
hit cenowy

199 
zł/zest.

wc kompakt niaGaRa
miska posiada bezkołnierzowy system spłukiwania 
KERRA PRO CLEAN zapewniający łatwe utrzymanie 
czystości, w komplecie deska wolnoopadająca PP

Zestaw Zen GRafit
grafit połysk;
 - szafka z umywalką, wym. 60 cm - 499 zł/kpl.*
 - słupek, wym. 30 cm - 279 zł/szt.

*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

kabina natRyskowa olGa
półokrągła z brodzikiem akrylowym, szkło 4 mm, 
transparentne; drzwi podwójne, przesuwne; 
wym.: 80x80 cm - 419 zł, 90x90 cm - 469 zł

Zestaw 
podtynkowy paRva 641
miska zawieszana Parva Clean On; 
deska duroplastowa, wolnoopadająca; 
przycisk mechaniczny, chrom błyszczący

Zestaw fRida
szafka z umywalką ceramiczną; szer. 50 cm;

front oraz korpus 100% lakierowany;
nóżki i uchwyt czarny mat

ZlewoZmywak 
GRanitowy hunteR
1-komorowy z ociekaczem; wym. 67x44x16,5 cm; 
w zestawie z syfonem Space Saving, 
montaż na silikon, dostępne tony: grafit, szary

Bateria stojąca 
ZlewoZmywakowa
z wylewką „U”;
chrom - 99 zł, czarny - 119 zł

279 
zł/kpl.

699 
zł/zest.

deska 
wOLNOOPAdAjąCA

od 279 
zł/szt.

od 419 
zł/szt.

deska 
wOLNOOPAdAjąCA

269 
zł/zest. 

od 99 
zł/szt.

Sierpień  
2021

Oferta ważna  
od 06.08 do 21.08

lub do wyczerpania zapasów.

Aktywuj PAYBACK GO w aplikacji PAYBACK i otwórz ją
w czasie zakupów w Mrówce. ZłAPP kupony

i aktualne oferty – wszystko w jednym miejscu! 

Dowiedz się więcej o PAYBACK GO na: PAYBACK.pl/GO

WYGODNE ZAKUPY

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz ją i zyskuj więcej!

Z

pSb MRÓWKA  
ŚWiebodzin

pSb MRÓWKA 
MiędzyRzecz

pSb MRÓWKA 
noWA SÓl

szaleństwo cenoweŁazienkowe +200

+100



1.

2.

3.

4.

1.

2.

2.

1.

Zestaw pRaxis*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 149 zł; 2. słupek wysoki, szer. 35 cm - 169 zł;  
3. komoda, szer. 35 cm - 89 zł; 4. szafka wisząca, szer. 35 cm - 79 zł;  
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

sZafka lustRZana Reflection 
 - szer. 50 cm - 149 zł 
 - szer. 60 cm - 169 zł 

Zestaw pinia*
1. szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm 

- 319 zł, 60 cm - 359 zł, 80 cm - 429 zł
2. słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 249 zł

*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

kolumna 
natRyskowa 
ondo
wykończenie chrom; 
dł. drążka: 950 mm;
wym. słuchawki: 
240x100 mm; 
dł. węża: 1500 mm

kolumna 
natRyskowa 

hiRo
wykończenie czarne; 
dł. drążka: 950 mm;

wym. słuchawki: 230x69 mm; 
dł. węża: 1500 mm

Miska wisząca 
Bezkołnierzowa
1. Arctic, w zestawie z deską 

polipropylenową - 229 zł
2. Capri Slim, w zestawie z deską wolnoopadającą 

duroplastową - 279 zł

szer. x wys. moc cena
50x70 cm 195 w 215 zł
50x90 cm 236 w 249 zł
50x120 cm 324 w 299 zł

grzejnik łazienkowy 
chRomowany kRonos

R

kabina como black
szkło grafitowe 6 mm; profile czarne; metalowe 
uchwyty; rolki górne podwójne, rolki dolne pojedyncze, 
wypinane; brodzik niski - wysokość 15 cm; 
syfon w komplecie; 
wym.: 80x80 cm - 649 zł, 90x90 cm - 699 zł

od 79 
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

od 249 
zł/szt.

od 229 
zł/zest.od 215 

zł/szt. 

