
nowoczesnepodłogi

płytka podłogowa g304 wood 
wym. 29,7x59,8 cm, gat. I; kolory: brown, grey, wood pine

płytki gresowe italian wood
wym. 18,5x59,8 cm, gat. I; kolory: beżowy, brązowy, szary

gres teCHniCZny
wym. 30x60 cm

nortH stone
Cream glossy

ścienna płytka ceramiczna;
połysk; format: 29,7x60 cm, 

gatunek I - 34,99 zł

nortH stone Cream 
glossy struCture

ścienna płytka dekoracyjna; 
połysk; format: 29,7x60 cm;

gatunek I - 39,99 zł

dobra cena

4699
zł/m2

dobra cena

4699
zł/m2

dobra cena

2699
zł/m2

dobra cena

od 3499
zł/m2

Lipiec 
2022

Oferta ważna  
od 02.07 do 16.07

lub do wyczerpania zapasów.www.duetchojnice.pl

CHOJNICE



DO ŁAZIENKI

i kuchni

dostępne kolory:

1.

3.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

kaBina luna
3 dysze do hydromasażu, szyby przednie transparentne  
gr. 4 mm, szyby tylne grafitowe gr. 4 mm, profile chromowane 
(kabina posiada również profile wokół tylnych szyb), uchwyty 
drzwiowe chromowane, deszczownica z rurką, słuchawka pryszni-
cowa, przełącznik funkcyjny;  
brodzik: wys. 15 cm, gł. 5 cm; kabina bez syfonu;  
wym.: 80x80 cm - 1299 zł, 90x90 cm - 1349 zł

deska 
sedesowa 
FormiC psB
duroplastowa, wolno-
opadająca

kuCHenka gaZowa
 - 2-palnikowa - 129 zł
 - 4-palnikowa - 199 zł 

sZaFka kuCHenna
kolory: dąb sonoma, biały;
1. wisząca - 149 zł
2. pod zlewozmywak, wym. 80x50 cm - 149 zł
3. zlewozmywak, wym. 80x50 cm, stal szlachetna 
- 159 zł/szt., dekor - 199 zł/szt.

natryskowa
- 79,99 zł 

wannowa 
- 139,99 zł

umywalkowa 
sztorcowa 
- 79,99 zł

zlewozmywakowa 
sztorcowa - 79,99 zł

zlewozmywakowa 
ścienna
- 79,99 zł

umywalkowa  
ścienna - 79,99 zł 

seria Baterii luna
głowica 35 mm

kompakt  
arteCo 
Clean on
deska duroplastowa, wolno-
opadająca, z funkcją łatwego 
wypinania,
odpływ poziomy - 499 zł
odpływ pionowy - 549 zł

Zlew granitowy BraVo
2-komorowy bez ociekacza, wym. 76x44x19,5 cm, 
dostępne kolory: grafitowy, piaskowy, szary

Zestaw 
podtynkowy 

BeZkołnierZowy 
mille set B293

Zestaw mea*
biały połysk, nóżki i uchwyty chrom;
1. szafka z umywalką, szer.: 45 cm - 269 zł, 50 cm - 279 zł, 55 cm - 299 zł, 65 cm - 329 zł, 75 cm - 449 zł;  
2. szafka wisząca, szer.: 30 cm - 129 zł, 50 cm - 199 zł; 3. szafka stojąca, szer.: 30 cm - 189 zł, 50 cm - 229 zł;  
4. słupek, wys. 170 cm - 299 zł; 5. szafka stojąca, szer. 60 cm, biały połysk, nóżki, schowek na mop - 549 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

od 1299 
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

7999
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

od 7999
zł/szt.

od 499 
zł/zest.

dEska 
wolnoopadająca

dEska 
wolnoopadająca

dobra cena

349 
zł/szt.

dobra cena

749 
zł/zest..

dobra cena

od 129 
zł/szt..
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nowe

oświetlenie

1.

