny PaRma 

wzór cegły  kolor biały opak. 0,499 m2 
(60,08 zł/m2)

SERIA BAtERII VESto
1. umywalkowa ścienna - 59,98 zł

2. umywalkowa sztorcowa - 58,95 zł
3. zlewozmywakowa ścienna - 58,95 zł
4. zlewozmywakowa stojąca - 59,75 zł

5. zlewozmywakowa sztorcowa - 69,75 zł
6. natryskowa z zestawem natryskowym - 68,75 zł

7. wannowa z zestawem natryskowym - 89,95 zł

PłYtKI  
PodłoGoWE foRtE
wym. 18,9x47,1 cm, GAT I. dostępne kolory: 
perla, grey, dąb, mahoń, palisander

od 7498
zł/szt.

589 
zł/kpl.

4

2

3

1

5
syFon 
GRATIS!!!

674 
zł/zest. 185 

zł/zest. 285 
zł/kpl.

Deska 
WOlNOOPAdAJącA

Deska wc 
GRAtIS!

1598
zł/opak.

2475
zł/m2

2398
zł/m2 4675

zł/m2

od 3875
zł/m2

2998
zł/opak.

od 2295
zł/m2

4

5

1

3

7

2

6

od 5895
zł/szt.
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PRojEKtujEMY łAZIEnKI
WIZuAlIZACjA 3d + KoSZtoRYS GRAtIS!!!



monTujemy Panele, DRzwi, okna…
PoMIAR GRAtIS !!!

hIt CEnoWY

275 
zł/szt.

hIt CEnoWY

175 
zł/szt.

kaBina  
kosTa luX  
z BRoDzikiem 
wym.: 80x80x195 cm, 
90x90x195 cm,  
szkło grafitowe,  
profile aluminiowe - chrom 

hIt CEnoWY

PRomocja

P R o M o C jA !!!

AKuStYCZność  
RW = 32 dB

nEW dESIGn !!!

SuPERCEnA !!!

SKRZYdło  
WEWnętRZnE MIlAno 
wym.70 i 80 cm, kolor dąb srebrny, pełne, 
pokojowe, łazienkowe, cena nie zawiera 
klamki

SKRZYdło WEWnętRZnE 
Ramowe cReDis 
wym. 70 i 80 cm, kolor dąb sonoma, 
pełne, pokojowe, łazienkowe, cena nie 
zawiera klamki

WYKłAdZInA  
Dywanowa caPRi 
szer. 4 m, kolor beż i szary

Dywan megan
różne wymiary, szeroka gama 
stylowych modeli wyróż-
niających się nowoczesnym 
wzornictwem

WYKłAdZInA PCV  
BonuS 511-16 

szer. 2 m, 4 m, 531-01 szer. 4 m

Dywan laPis 
szeroka gama wzorów i kolorów, 
wym. 80x150 cm - 129 zł/
szt., 120x180 cm- 249 zł/szt, 
160x230 cm- 428 zł/szt. 

WYKłAdZInA  
PCV dEltA 009S 

koniczyna Marokańska, szer. 4 m

SKRZYdło  
WEWnętRZnE AlBERo 
wym. 70 i 80 cm, kolor orzech rustykalny, 
pełne, pokojowe, łazienkowe, cena nie 
zawiera klamki

DRzwi  
ZEWnętRZnE MAjoRKA 
wym.80 i 90 cm, kolor złoty dąb, 
wypełnienie pianka poliuretanowa, 
komplet akcesoriów w cenie

SKRZYdło WEWnętRZnE 
Ramowe maleo 
wym. 70 i 80 cm, kolor biały, pełne, 
pokojowe, łazienkowe, cena nie zawiera 
klamki

DRzwi  
WEWnątRZKlAtKoWE  

BAStoIn Alu R-61
konstrukcja i ościeżnica drewniana, próg, 

wypełnienie płyta dżwiękochłonna, trzy 
bolce antywyważeniowe, wizjer,  

cena nie zawiera okuć

PAnElE PodłoGoWE
1. dąb podlaski Ac3, 7 mm - 20,85 zł
2. dąb frontalny Ac4, 7 mm - 19,97 zł hIt CEnoWY
3. dąb colorado Ac4, 8 mm - 27,75 zł

4. dąb kanadyjski Ac4, 7 mm, 4 V-fuga - 29,75 zł
5. Pinia arkansas Ac5, 8 mm, 4 V-fuga - 31,89 zł
6. dąb fremont Ac6, 12 mm, 4 V-fuga - 62,95 zł

7. dąb Flamandzki, Ac4, 8 mm - 30,75 zł
8. dąb calgary, Ac4, 8 mm - 26,75 zł

DRzwi  
ZEWnętRZnE ARuBA 
wym. 80 i 90 cm, kolor złoty dąb, 
wypełnienie pianka poliuretanowa, 
komplet akcesoriów w cenie

DRzwi  
ZEWnętRZnE GRAnd 23 

wym. 90 cm, kolor orzech, złoty dąb, an-
tracyt, grubość 55mm, szyba satyna z be-

welem lub lustro, cena nie zawiera okuć, 
dostępna również grubość 68 mm

od 1997
zł/m2

1995
zł/m2

169 
zł/szt.