119 
zł/kpl. 249 

zł/kpl. 

od 649 
zł/kpl.

deska 
wOLNOOPAdAjąCA

299
zł/szt.
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Niezbędne w domu

2.

4.
5. 6.

7.
3.

9.

8.

1.

chemia GospodaRcZa
1. wASCHKONIG proszek do prania, UNIVERSAL/KOLOR, 

7,5 kg - 34,99 zł (4,66 zł/kg)
2. LENOR PROFESSIONAL koncentrat do płukania, różne rodzaje, 

4,75 l/5 l - od 35,99 zł (od 7,20 zł/l)
3. SIdOLUX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,99 zł
4. PUR SEKRETY KUCHARZA płyn do naczyń, różne rodzaje, 

750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)

5. KRET żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł
6. KRET granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)
7. dESCALER odkamieniacz urządzeń gospodarstwa domowego i sanitariów, 500 ml 

- 20,99 zł (41,98 zł/l)
8. VELVET papier toaletowy, 3-warstwowy, dELIKATNIE bIAłY, RUmIANEK/ALOES, 

12 rolek - 12,99 zł (1,08 zł/rolka)
9. SZAST PRAST GIGA, ręcznik papierowy - 7,99 zł

susZaRka 
balkonowa foRmica

powierzchnia suszenia 18 m.b.

patelnia ideal+
do różnych typów kuchenek, 
m.in. indukcji
 - 20 cm - 27,99 zł
 - 24 cm - 32,99 zł
 - 28 cm - 39,99 zł

sZklanka
różne rodzaje; poj. 290-320 ml

cZajnik apollo
poj. 2 l; różne kolory; do różnych 
typów kuchenek m.in. indukcji

Mop oBrotowy płaski tUrBo 360

kosZ uchylny alfi
kolory: beżowy, marmur, szary
7,5 l - 12,99 zł; 16 l - 19,99 zł; 27 l - 27,99 zł

twister płyn 
do płUkania tkanin
różne rodzaje, 2 l (4,50 zł/l)

od 499
zł/szt.

4490
zł/szt.

99 
zł/szt.

od 2799
zł/szt.

299
zł/szt.

3499
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

899
zł/szt.
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pojemnik 
hubeRt&hilda
z wkładem, różne wielkości

okleina meblowa
rozm.: 45x200 cm - 12,90 zł,  
67,5x200 cm - 19,90 zł,  
90x200 cm - 27,90 zł;  
dostępne różne wzory/motywy

pościel aloe Vera
poduszka: 50x60 cm - 22,90 zł, 70x80 cm - 34,90 zł;  
kołdra: 160x200 cm - 49,90 zł, 220x200 cm - 64,90 zł

pojemnik 
foRmica

kosZ 
wielofunkcyjny
poj. 15 l

pojeMnik na żywność
ze szkła żaroodpornego
różne kształty i pojemności; kolor szary

artykUły kUchenne
różne rodzaje

panel tapiceRowany mollis
różne kolory,
 - wym. 30x30 cm - 21,99 zł
 - wym. 60x30 cm - 29,99 zł

roleta dzień i noc 
dostępne różne wymiary i kolory, szybki montaż

od 1790
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

3990
zł/szt.

999
zł/szt.

od 2199
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 5599
zł/szt.
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KOLORY
ŚWIATA

Taniej!30 zł
odbierz

na konto
kup 2x2,5 l lub 1x5 l  

FarBy dUlUX kolory świata  

(zachowaj dowód zakupu)

zarejestruj zakup na 

www.koloRyswiatataniej.pl

i odbierz 30 zł na konto!

faRba dekoRal 

Remonty 5 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

dekoRal  

moc koloRu

Remontujz nami

dulux  
kolory świata
lateksowa farba do ścian 
i sufitów; 2,5 l - 44,99 zł (18 zł/l),  
5 l - 85,99 zł (17,20 zł/l)

