
letnie nowości
i promocje

hit cenowy

299 
zł/szt.

hit cenowy

299 
zł/zest.

hit cenowy

449 
zł/szt.

HUśTAWKA OGRODOWA
3-osobowa, kolor antracyt

KOSA SPALINOWA 
VKS52 VERTEX 3 KM
moc 3 KM, silnik dwusuwowy,
w zestawie: nóż, szelki, głowica

FOTEL OGRODOWY
WISZĄCY MALWA
kokon pojedynczy,
kolor brąz oraz szary

Czerwiec  
2021

Oferta ważna  
od 4.06 do 19.06

lub do wyczerpania zapasów.

psb MRÓWKA KWidzyn
ul MAlboRsKA 122,  

tel.: 55 625 53 75, 513 036 544

psb MRÓWKA MAlboRK
Al. WojsKA polsKiego 462, 

tel. 55 625 53 71

godz. otWARCiA: pn.-pt.: 7-20, sob.: 8-20, nd.: 9-18

psb MRÓWKA CzeRsK
Ul. WybUdoWanie pod łąg 1d, Tel. 55 625 53 77

M jAK 
MRóWKA

porady i pomysły  
dla Twojego domu 

- 2,49 zł/szt.



hit cenowy

899 
zł/szt.

hit cenowy

389 
zł/zest.

PAWILON 
Z 4 śCIANKAMI 
MOSKITIERA LUX ZIELONY
wym. 300x300x250 cm

LEżANKA 
OGRODOWA 
4-POZYCYjNA
kolor: biały - 199 zł; 
grafitowy lub zieleń leśna - 219 zł

LEżAK POLY 
Z PODNóżKIEM
kolor grafitowy

PAWILON 
POLY

wym. 3x3 m, 
kolor: bordo, 

zieleń, granat

STół 
TURYSTYCZNY 
TOPAZ
śr. 65 cm, 
kolor zieleń leśnaKRZESEłKO REżYSERSKIE

składane z podnóżkiem, kolor zielony

ZESTAW 8-OSOBOWY FAMILY
stół, 8 krzeseł z poduszkami gr. 5 cm; 
stół, wym. 190x90x25 cm

FOTEL 
NEAPOL PLUS

LEżAK OGRODOWY LORD
aluminiowy z regulacją kąta oparcia; materiał textilene

KRZESłO KEMPINGOWE
składane, konstrukcja stal 16 mm, 
kolor: grafitowo/pomarańczowy, 
maks. obciążenie 120 kg

HUśTAWKA OGRODOWA 
Z FUNKCjĄ ROZKłADANIA MEGI
dostępna w 2 kolorach brąz oraz beż, wym. 220x164 cm

HUśTAWKA CYPR PLUS
4-osobowa z moskitierą i dwoma jaśkami; 
rozkładana do pozycji leżącej; siedzisko,

wym. 170x50x55 cm

MEBLE OGRODOWE
kolor szary

od 199 
zł/szt. 129 

zł/szt. 4490
zł/szt.

139 
zł/szt.

3490
zł/szt.

1999 
zł/zest.

139 
zł/szt.

399 
zł/szt.

5990
zł/szt.

1299 
zł/szt.

wytrzymałość 

300 kg

579 
zł/szt.

Czerwiec 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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hit cenowy

849 
zł/szt.

hit cenowy

549 
zł/szt.

hit cenowy

599 
zł/szt.

hit cenowy

599 
zł/szt.

hit cenowy

479 
zł/szt.

BOCIANIE GNIAZDO 
PODUCHA

może być używane w pozycji 
siedzącej lub leżącej

TRAMPOLINA 
OGRODOWA

śr.:  305 cm - 589 zł, 
366 cm - 739 zł, 
427 cm - 899 zł

HUśTAWKA MILA
metalowa, wym. 256x180x136 cm; odpowiednia 
dla dzieci powyżej 3 lat; w zestawie kotwy 
do bezpiecznego uziemienia

FOTEL 
OGRODOWY FUKSjA 
KOKON PODWójNY

kolor brąz oraz szary

FOTEL 
OGRODOWY 
STOKROTKA

FOTEL 
OGRODOWY 
PIWONIA KOKON POjEDYNCZY
kolor szary oraz brąz

FOTEL 
OGRODOWY 

LILIA
KOKON 

POjEDYNCZY
kolory szary oraz brąz

BUjAK OGRODOWY 
MADERA
kolor czarny

BUjAK OGRODOWY LARISA KOKON

139 
zł/szt.

od 589 
zł/szt.

499 
zł/zest.

659 
zł/szt.

Czerwiec 2021 3  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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dostępne kolory:

2.

3.

1.