2.

1.

2.

oprawa oŚwietleniowa Boston 
kolor czarny; 
pojedyncza, 1xE27 - 59,90 zł, podwójna,  
2xE27 - 119,90 zł, potrójna, 3xE27 - 179,90 zł

oprawa prZysuFitowa
1. GERDA, 3xE27 - 119,90 zł
2. NORMAN, 3xE27 - 125,90 zł

dostępne  
warianty:

akCesoria 
instalaCyJne
skrzynka - od 34,90 zł, 
obudowa - od 6,99 zł, 
wyłączniki nadprądowe 
- od 9,99 zł

prZewód ydyp 
krążek 50 m.b.;  
- 3x1,5 mm - 179 zł (3,58 zł/m.b.)  
- 3x2,5 mm - 259 zł (5,18 zł/m.b.)

gniaZdka
- LOGO, mechanizm łącznika jednobiegunowego - 13,99 zł, 
- LOGO, mechanizm gniazda z uziemieniem 2P+Z - 8,99 zł,
- MINI, ramka uniwersalna pojedyncza - 2,99 zł,
- MINI, łącznik jednobiegunowy - 9,99 zł,
- MINI, gniazdo podwójne do ramki poziomej z uziemieniem 
2x(2P+Z) - 13,99 zł

1. gniaZdo  
ogrodowe  
ip44
 - 59,90 zł
2. PRZEDŁUŻACZE techniczne IP44
różne rodzaje - od 45,90 zł

oprawa style
średnica 40 cm

oprawa Jet 
gwint E27, kolory: biały, złoty

Żyrandol Cori 3 
25x53 cm, E27, 3x60 W

Żyrandol egalo 3 
30x58 cm, E27, 3x60 W

Żyrandol kiri 3 
24x42 cm, E2, 3x6 W 

Żyrandol matera 3 
25x54 cm, E27, 3x60,W

oprawa  
oŚwietleniowa galaCtiCo
pojedyncza - 69,90 zł, potrójna - 199 zł

dostępne  
warianty:

od 6990
zł/szt.

od 11990
zł/szt.

od 4590
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 179 
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

13990
zł/szt.

249 
zł/szt.

229 
zł/szt.

219 
zł/szt.

dobra cena

179 
zł/szt.

dobra cena

99 
zł/szt.

dobra cena

od 699
zł/szt..
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NIEZBĘDNE

w domu

1.

2.

3.

2.

1.

1.

2.
3.

4.
5.

porCelana streliCJa 
kubek baryłka nbc, 300 ml - 11,99 zł; kubek prosty nbc, 250 ml - 11,99 zł; talerz deserowy 20 cm - 20,99 zł;  
miska 14 cm, 400 ml - 20,99 zł; filiżanki: na stopce, 350 ml - 20,99 zł; jumbo na stopce, 350 ml, z podkładką - 25,99 zł, 400 ml, 
ze spodkiem 16,5 cm, w opasce - 39,99 zł; 200 ml, ze spodkiem 15 cm, w opasce - 30,99 zł

sZkło uŻytkowe
szklanka, szklanka z uchem, szklanka do piwa, pokal, dzbanek 
z pokrywką

deska  
do prasowania darla 
wym. 30x90 cm - 94,99 zł
- pokrowiec na deskę bawełniany,  
metalizowany - od 16,99 zł

1. WIADRO SUPER 
do mopa, z wyciskaczem - 34,99 zł

2. MOP SUPERMOCIO SOFT 
sprzedawany razem z drążkiem - 17,99 zł

3. WKŁAD DO MOPA - 11,99 zł

1. gąsior dama
poj. 5 l; z uchwytem szklanym  
i koszykiem plastikowym - od 19,99 zł
2. Balon do wina
w koszu plastikowym;  
poj.: 25 l - 121 zł; 34 l - 139 zł

Środki CZystoŚCi
1. FLOOR, płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i glazur, różne rodzaje, 1,5 l  - 5,49 zł (3,66 zł/l)
2. LUDWIK, płyn do mycia PANELI/DREWNA, poj. 1 l - 5,99 zł
3. KH-7, preparat do usuwania kamienia, do odtłuszczania, 750 ml - 13,99 zł (18,65 zł/l)
4. PUR, płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
5. FINISH ALL IN 1, tabletki do zmywarki, Lemon/Regular, 50 tabl./opak. - 27,99 zł (0,56 zł/tabl.)