Promocja trwa od 6.08.2021 do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania total  
puli zwrotów, która wynosi 3000 x 30 zł (w zależności od tego, które ze  
zdarzeń nastąpi jako pierwsze). maksymalna wartośc zwrotu wynosi 90 zł.  
Akcja dostępna jedynie w sklepach PSb mrówka. Regulamin dostępny na 
stronie organizatora www.smolar.pl oraz www.koloryswiatataniej.pl

maGnat cReative
farba lateksowa, o głębokim 
stopniu matowości i antyrefleksyjna, 
szczególnie polecana do malowania 
dużych powierzchni, 2,5 l (22 zł/l)

sadolin GaRden 
nowoczesny, wydajny impregnat do 
drewna, służy do dekoracyjnego i ochron-
nego malowania wszelkich drewnianych 
powierzchni na zewnątrz, 5 l (10,40 zł/l)

grUnt głęBoko
penetrUjący dg10
do wszystkich podłoży, głęboko 
wnika w powierzchnię, zwięk-
sza przyczepność do podłoża, 
poj. 5 l (4,40 zł/l)

klej 
uelastycZniony
atlas ok!
poj. 25 kg; oparty na mieszan-
ce włókien polipropylenowych 
i celulozowych (1,16 zł/kg)

hammeRite
jednoskładnikowa farba 
do antykorozyjnego, 
dekoracyjnego malowania 
metali, połysk lub półmat 
0,7 l (48,56 zł/l)

dekoRal 
moc koloRu
farba lateksowa do ścian i sufitów; 
2,5 l (16 zł/l)

jedynka śnieżnoBiała
farba do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
10 l + 10% GRATIS (4,27 zł/l)

pianoklej 
do płyt gk
jednokomponentowy klej 
poliuretanowy przeznaczony do 
mocowania płyt gipsowo-karto-
nowych, włóknisto-cementowych, 
cementowych, magnezowych 
i drewnopodobnych; 
poj. 840 ml (46,42 zł/l)

klej 
Montażowy 
fix2 G
klej na bazie najnowszej 
generacji polimerów 
hybrydowych;
poj. 290 ml (96,52 l)

11
litrów

dekoRal Remonty
akrylowa farba do ścian i sufitów, 
10 l (6 zł/l)

betoniaRka
wieniec żeliwny

155/120 l, 1000 w

tacZka  
spawana 
skręcana
gr. 1 mm, 85 l

dulux acRyl matt
biała farba emulsyjna, wysokiej jakości,
do dekoracyjnego i ochronnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń,
10 l (8,60 zł/l)

poliMerowa gładź 
sZpachlowa c-45 
finisZ
poj. 20 kg; przeznaczona do 
wykończeniowego wygładzania 
powierzchni ścian oraz sufitów 
(2,30 zł/kg)

beckeRs desiGneR colouR
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, 
lateksowa farba do ścian i sufitów, tworzy 
piękne matowe, zmywalne wykończenie, 
wydajność do 16 m2/l; 2,5 l (26 zł/l)

zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

5499
zł/szt.

5199
zł/szt.

3399
zł/szt.

5
litrów

5
litrów

0,7
litra

3999
zł/szt.

4699
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

5999
zł/szt.

999 
zł/szt.

169 
zł/szt.

3899
zł/szt.

2799
zł/szt.

2199
zł/szt.

2899
zł/opak.

8599
zł/szt.

4599
zł/opak.

2,5
litra

6499
zł/szt.
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hit cenowy

6490
zł/szt.

1.
2.

plafony
różne rodzaje

spot haloGenowy tilda
kolor chrom;
kinkiet - 39,90 zł; listwa 2 - 69,90 zł 
listwa 3 - 105,90 zł; listwa 4 - 125,90 zł

lampki biuRkowe
gwint E14, różne rodzaje

lampa biuRkowa palopo
moc: 9 w, kolor czarny lub biały, barwa 
światła: 3000, 4500, 6000 K

lampka  
biuRkowa led

moc 9 w, podstawa zmieniająca 
kolory, 3 stopnie ściemniania, 

dostępne kolory: biały, czarny, srebrny

lampki 
biuRkowe led 
różne rodzaje

lampka  
biuRkowa  
led eddy
moc 6 w, barwy świecenia: 
ciepła/neutralna/zimna 
biel; 3 zmiany jasności

laMpa wisząca dziecięca
1. bUTTERFLY, wisząca, różowa - 64,90 zł
2. jET, wisząca, kolory: biała, złota - 149 zł

deskoRolka 
fisZka

długość 55 cm; idealna 
do jazdy po chodnikach, placach i miejskich alejkach;