GRZAłKA 
łAZIENKOWA
moc:  300 W - 139 zł,  

600 W - 149 zł, 
900 W - 159 zł

szer. x wys. moc biały
55x48 cm 315 W 109 zł
55x68 cm 460 W 169 zł
55x93 cm 610 W 219 zł
55x118 cm 760 W 249 zł
55x138 cm 920 W 279 zł

GRZEjNIK  
łAZIENKOWY 
PSB SUN
kolor biały

R

natryskowa wannowa umywalkowa stojąca zlewozmywakowa ścienna umywalkowa ścienna zlewozmywakowa stojąca

GłOWICA 35 mm   SERIA BATERII PSB VIVO

POjEMNOśCIOWY 
OGRZEWACZ WODY
30 l - 299 zł, 50 l - 289 zł,  
80 l - 369 zł, 100 l - 459 zł

POjEMNOśCIOWY 
OGRZEWACZ WODY
dolny podumywalkowy;
10 l - 299 zł, 15 l - 329 zł

SZAFKA KUCHENNA
kolory: dąb sonoma, biały;
1. wisząca - 119 zł
2. pod zlewozmywak, wym. 80x50 cm - 119 zł
3. zlewozmywak, wym. 80x50 cm, 

stal szlachetna - 109 zł/szt., dekor - 149 zł/szt.

ZLEW PSB 
GRANITOWY 
BRAVO NEW*
1-komorowy, długi ociekacz, 
wym. 760x440x195 cm, kolory: szary, 
grafitowy, piaskowy
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

KUCHENKA 
GAZOWA
- 2-palnikowa - 89,99 zł
+100 pkt. PAYBACK

- 4-palnikowa - 149,99 zł

119 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

od 289 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

69 
zł/szt.

65 
zł/szt.

65 
zł/szt.

65 
zł/szt.

49 
zł/szt.

3499
zł/szt.

229 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

Czerwiec 20214  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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DESKA 
Wolnoopadająca

hit cenowy

2299
zł/opak.

hit cenowy

299 
zł/kpl.

KABINA LUNA 
Z HYDROMASAżEM
3 dysze, szyby przednie transpa-
rentne 4 mm, szyby tylne grafi-
towe 4 mm, profile chromowane, 
deszczownica z rurką, słuchawka 
prysznicowa, przełącznik funk-
cyjny, wysokość brodzika 15 cm, 
głębokość brodzika 5 cm, kabina 
bez syfonu,  
wym.:  80x80 cm - 849 zł,  

90x90 cm - 899 zł

KABINA  
LIZA WHITE
szyby przednie transparentne 5 mm,  
szyby tył w kolorze białym 4 mm, 
profile aluminiowe - chrom, słuchawka 
prysznicowa, bateria, półka szklana, 
kwadratowy brodzik, wysokość bro-
dzika 15 cm, głębokość brodzika 5 cm,  
kabina bez syfonu, 
wym.:  80x80 cm - 1070 zł,  

90x90 cm - 1199 zł

AKCESORIA 
łAZIENKOWE

DESKA SEDESOWA 
NEW FORMIC
duroplast

PRODUKT
POLSKI

KOMPAKT ARTECO 660
odpływ poziomy, 
spłukiwanie 3/6 litra, 
deska duroplast

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

PłYTKA śCIENNA SATVARIO
wym. 300x450 mm, gat. I, płytka rektyfikowana

PłYTKA śCIENNA LOTF
wym. 300x450 mm, gat. I, płytka rektyfikowana, 
dostępne 2 odcienie: lIghT grey oraz dark grey

SóL  
TABLETKOWA PSB

do uzdatniania wody, 
worek 25 kg (0,92 zł/kg)

od 849 
zł/szt.

od 1070 
zł/szt.

od 10 
zł/szt.

75 
zł/szt.

249 
zł/szt.

2499
zł/m2

2499
zł/m2

Czerwiec 2021 5  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+100

+100

+100

+500



1.

2.

1.
2.

4.

3.

2.

1.

hit cenowy

499 
zł/kpl.

WENTYLATOR
1. stołowy - od 55,90 zł

2. podłogowy - od 85,90 zł
3. cyrkulator podłogowy, 50 W - 115,90 zł

4. kolumnowy z pilotem - od 165,90 zł

PRZEDłUżACZE BęBNOWE
4-gniazdowe z uziemieniem i przepięciem,

 - przewód 3x1 mm, dł.: 10-25 m - od 59,90 zł
 - przewód 3x1,5 mm, dł.: 25-50 m - od 105,90 zł

KLIMATYZER
65 W; funkcje 3w1: wentylacja, 
nawilżanie, chłodzenie, zbiornik na 
wodę 7 l, zużycie wody: 0,35-0,4 l/h, 
przepływ powietrza 900 m3/h