289 
zł/szt.

699 
zł/kpl.

od 3775
zł/szt.

3175
zł/m2

1247 
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

1795
zł/m2

1 4

8

2

5

3

76

899 
zł/kpl.

1439 
zł/szt.
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magnaT ceRamic
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, wyprodukowana przy wykorzy-
staniu innowacyjnej technologii cERAMIc SySTEM bazującej na ceramicznych 
komponentach oraz najwyższej jakości żywicach i pigmentach, 5 l (27,99 zł/l)

FaRBa DekoRal  
akRyliT w
farba lateksowa, odporna na 
szorowanie, 10 l (8 zł/l)

aTlas Tynk  
SIlIKAtoWo-SIlIKonoWY 
mix kolorów 25 kg

klej Do siaTki  
i sTyRoPianu  
gRawis 25 kg izoleX DysPeRBiT Dn 

20 kg (2,10 zł/kg)

selena  
uszczelniacz  
DekaRski  
kauczukowy TyTan 
mix kolorów 310 ml (49,84 zł/l)

BaumiT masa  
SAMoPoZIoMująCA 
Nivello Quattro 1-20 m, 25 kg 
(1,56 zł/kg)

BaumiT Tynk  
giPsowy  

maszynowy lekki
30 kg (0,66 zł/kg)

semin  
GłAdŹ  

gisowa
cE 68,  

20 kg (2 zł/kg)

semin giPs  
Do sPoinowania  

PłYt G-K 
cE 86, 20 kg (4,05 zł/kg)

MAx śnIEżKA  
BIAłA lAtEx 10 l
Hidef przeznaczona do malo-
wania ścian i sufitów, wydajność 
16 m2/l/1 warstwa, powłoka matowa 
(11,90 zł/l)*

VERnISSAGE fARBA  
lAtEKSoWo-MAtoWA 9 l 
BIAłA śnIEżKA
wydajność 14 m2/1 l/1 warstwa (9,97 zł/l)*

jeDynka  
PeRFekcyjna Biel 11 l
emulsja wewnętrzna, dębica 
(5,44 zł/l)*

VIdARon lAKIERoBEjCA 
wysokiej jakości, do malowania 
powierzchni drewnianych, zawiera 
Teflon® Surface Protector, 2,5 l 
(39,60 zł/l), dostępne różne kolory

saDolin imPRegnaT  
do dREWnA 4,5 l 
jedna warstwa (18,89 zł/l)

imPRegnaT 
VIdARon 9 l
dostępne różne  
kolory (od 16,67 zł/l)

suPeRoFeRTa suPeRoFeRTa

hIt CEnoWY

13999
zł/szt.

7999
zł/szt.

119 
zł/szt.

8975
zł/szt.

4195
zł/szt.

1545
zł/szt. 3898

zł/szt.
1975

zł/szt.

3995
zł/szt.

8095
zł/szt.

5990
zł/szt.

8499
zł/szt. 9899

zł/szt.

od 14999
zł/szt.

skleP aDRes tElEfonY/dZIAł sTRona www goDziny oTwaRcia
pn.-pt. sobota niedziela

MARkET 
BudOWlANy

ul. kilińskiego 32  
Ostrowiec Świętokrzyski

724 449 834 - ogród, AGd
724 449 824 - łazienki
694 449 833 - podłogi, drzwi 
694 449 825 - materiały  
 budowlane 

724 449 832 - technika
724 449 831 - farby, elektryka
724 449 833 - hydraulika www.marketdomi.pl 700-2000 700-1800 900-1800

akcePTujemy kaRTy kReDyTowe:
zakupy na RaTy

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, pełna oferta dostępna tylko w wybranych jednostkach. Sklepy zastrzegają sobie prawo  
do zmiany cen i błędów edytorskich. Fotografie poszczególnych produktów mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Sprzedaż w ilościach detalicznych.

NASZE USŁUGI

Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez 
kredytowanych kosztów) 1 700 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 700 zł, oprocentowanie stałe 
0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 9 miesięcznych równych 
rat w wysokości 170 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 170 zł. Kalkulacja została 
dokonana na dzień 22.03.2018 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 Credit Agricole 
Bank Polska S.A. pod adresem www.credit-agricole.pl oraz w punkcie sprzedaży Partnera.  
Podany materiał ma charakter informacyjny. Profarb sp. z o.o. w imieniu Credit Agricole Bank 
Polska S.A. wykonuje czynności faktyczne związane z zawarciem umowy kredytu na zakup 
towarów i usług.

*PRZY ZAKuPIE fARB BIAłYCh  
MAx śnIEżKA, VERnISSAGE, jEdYnKA PERfEKCYjnA BIEl  

WAłEK MAlARSKI W CEnIE 1 zł