motywy: Cars, Frozen, minnie, Spiderman

hulajnoGa
2 kołowa; łatwy system składania; motywy:
Cars, Frozen, minnie, Spiderman, Star wars

zasłonki
przeciwsłoneczne
na szyBę
komplet 2 szt; wym. 44x35 cm; motywy: 
Kubuś Puchatek, Avengers, Frozen, Spiderman

siedZisko 
samochodowe
przeznaczone dla dzieci

od 4 do 12 lat, o masie 15-36 kg;
motywy: mini, Cars, Spiderman, 

Avengers, Frozenkask 
RoweRowy
przeznaczony dla dzieci
jeżdżących na rowerze, rolkach,
wrotkach, hulajnodze; motywy: myszka miki, 
minnie, Cars, Frozen

lampka biuRkowa suZi
różne kolory; regulowane ramię i klips umożliwiający 
umocowanie lampki na krawędzi biurka lub na półce

©Disney
©MARVeL

SE NVE

od 9990
zł/szt.

99 
zł/szt.

119 
zł/szt.

1499
zł/kpl.

6999
zł/szt.

5999
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

5999
zł/szt.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

od 6990
zł/szt.

od 5490
zł/szt.

hit cenowy

od 6490
zł/szt.

3499 
zł/szt.
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BiUrko olek Białe
wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej, 
4 pojemne szuflady, nowoczesna stylistyka (szu-
flady bez uchwytów), wym. 94x75x43 cm

butelka 
FiltrUjąca
0,5 l, w zestawie 
butelka + 1 filtr

butelka 
FiltrUjąca
0,7 l, w zestawie 
butelka + 2 filtry

filtRy do butelki
zestaw zawiera 2 filtry i zakrętkę, pa-
sują do wszystkich butelek filtrujących, 
2 filtry = 2 miesiące czystej  
i smacznej wody

dZbanek staRt
- Classic poj. 2,4 l - 7,99 zł
- Unimax poj. 4 l - 11,99 zł

butelka  
FiltrUjąca
0,3 l, w zestawie butelka + 1 filtr

krzesło  
Młodzieżowe nitro

tapicerowane imitacją skóry; 
regulacja wys. siedziska; 

podstawa i podłokietniki z tworzywa; 
kółka do powierzchni miękkich; 

dostępne kolory: czerwony, biały

fotel claudia 
oparcie tapicerowane „oddychającą siatką”;

siedzisko - tkanina 3d mesh; 
podłokietniki z tworzywa; 

kółka do powierzchni twardych, nierysujące;
regulacja wysokości siedziska, dostępne kolory:

czarny, niebieski, czerwony, zielony

fotel lincoln
nylonowe, nierysujące kółka 
do powierzchni twardych;
oparcie tapicerowane
„oddychającą siatką”;
siedzisko - tkanina 3d mesh;
podłokietniki z tworzywa;
regulacja wysokości siedziska;
kolor czarny

fotel  
GaminGowy fastline
tapicerowany imitacją skóry oraz 
w środkowej części tkaniną membra-
nową 3d; podłokietniki z tworzywa 
z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami; 
podstawa nylonowa, mechanizm koły-
sania się TILT pozwalający na blokadę 
w pozycji do pisania, regulację siły wy-
chylenia oparcia; kółka do powierzchni 
twardych z oponkami; dostępne kolory: 
czerwony, szary, czarny

fotel  
biuRowy elios 
tapicerowany tkaniną 3d mESH; 
ergonomicznie profilowane siedzisko 
i oparcie; wyposażony w mechanizm 
2-dźwigniowy, pozwalający na blo-
kadę fotela w pozycji do pracy i wy-
chylenie do 130 stopni; regulowane 
poduszki, podpierające lędźwiowy 
i szyjny odcinek kręgosłupa; miękkie, 
tapicerowane nakładki na podłokiet-
niki; wysuwany podnóżek; metalowa, 
chromowana podstawa; kółka do 
powierzchni twardych; dostępne 
kolory: czarny, szary

tablice: koRkowa, planeR, 
sUchościeralna-Magnetyczna
dostępne różne wymiary; w ofercie dostępne również 
markery, kpl./4 kolory - 26,90 zł/kpl.

pojemnik lunch
poj. 0,9-1,6 l

259 
zł/szt.