KLIMATYZATORY
1. 9000 BTU, 950 W, pow. chłodzenia: 

20-25 m2, wym. 320x320x745 mm - 1399 zł
2. 1200 BTU, 1340 W, pow. chłodzenia: 25-30 m2, 3w1: chłodzenie, osuszanie, 

wentylator; wym. 582x422x868 mm - 1799 zł

KLIMATOR 
Z FUNKCjĄ GRZANIA
1. napięcie 230 V; pojemność zbiornika na wodę 

5 litrów; prędkość wiatraka 7,5 m/s; przepływ 
powietrza 450 m3/h; waga netto/brutto 8,1/8,8 kg; 
w komplecie 2 sztuki żelu lodowego; filtr; automatycznie 
otwierania żaluzji pionowej; plastikowa osłona aBS

2. napięcie 230 V; pojemność zbiornika na wodę 6,5 litrów; 
prędkość wiatraka 7,5 m/s; przepływ powietrza 450 m3/h; 
waga netto/brutto 7,5/8.5 kg; w komplecie 2 sztuki żelu 
lodowego; filtr; automatycznie otwierania żaluzji pionowej; 
plastikowa osłona aBS; możliwość ręcznego zamykania 
żaluzji; możliwość dodania wody w górnym zbiorniku oraz 
dolnym; trzy rodzaje nawiewu: normalny, naturalny, sen; 
w zestawie pilot i 12-godzinny Timer

WENTYLATORY 
CHROMOWANE

32590
zł/szt.

od 1399 
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 13590
zł/szt. od 5590

zł/szt.

Czerwiec 20216  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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W DOMOWYM
warsztacie

AKTYWNA 
PIANA, 1 l

w zestawie

PIłA UKOśNA Z POSUWEM
moc maks. 1800 W; śr. tarczy 210x30 mm, 
48 zębów; szer. cięcia 90°x90° 310x62 mm, 
90°x45° 210x62 mm, 45°x90° 310x36 mm, 
45°x45° 210x36 mm; laser; podstawa aluminiowa z regulacją kąta; zacisk do 
przytrzymywania przedmiotu obrabianego; prowadnica z możliwością blokady

SZLIFIERKA KĄTOWA
VULCAN VZS125B

moc 650 W, śr. tarczy 125 mm, gwint 
wrzeciona M14, wyposażenie: osłona tarczy, 

klucz, kołnierze mocujące tarczę

SZLIFIERKA MIMOśRODOWA 
TRYTON TMO450A

moc 450 W, rozmiar stopy 125 mm, 
prędk. obr. 6000-12000 obr./min., prędk. oscylacji 

12000-24000/min., mocowanie papieru: rzep, 
wyposażenie: arkusz ścierny, pojemnik na pył

SZLIFIERKA KĄTOWA 
VULCAN VZS230

moc 2350 W, śr. tarczy 230 mm, prędk. obr. 
6000 obr./min., gwint wrzeciona M14, wyposażenie: 

osłona tarczy, kołnierze mocujące tarczę, klucz

WIERTARKO-WKRęTARKA 
UDAROWA
zestaw: wiertarko-wkrętarka, adapter USB-latarka led, 
ładowarka, akumulator li-Ion energy+ 18 V, 2 ah; 
dane techniczne: obroty: I - 0-350 min-1, II - 0-1250 min-1, 
udar: I - 0-5250 min-1, II - 0-18750 min-1, pozycje pierścienia sprzęgła 1-16 (oraz dodatkowy 
przełącznik wkręcania, wiercenia i wiercenia z udarem), moment obr. (miękki/twardy) 35/55 nm, 
kompatybilna z akumulatorami energy+; adapter USB/latarka led o mocy 1 W, liczba diod 1, 
wyjścia zewnętrzne USB 5 V dc 1,5 a

MYjKA CIśNIENIOWA  
K2 COMPACT CAR 
+ AKTYWNA PIANA 1 l
moc przyłącza 1,4 kW; ciśnienie maks. 110 bar; wydajność tłoczenia maks. 
360 l/h; wydajność pow. 20 m²/h; podawanie środka czyszczącego przez
zasysanie lub dyszę pianową; wbudowany filtr wody; wyposażenie: 
zestaw do mycia samochodu - szczotka, dysza pianowa; pistolet 
wysokociśnieniowy g 120 Q; 1-stopniowa lanca spryskująca; 
dysza rotacyjna; wąż wysokociśnieniowy 4 m

dedra sas+aLL rewoLucyjny system
narzędzi akumuLatorowych

Połącz wieLe urządzeń z jednym akumuLatorem

skompletuj swój
własny zestaw

ceny już od 109 zł
o sZCZeGóŁY DopYtAj w sklepIe

nowośĆ

329 
zł/zest.