CasHmir  
mega rolka

ręcznik kuchenny,  
300 listków 

- 8,99 zł/szt.

HoreCa ComFort
czyściwo papierowe, białe 
- 24,99 zł/szt.

Blender  
kieliCHowy  
Z Zestawem
szklany dzbanek o poj. 1 l, funkcja kruszenia lodu,  
dwie wymienne butelki o poj. 600 ml każda

sokownik ndZ. 
5 l

od 499
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 499
zł/szt.

111 
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

dobra cena

149 
zł/zest.

dobra cena

9499
zł/szt.

450
W

WINIARSTWO

w Twoim 
domu

Lipiec 20224



NIEZAWODNA

pomoc

pilarka tarCZowa 1410 w
moc 1410 W; śr. tarczy 190 mm; wylot na pył (adapter); szybki 
stop, maks kąt cięcia 45°; gł. cięcia pod kątem 90° - 67 mm, pod 
kątem 45° - 46 mm; aluminiowa stopa, tarcza do drewna

wiertarko-wkrętarka 18 V li-ion
akumulator 18 V, Li-Ion, 2,5 Ah; maks. moment obr. 35 Nm; liczba 
ustawień momentu obr. 21;  
czas ładowania akumulatora 55 min

młotowiertarka 620 w
moc 620 W; reg. prędkości; udar - siła uderzenia 2,2 J; uchwyt 
SDS-Plus; funkcje: wiercenie, wiercenie z udarem, kucie bez 
obrotu, kucie z obrotem; maks. śr. wiertła do betonu - 20 mm

sZliFierka kątowa 600 w
moc 600 W; śr. tarczy 115x22,2 mm, 
prędkość 12000 obr./min

Zestaw wierteł i dłut sds-plus
przeznaczenie: do betonu/kamienia;  
zestaw 11 elementów: szpicak 250 mm; dłuto 250 mm; 9 wierteł do 
młotów z uchwytem SDS-Plus

sZliFierka kątowa 750 w
moc 750 W; śr. tarczy 125 mm; regulacja prędkości  
2,800-11,000 obr./min

strug 850 w
moc 850 W; szer. strugania 82 mm, głębokość do 3 mm, struganie 
wgłębne od 0 do 12 mm; możliwa jest obróbka krawędzi; aluminio-
wa stopa; w zestawie: worek na pył, prowadnica równoległa oraz 
wspornik i prowadnica 
do strugania wgłębnego

kosa 
wieloFunkCyJna 

spalinowa Handy
silnik 2-suwowy o poj. 52 cm3;  
szer. robocza: tarczy 25,5 cm,  

żyłki 42 cm; dzielona rura;  
w kpl.: podkrzesywarka, nożyce do żywo-
płotu, szelki, klucz do świecy, pojemnik na 
mieszankę, głowica żyłkowa, tarcza tnąca

myJka CiŚnieniowa k2  
uniVersal edition
ciśnienie 110 bar, wydajność tłoczenia 360 l/h; idealna do drob-
nych prac wokół domu i w ogrodzie, pozwoli szybko i wygodnie 
wyczyścić narzędzia, meble ogrodowe czy rower; wyposażenie: 
wąż wysokociśnieniowy o dł. 3 m, lanca z dyszą rotacyjną