2199
zł/zest.

od 799
zł/szt.

2299
zł/zest.

2799
zł/zest. 1799

zł/zest.

0,7 l

0,5 l
4 l

2,4 l

0,3 l

279 
zł/szt.

199 
zł/szt.

369 
zł/szt.

279 
zł/szt.

429 
zł/szt.

od 1890
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

Sierpień 2021 7 

Powrót do SZKOŁY

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+200

+200

+200



Remont z namito przyjemność

spawaRka 
inweRtoRowa 110 a
prąd spawania 20-110 A;
śr. elektrod 1,6-2,5 mm, wyposażenie: 
szczotka z młotkiem, tarcza ochronna, 
klema masy, uchwyt elektrody,
przewody spawalnicze

przyłBica spawalnicza 
Z filtRem odchylnym
wizjer 110x90 mm, stopień przyciemnienia 
11 dIN, stopień ochrony UV/IR maks. 
16 dIN, komfortowe, regulowane nagłowie, 
możliwość zastosowania filtra 
automatycznego FSS 05

przyłBica spawalnicza 
automatycZna

wizjer 42x92 mm, zakres przyciemniania 
9 - 13 dIN, ochrona UV/IR: 16 dIN, funkcja 

GRINd - SZLIFOwANIE - możliwość wyłącze-
nia przyciemnienia do pracy szlifierką przy ob-
róbce spawu, regulowane nagłowie, zasilanie: 
panel słoneczny + wbudowana bateria litowa

regał  
plastikowy
wym. 740x400x1800 mm,  
5 półek, nośność 50 kg na półkę

beZpRZewodowa  
stacja poGodowa
z pomiarem temp. zew. i wewnętrznej, 
kolor: czarny, biały

przedłUżacze 
biuRkowe
różne rodzaje

Myjka ciśnieniowa k4 power control
ciśnienie maks. 130 bar; wydajność tłoczenia maks. 420 l/h; 
moc przyłącza 1800 w; wyposażenie: pistolet spryskujący 
Power Control z wyświetlaniem poziomu ciśnienia, 
lanca Vario Power, dysza rotacyjna, wąż dł. 8 m; system 
szybkozłącza Quick Connect; system podawania środka 
czyszczącego Plug ‘n’ Clean, uchwyt teleskopowy, silnik 
chłodzony wodą, filtr wody, złączka 3/4”

ZGRZewaRka do RuR
zgrzewarka do rur, złączek z tworzyw 
sztucznych PPR, PVC; moc 800 w; maks. temp. 
zgrzewania 3000 C; w zestawie nasadki grzejne: 
16, 20, 25, 32, 40, 50 mm oraz walizka

dalmieRZ
laseRowy 50 m

moc urządzenia: <1 mw; zasięg lasera: 
50 m; zakres pomiaru: 0,05 m - 50 m; 

dokładność: ± 2 mm/10 m; w zestawie: 
dalmierz laserowy, etui, smycz, 

płytka odblaskowa, baterie

laser krzyżowy
moc: 0,9 mw; długość fali: 635 nm; 
kolor wiązki lasera: czerwony; 
dokładność: 3/10 mm/m; 
dokładność niwelacji: 4°; zasięg 
wiązki: 20 m; w zestawie: laser, 
uchwyt magnetyczny, etui, baterie

statyw teleskopowy
wys. 150 cm; do stosowania 
z laserem lub innym urządzeniem, 
np. aparatem fotograficznym czy 
kamerą; pokrowiec w zestawie

259 
zł/zest.

4990
zł/szt. 169 

zł/szt.

110 
A

99 
zł/szt.

999 
zł/zest.

6990
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

139 
zł/zest.

149 
zł/zest.

199 
zł/zest.

89 
zł/zest.

1,8 
kW
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1.