299 
zł/zest.

499 
zł/szt.

119 
zł/zest.

179 
zł/zest. 269 

zł/zest.

1,4 
kW

1800 
W

450 
W

2350 
W

650 
W

18 
V
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FARBA BIAłA 3 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

DULUX KOLORY 

śWIATA

hit cenowy

4999
zł/opak.

DREWNOCHRON 
LAKIEROBEjCA 2w1
różne kolory, 
0,8 l (41,24 zł/l)

DREWNOCHRON 
OLEj DO DREWNA
różne kolory, 2,5 l (32 zł/l)

DULUX EASYCARE 
KUCHNIA I łAZIENKA

hydrofobowa, plamoodporna farba do 
malowania kuchni lub łazienki z unikal-
ną technologią proTecT, 2,5 l (26 zł/l)

SADOLIN EXTRA
lakierobejca dekoracyjno-
-ochronna, różne kolory, 
2,5 l (47,60 zł/l)

DULUX KOLORY śWIATA
lateksowa farba 
do ścian i sufitów, 
2,5 l (19,20 zł/l)

BECKERS DESIGNER COLOUR
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, la-
teksowa farba do ścian i sufitów, tworzy 
piękne matowe, zmywalne wykończenie, 
wydajność do 16 m2/l; 2,5 l - 59,99 zł 
(24 zł/l); 5 l - 109 zł (21,80 zł/l)

śNIEżKA 
BARWY NATURY
matowa farba lateksowa, 
2,5 l (14 zł/l)

VIDARON IMPREGNAT 
OGRODOWY

chroni i dekoruje drewno, zapewnia 
trwały kolor i efekt dekoracyjny,

4,5 l (12,22 zł/l)

SKRZYDłO RAMOWE 
VINCI OKLEINA 3D*
szer.: od 60 do 90 cm, l/p, 
szyba hartowana, 
dostępna kolorystyka: orzech włoski
*ceny bez klamki i ościeżnicy

DRZWI ZEWNęTRZNE ORLANDO
kolory: złoty dąb, orzech, antracyt; 
rozm. 90 cm; p/l; wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, dwa zamki, klamka, rozety, 
dwie wkładki w systemie jednego klucza, 
próg, aplikacje InoX; wypełnienie: 
spieniony polistyren

ALTAX IMPREGNAT 
DO DREWNA OGRODOWEGO 
szybkoschnąca formulacja i aplikacja jednej 
warstwy, 6 l (8,33 zł/l)

3299
zł/szt.

7999
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

0,8
litra

6
litrów

2,5
litra

2,5
litra

4,5
litra

6499
zł/szt.

119 
zł/szt.

3499
zł/szt.

5499
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

999 
zł/zest. 

od 5999
zł/szt.

4799
zł/szt.

NAjLEPSZE DRZWI NA WEjśCIE

Czerwiec 20218  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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hit cenowy

5499 
zł/opak.

hit cenowy

1999
zł/m2

hit cenowy

3999
zł/opak.

DEKORAL POLINAK PLUS
farba akrylowa, antyrefleksyjna przezna-
czona do dekoracyjnego malowania ścian 
i sufitów wewn. pomieszczeń, 10 l (5,90 zł/l)

DULUX ACRYL MATT
biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, do 
dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian 
i sufitów wewn. pomieszczeń, 10 l (8,40 zł/l)

BECKERS DESIGNER WHITE
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, 
biała farba lateksowa do malowania ścian 
i sufitów, pomalowana powierzchnia zyskuje 
matowe wykończenie, 10 l (11,40 zł/l)

TAśMA TYNKARSKA 30 DNI
nowa formuła kleju, która może 
przebywać nawet do 30 dni na 
powierzchni nie pozostawiając śladów 
- odporna na wilgoć
 - odporna na uszkodzenia mechaniczne
 - łatwe przerywanie

taśma występuje w dwóch rozmiarach:
- 48 mm x 50 m - 27,99 zł
- 38 mm x 50 m - 21,99 zł oferta ważna do wyczerpania zapasów

śNIEżKA EKO PLUS
odporna na szorowanie, zapewnia oddychanie ścian, 
polecana do dużych powierzchni, doskonałe krycie 
1-2 warstwy, optymalna wydajność do 14 m²/l, 
11,5 l (6,52 zł/l)

śNIEżKA SUPERMAL
emalia olejno-ftalowa, różne 
kolory, 800 ml (23,74 zł/l)

ALTAX IMPREGNAT żYWICZNY
bardzo trwały i odporny na czynniki 
atmosferyczne, zawiera wysokogatunkowe 
żywice, różne kolory, 4,5 l (20 zł/l)