półButy roBoCZe 
tomas oB
bardzo lekkie, wykonane z prze-
wiewnego materiału, bardzo miękka 
i elastyczne podeszwa,
system antishock, właściwości 
antystatyczne, antypoślizgowe oraz 
olejoodporne, miękka wyściółka, we-
wnętrzna wyściółka zabezpieczona 
specjalnym materiałem, żeby się nie 
ścierała, rozmiary 36-48 - 124,90 zł

sandały roBoCZy 
Joker s1
bardzo lekkie, miękka podeszwa, 
nosek wzmocniony stalową wkład-
ką, wewnętrzna wyściółka zabezpie-
czona specjalnym materiałem, żeby 
się nie ścierała, otwory wentylacyj-
ne, system anti-shock, właściwości: 
antystatyczne, antypoślizgowe, 
olejoodporne, element odblaskowy, 
rozmirary 36-48 - 125,90 zł 

spodnie krótkie summer
wykonane z wysokogatunkowej polibawełny 
o podwyższonej odporności na zabrudzenia, 
zachowują parametry nawet przy dużej 
częstotliwości prania, wzmocnienia z tkani-
ny o podwyższonej wytrzymałości OXFORD 
600D, elastyczny pas podnoszący komfort 
użytkowania, dodatkowe rygle zabezpie-
czające miejsca najbardziej podatne na 
rozprucia, Regular Fit - 99,90 zł

od 9990
zł/szt.

7990
zł/zest.

219 
zł/szt.

99 
zł/szt.

249 
zł/szt.

239 
zł/szt.

600
W

750
W

1410
W

walIzka
w komplecie

620
W

850
W

52
cm3

42
cm

699 
zł/kpl.

110
bar

dobra cena

269 
zł/szt.

dobra cena

259 
zł/szt.

dobra cena

299 
zł/szt.
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KOLORY

lata

2.

1.

duluX easy Care
farba plamoodporna, różne kolory, 2,5 l (27,99 zł/l)

noBiles pory roku
farba lateksowa, 2,5 l (13,19 zł/l)

ŚnieŻka supermal
emalia olejno-ftalowa,  
różne kolory, 800 ml (27,48 zł/l)

Vidaron impregnat
ochronno-dekoracyjny, powłokotwórczy, 5 l (17,98 zł/l)

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, 11,5 l 
(6,70 zł/l)

altrad Betoniarka miX-130/Ż 
poj. 130/100 l, moc 550 W, wieniec żeliwny

tektura
 - budowlana, malarska, gładka, 280 g/m2,  
rol. 1x15 m - 19,99 zł

 - falista 2-warstwowa, 200-210 g/m2,  
rol. 1x15 m - 24,99 zł

1. poJemnik Budowlany
do rozrabiania zapraw; poj.: 45 l - 15,99 zł,  
65 l - 19,99 zł, 90 l - 22,99 zł
2. Wiadro budowlane
poj.: 12 l - 3,99 zł, 20 l - 7,49 zł

Folia kuBełkowa 
Fundamentowa
rolka: 1x20 m - 79 zł, 1,5x20 m 
- 118,50 zł, 
2x20 m - 158 zł master  

draBina 
domowa  
aluminiowa
maks. obciążenie 125 kg, 
4-stopniowa - 99,99 zł
5-stopniowa - 139,99 zł

Zestaw glaZurniCZy
wiadro glazurnicze 24 l; kratka do wiadra; rolki perforowane po-
dwójne; paca guma 12x26 cm; paca gąbka HYDRO 12x76 cm; gąbka 
kostka miękka 140x110x70 mm; pokrywa wiaderka

Zestaw malarski
zawartość: kuweta 24/32 cm; wałek 18 cm;  
wałek 10 cm; pędzel angielski 36 mm; folia  
malarska 4x5 m 

wałek malarski
szer. 18 cm 
+ DRĄŻEK TELESKOPOWY
o dł. do 1,8 m

2199
zł/szt.

6999
zł/szt.