2.

sandały
ZamsZowo-
dZianinowe

spodenki
ochRonne 

letnie

kieszeń
na narzędzia

okulaRy 
ochRonne 
z odpornością 
Mechaniczną F

Młotek 
ciesielski 320 g

szliFierka kątowa 18 V
śr. tarczy 115 mm,  maks. prędkość 
8500 obr./min,  łagodny start   

zakrętarka
udaRowa 18 v 
moment obrotowy 140 Nm,  
 maks. prędkość 2300 obr./min , 
uchwyt sześciokątny: 1/4”

Zestaw staRtowy 18 v  
akumulator 2,5 Ah ,  
szybka ładowarka 3 A,  
 czas ładowania 50 min

multisZlifieRka 18 v 
maks. prędkość 2400 min-1,   
mocowanie papieru na rzepy,  
 rozm. stopy (delta) 150x150x100 mm
         

nożyce do żywopłotU 18 V
 długość miecza 520 mm,  zęby ostrzone 
laserowo i diamentowo,  rozstaw zębów 15 mm         

podkasZaRka 18 v
 szerokość robocza 24 cm,  
 ostrza dwustronne 20 sztuk ,  
regulowany uchwyt  
         

narzędzie wieloFUnkcyjne 18 V
 maks. prędkość: 20000 obr./min ,  
kąt oscylacji 3,2° , stopa szlifierska  
delta 93x93x93 mm

Młot Udarowy 18 V
 siła udaru 1,2 j,  uchwyt SdS-Plus  
funkcje: wiercenie, wkręcanie,   
wiercenie + udar      

wiertarko-wkrętarka 18 V 
2-biegowa: I: 0-350 min-1, II: 0-1250 min-1,
moment obrotowy 44 Nm,  
 regulacja momentu obrotowego: 20+1    

do każdego Urządzenia 
akumulatoR 2,5 ah i ładowarka  

Za 1zł*

1zł*

*oferta ważna do wyczerpania zapasów zestawów startowych za 1 zł; zestaw startowy za 1 zł przysługuje tylko w przypadku zakupu jednego z urządzeń EINHELL z ulotki promocyjnej

200+
URZądZEŃ

1. kosZulka bono
bawełniany klasyczny t-shirt 

z krótkim rękawem - 12,99 zł

2. kosZulka polo GaRu
klasyczny krój polo - 27,99 zł

różne rozmiary i kolory, 
100% bawełny! 159 

zł/para

55 
zł/szt.2099

zł/szt.

99 
zł/szt.

799
zł/szt.

199 
zł/szt.

239 
zł/szt.

149 
zł/szt.

279 
zł/szt.

229 
zł/szt.

209 
zł/szt.

299 
zł/szt.

159 
zł/szt.

od 1299
zł/szt.
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7 mm

7 mm

8 mm

8 mm

GRes sZkliwiony ashville
wym. 29,7x59,8 cm, kolory: beige, brown, light grey, grey; gat. 1

płytki gresowe italian wood
wym. 18,5x59,8 cm, kolory: beżowy, brązowy, szary; gat. 1

drzwi zewnętrzne detroit* 
szer.: 80, 90 cm; L/P, kolor: orzech, antracyt, 
złoty dąb; wypełnienie: spieniony polistyren 
*komplet akcesoriów w cenie

pRodukt

polski

dąb Parkietowy/Zorba, 
AC4, 7 mm - 23,99 zł

2.

dąb Piastowski,
AC3, 7 mm - 19,99 zł

1.

dąb Colorado,  
AC4, 8 mm - 26,99 zł

3.

Sosna Arkansas,  
AC5, 8 mm, 4V-fuga - 34,99 zł

4.

panele podłogowe 

płytka ścienna 
sZkliwiona
kolor biały; wym. 25x37,5 cm; 
pow. błyszcząca; płytka rektyfikowana; gat. I

2299
zł/m2

4.

2999
zł/m2

999 
zł/kpl.

od 1999
zł/m2

zł/m2
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GaZ 220 g
GRatis

GaZ 220 g
GRatis

1.

2.

3.

4.