SADOLIN GARDEN
IMPREGNAT DEKORACYjNY

różne kolory, opak. 5 l (11 zł/l)

PANEL 
KRONOSTEP

PINIA HIGHTRAIL
ac4, 7 mm

ZAGęSZCZARKA  
PłYTOWA KALTMANN
silnik 1-cylindrowy, 4-taktowy 
silnik spalinowy ohV, zbiornik 
paliwowy 3,6 l, benzyna 
bezołowiowa, moc 6,5 kM, 
wym. płyty 55x42 cm, 
maks. posuw 15 m/min, 
5500 uderzenia 
na minutę, 
głębokość 
zagęszczania
30 cm;
mata w zestawie

WYLEWKA 
SAMO-
POZIOMUjĄCA
CEKOL WG-50
bezskurczowa, 
gr. warstwy: od 3 do 50 mm; 
wydajność: 
ok. 15 kg/m²/10 mm; 
opak. 20 kg (1,60 zł/kg)

OMEGA 
BIAłA GIPSOWA
GłADź 
SZPACHLOWA
do ręcznego 
lub maszynowego 
wykonywania gładzi, 
na ścianach i sufitach; 
opak. 20 kg (1,30 zł/kg)

MEGARON BIAłA 
ZAPRAWA 

SZPACHLOWA 
śMIG A-2 PREMIUM

tworzy zwarte, trwałe i elastyczne 
powłoki; dostępne różne kolory; 

opak. 20 kg (2 zł/kg)

5899
zł/szt.

8399
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

10
litrów

11,5
litra

4,5
litra

5
litrów

114 
zł/szt.

7499
zł/szt.

8999
zł/szt.1899

zł/szt.

0,8
litra

15% GRATIS

1429 
zł/zest.

od 2199
zł/szt.

2599
zł/opak. 3199

zł/opak.

20
kg

20
kg

20
kg

PROMOCjA
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1.

2. 3.

4.

hit cenowy

349 
zł/szt.

2.

1.

OPRAWA SPOT LED COSMO
satyna, chrom, czarny chrom;
 - kinkiet, 1 źr. św. - 36,90 zł
 - listwa, 2 źr. św. - 89,90 zł
 - listwa, 3 źr. św. - 129,90 zł
 - listwa, 4 źr. św. - 159,90 zł

LAMPKA 
SOLAROWA

DIAMENT
kolor chrom, moc - 0,08 W, barwa światła rgB 

(zmieniająca kolory), wymiar 9x8x29 cm, 
Ip 44, materiał: pp + metal

LAMPA 
PODłOGOWA

kolor: biały + srebrny; 
maks. 40 W, Ip 20, 

materiał: metal + plastik
1. cleo - moc e27x1 

- 59,99 zł
2. cleo 2 - moc: e27+e14x1 

- 64,99 zł

OPRAWA 
WISZĄCA VITA
e27, kolor: 
grafitowy/herbaciany;
 - zwis, 1 źr. św. - 89,90 zł
 - listwa, 3 źr. św. - 199,90 zł
 - talerz, 3 źr. św. - 225,90 zł

LAMPA 
SOLAROWA
 - plastik - 2,79 zł

 - stal - 2,99 zł

OPRAWA 
OGRODOWA IDA
1. kinkiet ukośny - 42,90 zł
2. kinkiet prosty - 49,90 zł
3. słupek, 45 cm - 55,90 zł
4. słupek, 80 cm - 79,90 zł

żARóWKI LED
rózne rodzaje

MASTER DRABINA 
DOMOWA 
ALUMINIOWA
maks. obciążenie 125 kg;
 - 4-stopniowa - 64,99 zł
 - 5-stopniowa - 84,99 zł

DRABINA/ 
TABORET 
STALOWY 
2-STOPNIOWY
maks. obciążenie 150 kg

LAMPKA SOLAROWA 
WISZĄCA jOY RGB
 - czarna
 - satynowa

od 3690
zł/szt.

od 279
zł/szt.

999
zł/szt.

890
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 4290
zł/szt.

od 6499
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

6999
zł/szt.
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1.
2.

3.

4.

5.

AKCESORIA  
DO DESERóW
1. salaterka szklana, 

17 cm - 4,49 zł
2. pucharek Malmo,  

poj. 270 ml - 4,99 zł
3. pokal angel,  

poj. 570 ml - 5,99 zł
4. sztućce Modern  

- od 4,99 zł
5. krajacz uniwersalny 

Practico, szary  
i zielony - 17,90 zł

PRZETWORY - SłOIKI, BUTELKI…
słoiki, różne rodzaje - od 6,49 zł/kpl.; zakrętki, wieczka - od 2,29 zł/opak.; butelki z zakrętką - od 6,69 zł/opak.