8990
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 9999
zł/szt.

od 79 
zł/rolka

od 1999
zł/rolka

5
litrów

0,8
litra

2,5
litra

11,5
litra

2,5
litra

500
W

2690
zł/zest.

6990
zł/zest.

2290
zł/szt.

dobra cena

1199 
zł/szt.

dobra cena

3299
zł/szt.

dobra cena

77 
zł/szt.
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LETNI cZASna remont

kupuJąC drZwi Z montaŻem osZCZędZasZ 15%

8 mm8 mm

7 mm 7 mm

1.

2.

3.

4.

duet ii ul.kasZuBska 2 89-600

drZwi ZewnętrZne Hydra
szer. 90 cm, L/P, kolory: złoty dąb, orzech, antracyt;  
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet akcesoriów; 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: szyba hartowana, 
ramka INOX, blacha ocynkowana; uszczelka na całym obwodzie

drZwi ZewnętrZne parys
szer. 90 cm, L/P, kolory: orzech szlachetny, dąb szlachetny, antra-
cyt; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet akcesoriów; 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: szyba hartowana, 
ramka czarna, blacha ocynkowana; 2 uszczelki na całym obwodzie

panel podłogowy dąB eXtensiVe saFran
AC5, gr. 8 mm

panel podłogowy dąB roCky
AC4, gr. 8 mm

panel podłogowy dąB teatralny
AC4, gr. 7 mm

panel podłogowy dąB matteo
AC4, gr. 7 mm

aC5aC4

aC4 aC4 dywan terraZZa
wym. 80x150 cm, dostępne wzo-
ry: aztecki, geometria, słomka; 
różne rozmiary

panel dekoraCyJny 
1. Montego Anthracite, wym. 50x50 cm (2 m2) - 46,90 zł
2. Concrete grey, wym. 50x50 cm (2 m2) - 37,90 zł
3. Concrete graphite, wym. 100x50 cm (4 m2) - 93,90 zł
4. Apenino Gris, wym. 100x50 cm (4 m2) - 93,90 zł

1899 
zł/kpl.

2999
zł/m2

4490
zł/m2

3890
zł/m2

3999
zł/m2

85 
zł/szt.

od 3790
zł/szt.

dobra cena

1599 
zł/kpl..
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nowoŚĆ

oraZ okna



ODpOcZYNEK

w ogrodzie

parasol  
ogrodowy  

HaVana
śr. 3 m, 6 żeber, rozkładany przy 

pomocy korbki, 
kolory: zielony, grafitowy, brązo-

wy - 209 zł/szt.;
 - PODSTAWA DO PARASOLI, 

śr. 51 cm - 149 zł/szt.

Fotel  
Hamakowy  

Brasil 
ClassiC

maks. waga  
użytkownika 120 kg.

trampolina
 - śr. 244 cm - 540 zł/szt.
 - z drabinką: śr. 305 cm - 799 zł/szt.,  
śr. 366 cm - 999 zł/szt., śr. 427 cm - 1109 zł/szt.

stół kateringowy ViVid
wym. 180x70x74 cm, maks. obciążenie 75 kg - 249 zł/szt.
ŁAWKA KATERINGOWA VIVID
wym. 183x28x43 cm, siedzisko z HDPE, stalowe nogi i rama, maks. 
obciążenie 180 kg - 149 zł/szt.

HortensJa Bukietowa premium C2

arCHitektura drewniana 
donice, różne kształty;płoty, różne rodzaje

od 149 
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

2699
zł/szt.

dobra cena

od 540 
zł/szt.

dobra cena

119 
zł/szt.

dobra cena

od 3990
zł/szt.

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.duetchojnice.pl

Duet II CHOJNICe
uL. KASZuBSKA 2, teL. 52-395-11-04, 52-396-21-26

gODZINy OtwArCIA: pN. - pt.: 800 - 1700,   SOB.: 800 - 1400

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU  
www.facebook.com/PSB-DUET-II-646969735380602/

aRCHITEkTURa

OGROdOwa