5.

kalosZe i chodaki
kolory: czarny, zielony

bRowin
 - maszynka do przecierania pomidorów +50 pkt. payBack - 44,99 zł
 - drylownica do śliwek - 19,99 zł
 - beczka kiszonka, biała, uchwyty, różne pojemności - od 29,99 zł
 - beczka kamionka, z pokrywką, 1,4 l - 59,99 zł
 - słoik + szczypce i kolorowa zakrętka, różne pojemności - od 6,49 zł
 - chwytak do słoików - 10,99 zł
 - uniwersalny otwieracz 2w1 do słoików śr. 66 i 82 mm - 5,99 zł

GaRnek emaliowany
do słoików
poj. 15 l; śr. 32 cm, wys. 20 cm; z pokrywą
i uchwytami emaliowanymi; wkładka perforowana

sokownik
poj. 5 l; 2w1; śr. 22 cm, wys. 36 cm; 
do różnych typów kuchenek, w tym indukcji

agrecol środki 
owadoBójcze
1. mUCHOmOR spray na muchy, 

300 ml - 8,99 zł (29,97 zł/l)
2. mUCHOmOR spray na osy 

i szerszenie, 
400 ml - 12,99 zł (32,47 zł/l)

3. dwuskładnikowy preparat na 
muchy, 100 ml - 12,99 zł

4. pułapka na muszki owocowe, 
1 szt. - 11,99 zł

5. pułapka na osy, szerszenie i muchy, 
z płynem wabiącym, 
200 ml - 18,99 zł (94,95 zł/l)

przenośna walizkowa
kuchenka GaZowa

wkład gazowy
pRopan butan 220 g
(22,68 zł/kg)

palnik
GaZowy 503

pRysZnic oGRodowy eRGo™
płynna regulacja siły strumienia; system SAFETOUCH™ 
zapewnia pewny chwyt i wygodę użytkowania, a także 
zabezpiecza przed przypadkowymi uszkodzeniami

stół jUpiter
śr. 60 cm, wys. 70 cm 

- 69,99 zł
krzesło herkUles
kolor: czarny 
rattan - 59,99 zł

od 2490
zł/para

od 899
zł/szt.

od 599
zł/szt.

6999
zł/szt.

6499 
zł/szt. 

4999 
zł/szt. 

499 
zł/szt. 

99 
zł/kpl.

8999
zł/kpl.

od 5999
zł/szt.
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 *10 lat GwaRancji po RejestRacji na stRonie: www.polbRam.eu

system  
oGRodZeniowy koRa*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m; stal ocynk  
+ rAl 7016, struktura

system  
oGRodZeniowy sonia*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m;  
stal ocynk + RAL 7016, struktura 

system  
oGRodZeniowy liwia*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m;  
stal ocynk + RAL 9005

system  
oGRodZeniowy inGa
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m;  
ocynk + RAL 9005, wymaga malowania; 
dostępna brama i furtka

kosmetyki samochodowe bottaRi
różne rodzaje

nożyce spalinowe  
fawoRyt spn 261

silnik 2-suwowy; pojemność 26 cm3; moc 0,75 kw (7500 obr./min); 
długość robocza 56 cm; maks. średnica gałęzi 28 mm; 

regulowany kąt głowicy; system antywibracyjny

ibo pompa 
powieRZchniowa 

multi 1300 inox
wydajność maks. 80 l/min, maks. wysokość 
podnoszenia 48 m, ciśnienie maks. 4,8 bar

oGRZewacZ GaZowy
parasol grzewczy o mocy 11,7 kw; wydajność grzewcza 25 m2 powierzchni; 
idealnie sprawdza się w ogródkach restauracyjnych i przy tarasach domowych

bRama uchylna Gsl
wym. 2500x2125 mm, w zestawie: klamka, 
wkładka na klucz, dostępne kolory:
brązowy - 799 zł, antracytowy - 849 zł

599 
zł/przęsło

589 
zł/przęsło

249 
zł/przęsło

139 
zł/przęsło

499 
zł/szt.

od 399
zł/szt.

369 
zł/szt.

od 799 
zł/zest. 

1199 
zł/zest. 

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.  

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

www.mrowka.com.pl

Akceptujemy płatności:

PSB MRÓWKA  
ŚWiEBODZiN
Ul. SUlEChOWSKA 10, 

tEl. 68 327 92 80

PSB MRÓWKA  
MięDZyRZECZ

Ul. KONStytUCJi 3 MAJA 22,  
tEl. 95 741 88 20

PSB MRÓWKA  
NOWA SÓl

Ul. PiłSUDSKiEgO 48 (tEREN DOZAMEtU), 
tEl. 68 356 14 11, 68 356 14 12, 728 471 901

godziny otwarcia: pn. - sob.: 700-2000, niedz. handlowa: 1000 -1800

pRodukt
polski

*nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka

+50+50



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