WORECZKI, TOREBKI NA MROżONKI

SZKLANKI, DZBANKI, KUBKI, FILIżANKI…
dzbanek, poj. 1,2 l - 8,99 zł; szklanki, różne pojemno-
ści - od 15,90 zł/kpl.; filiżanka - 18,90 zł; kubek, poj. 
310-450 ml - od 3,99 zł; w ofercie również słomki szklane 
z czyścikiem - od 9,99 zł/kpl.; mata stołowa, różne 
rodzaje - od 4,99 zł

SłOIKI, BUTELKI…
słoiki do przechowywania i na przetwory  
- od 7,49 zł; butelka, poj. 1 l - 7,49 zł

NILO ZESTAW OBIADOWY 6/18

PATELNIE INTENSO
średnica 24-28 cm - od 59,90 zł; w ofercie również pojemnik 
lunchbox, poj. 680 ml - 15,90 zł/szt.

ZESTAW POjEMNIKóW POLAR

WIADRO SPOżYWCZE
poj. 5-10 l, różne kolorySZCZOTKI, GĄBKI DO MYCIA 

BUTELEK, SłOIKóW

od 449
zł/szt.

od 229
zł/opak.

od 999
zł/zest.

od 749
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 269
zł/szt.

8490
zł/zest.

od 369
zł/szt.
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1. 2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

hit cenowy

od 99 
zł/szt.

VILEDA  
śCIĄGACZKA DO SZYB 
WINDOMATIC POWER

VILEDA MOP OBROTOWY  
PłASKI ULTRAMAX XL BOX 
komplet: wiadro + mop; dodatkowo w ofercie 
wkład do mopa - 34,90 zł/szt.

CHEMIA GOSPODARCZA
1. perWoll płyn do prania, różne rodzaje, 2,7 l - 16,99 zł (6,29 zł/l)
2. clIn rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
3. cIF MaX poWer mleczko do czyszczenia cITrUS/SprIng, 1001 g - 7,99 zł
4. lUdWIk płyn do naczyń, różne rodzaje, 900 g - 5,49 zł (6,10 zł/l)
5. SIdolUX anTI-Bac antybakteryjny spray, różne powierzchnie/łazienka/uniwersalny, 

500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)

6. SIdolUX anTI-Bac żel do rąk wirusobójczy, 500 ml - 15,99 zł (31,98 zł/l)
7. SIdolUX anTI-Bac antybakteryjny płyn do podłóg, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
8. płyn antybakteryjny do mycia rąk, 5 l - 55,99 zł (11,20 zł/l)
9. Żel antybakteryjny do rąk, 400 ml - 9,99 zł (24,98 zł/l)

10. czyściwo celulozowe dragon Tixo - 13,99 zł

ALVA WANNA OWALNA
poj. 12-60 l, różne kolory

TILL KOSZ PROSTOKĄTNY
poj. 30-60 l, różne kolory

BEA POjEMNIK 
CLEARBOX
poj. 1,7-52 l

SUSZARKA LEIFHEIT 
PEGASUS 150 SOLID SLIM

NOWOśĆ

9990
zł/kpl.

177 
zł/szt.

od 549
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

od 599
zł/szt.
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2.
1.

MATERAC 
NADMUCHIWANY 

WELUROWY 
SINGLE

wym. 191x73x22 cm  
- 42,90 zł/szt. 

PONTON FISHMEN 300 SET
maks. obciążenie 265 kg,  

w zestawie pompka i plastikowe wiosła, 
wym. 252x125 cm - 219 zł/zest.

BASENY
różne rodzaje  
- od 24,90 zł/szt.

FILTRACjA I CHEMIA BASENOWA
- od 6,99 zł

KAMIZELKA 
NADMUCHIWANA 
DO PłYWANIA 
U-ion
- 15,90 zł/szt.

MATERACE 
DO PłYWANIA
różne rodzaje - od 14,90 zł/szt.

POMPKI
do nadmuchiwania materacy, 
zabawek dmuchanych, różne 
rodzaje - od 10,90 zł/szt.

PłYWAK
- na małe tabletki chlorowe, 

składany - 9,99 zł
- na duże tabletki chlorowe 

- 17,90 zł

KOłA DO PłYWANIA
różne rodzaje - od 19,90 zł/szt.

FOTEL PLAżOWY  
Z OPARCIEM
wym. 150x86 cm - 39,90 zł/szt.

ZWIERZĄTKA DMUCHANE
różne rodzaje - od 24,90 zł/szt.

NADMUCHIWANA 
DESKA 
DO PłYWANIA
z uchwytami neMo, 
wym. 100x50 cm 
- 19,90 zł/szt.

PARASOLE
różne rozmiary i wzory - 39,90 zł/szt.
PODSTAWA KAPSEL
- 69 zł/szt.

KRZESłO PLAżOWE LIDO
wym. 50x58x93 cm - 24,90 zł/szt.

HAMAK DOUBLE
wym. 200x140 cm; maks. 
obciążenie 120 kg - 79 zł/szt.

STELAż NA HAMAK
wym. 300x72x110 cm; do 
pojedynczych hamaków, maks. 
obciążenie 100 kg - 149 zł/szt.

MUSZLA 
PLAżOWA POP UP
- 39,90 zł/szt.

MATA PLAżOWA 
Z PODUSZKĄ
wym. 180x85 cm 
- 13,90 zł/szt.

śPIWóR 
EVADE 10
wym. 190x84x5 cm, z poduszką 
pompowaną - 89 zł/zest.

SOFA 
LAZY BAG
pompowana 
powietrzem, kolory: szary, 
zielony - 69,90 zł/szt.

TORBA 
IZOTERMICZNA 15 l
1. - 19,90 zł/szt.
2. wym. 54x17,5x31 cm; 

materiałowa - 34,90 zł/szt.

KOSZYK 
IZOTERMICZNY 22 l
- 34,90 zł/szt.

od 699
zł/szt.
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ogrodu
Nawadnianie

FONTANNA 
SOLARNA LILIA
nadaje się do małego 

oczka wodnego

ZRASZACZ 
WAHADłOWY 
AqUAZOOM S

SZALONA 
STOKROTKA
opryskiwacz ogrodowy

IBO POMPA 
GłęBINOWA 
SqIBO 0,55
pompa śrubowa 
o mocy 550 W, 
wykonana ze 
stali nierdzewnej 
- 359 zł/szt.

IBO 
HYDROFOR 
jET 1000
o mocy 1000 W, 
wyposażony 
w zbiornik 24 l 
- 389 zł/szt.

IBO POMPA 
ZANURZENIOWA 
NEMO
moc 250 W, przezna-
czona do podlewania 
- 109 zł/szt.

IBO WĄż PCV 2" 
50 m NIEBIESKI
maks. ciśnienie 2 bary 
- 2,99 zł/m.b.

IBO POMPA 
ZATAPIALNA
do ścieków, wirniki pompy 
wykonano z żeliwa
 - MagnUM 4500, 
o mocy 1500 W - 319 zł
 - MagnUM 2900, 
o mocy 550 W - 259 zł

NAWADNIANIE
szybkozłączki, dysze, trójniki, pistolety, zraszacze

BROS OCHRONA PRZED OWADAMI
 - SpIrale na komary, opak. 10 szt. - 6,99 zł (0,70 zł/szt.)
 - elekTro + płyn 3w1: na muchy, komary i mrówki - 22,90 zł
 - SIaTka na drzwi magnetyczna, kolor: biały, czarny;  
wym.: 100x220 cm - 27,90 zł, 160x220 cm - 35,90 zł
 - Spray na komary i kleszcze, 50% deeT,  
180 ml - 31,90 zł (17,72 zł/100 ml)
 - gaśnIca na osy i szerszenie automatyczna, 
400 ml - 22,90 zł (57,25 zł/l)
 - MUchoSpray, 750 ml - 15,90 zł (21,20 zł/l)

AGRECOL  
PREPARATY  
PRZECIW OWADOM 
I GRYZONIOM 
(SZKODNIKOM)
różne rodzaje

TAMARK NAWOZY
 - nawóz, różne rodzaje, 1 l - 8,99 zł
 - lepInoX plUS, zwalcza ćmę bukszpanową 
i gąsienice motyli, 10 g - 15,90 zł (1,59 zł/100 g)
 - nawóz morze kwiatów, 1 l - 9,99 zł
 - nawóz zadbany trawnik z mączką bazaltową, 
8 kg - 45,90 zł (5,74 zł/kg)
 - MoSpIlan 20Sp - bukszpan, 2,4 g - 7,99 zł 
(33,29 zł/10 g)

AGRECOL NAWOZY
 - do pelargonii, surfinii, 1 l - 13,90 zł
 - kapsułki nawozowe, różne rodzaje, 
opak. 18 szt. - od 5,99 zł (0,40 zł/szt.)

OPRYSKIWACZ 
RóżA 6 l, żółTY
doskonałe narzędzie do 
prac związanych z ochroną 
i pielęgnacją roślin w ogro-
dzie; lanca o długości 0,5 m 
odporna na uszkodzenia 
oraz wygodna szelka nośna 
zapewniająca komfort przy 
długotrwałej pracy

OPRYSKIWACZ 
MASTER 3000 
Z LANCĄ 30 cm
ręczny ciśnieniowy opryskiwacz 
wyposażony w lancę 30 cm 
oraz dodatkową dyszę 
Mr 1.0-90º, dysza okrągła

4990
zł/szt.

119 
zł/szt.

GWARANCjA 
5 LAT

1490
zł/szt.

od 159
zł/szt.

od 259 
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 599
zł/opak.

9999
zł/szt.

7599
zł/szt.
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hit cenowy

329 
zł/zest.

PODKASZARKA 
AKUMULATOROWA 
18 V
akumulator 2,5 ah; szybka 
ładowarka 100% w 50 min; 
czas pracy do 65 min; 
w zestawie 20 nożyków
+ 50 pkt. PAYBACK 

KOSIARKA ELEKTRYCZNA 
POWERMAX 1200/32
szerokość koszenia 32 cm,  
moc 1200 W, wysokość koszenia 
ustawiana centralnie w zakresie 
20-60 mm, waga kosiarki 
8,3 kg, gwarancja 3 lata

KOSA SPALINOWA 
HANDY

2-suwowy silnik o poj. 42,7 cm3; 
szer. robocza tarczy 25,5 cm; szer. 
robocza żyłki 45 cm, w komplecie: 

szelki, klucz do świecy, pojemnik 
do mieszanki, głowica żyłkowa, 

tarcza tnąca
+ 50 pkt. PAYBACK

NOżYCE 
DO żYWOPłOTU HANDY

silnik 710 W; napięcie 230 V, ~50 hz; 
dł. robocza 52,5 cm; maks. śr. gałęzi 

24 mm; listwa ostrzona laserowo

NOżYCE AKUMULATOROWE 
DO TRAWY I żYWOPłOTU GRIZZLY

akumulator 3,6 V, 1,5 ah; dł. robocza: trawa 8 cm, 
żywopłot 12 cm; maks. śr. gałęzi 8 mm; maks. czas pracy 

40 min; akumulator wbudowany w urządzenie

KOSIARKA 
ELEKTRYCZNA 
HANDY
1700 W, 230 V,  
szer. robocza 
38 cm,  
kosz o pojem-
ności 50 l

PODKASZARKA
AKUMULATOROWA DEDRA

+ ZESTAW STARTOWY
w zestawie: podkaszarka 18 V, 
akumulator li-on 18 V, 2.0 ah, 

ładowarka 60 W do akumulatora

GRILL 
ELEKTRYCZNY
wym. 41,5x24 cm, 
waga 14,5 kg

PRZENOśNY GRILL 
WALIZKOWY
emaliowany korpus grilla; chromowany 
ruszt grillowy 40x26 cm; składany ste-
laż umożliwiający zamknięcie pokrywy 
i bezpieczny transport

SZTUĆCE W WALIZCE
12 elementów, wykonane ze stali chromo-
wanej z uchwytem drewnianym; długość 
38 cm; w poręcznej walizce pcV do 
przechowywania

KOLCE NA PTAKI
wykonane ze stali 
nierdzewnej, dł. 53 cm

POCHODNIE
 - bambusowa, 
120 cm - 6,99 zł, 
150 cm - 9,99 zł
 - knoTy do pochodni, 
4 szt. - 1,79 zł/opak. 
(0,45 zł/szt.)

SKRZYNKA NA OWOCE
wym. 60x40 cm; różne wysokości

PRZEDłUżACZ 
OGRODOWY PRZEWóD
2x1 mm, dł. 10-40 m

GRILL WęGLOWY
ruszt: 55x42 cm, żeliwny, regulacja wysokości misy paleni-
skowej za pomocą korby, składana półka boczna + półka 
dolna, wskaźnik temp. w pokrywie

249 
zł/zest.

369 
zł/kpl.

179 
zł/szt.89 

zł/szt.

419 
zł/szt.

339 
zł/szt.

1700 
W1200 

W

109 
zł/szt.

89 
zł/szt.

75 
zł/zest.

599
zł/szt.

od 179
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

449 
zł/szt.
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SYSTEM 
OGRODZENIOWY INGA
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m; 
ocynk + ral 9005, 
wymaga malowania; dostępna brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

SYSTEM 
OGRODZENIOWY LIWIA*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m; 
stal ocynk + ral 9005
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu, 
nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

SYSTEM 
OGRODZENIOWY BONA*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m;
stal ocynk + ral 7016 struktura 
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu, 
nie wymaga malowania; 
dostępna brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

SYSTEM OGRODZENIOWY SONIA*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m; stal ocynk + ral 7016 struktura 
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu, 
nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

129 
zł/przęsło

209 
zł/przęsło

379 
zł/przęsło

519 
zł/przęsło

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 płatności:

www.mrowka.sambor.plSAMBORPROFI

+50°P



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

