
Sierpień  
2021

Oferta ważna  
od 07.08 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 sępólno krajeńskie

psb Mrówka CZŁUCHów

otrzymasz 10 zł*
za każde  
wydane 100 zł

*bon do wykorzystania na ogrodzie zewnętrznym

Mega
proMocja



hit cenowy

od 109 
zł/szt.

1.

2.

3.

4.

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

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

geBerit zestaw 
UniFiX Delta 50 
+ miska rekorD
bezkołnierzowa deska 
duroplast, wolnoopa-
dająca

komPakt mito
odpływ poziomy, 

możliwość regulacji 
spłukiwania eko 2/4 litra 

lub 3/6 litra, deska 
polipropylenowa

szaFka tim  
z Umywalką 

 50 cm*
*cena nie zawiera armatury

kaBina liza*
szyby przednie transparentne 5 mm, szyby tył 

w kolorze czarnym 4 mm, profile aluminiowe - chrom, 
uszczelki magnetyczne plastikowe, słuchawka pryszni-
cowa, półka szklana, kwadratowy brodzik, wysokość 

brodzika 15 cm, głębokość brodzika 5 cm, kabina bez 
syfonu, wym.: 80x80 cm, 90x90 cm

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

999 
zł/zest.

249 
zł/zest.

139 
zł/zest.

od 215 
zł/szt.

999 
zł/szt.

od 79 
zł/szt.
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szaleństwo cenoweŁazienkowe

 AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ



1.

2. 4.
5.

6.

7.

8.
3.

hit cenowy
zasłony velvet

od 4790
zł/szt.

Pojemnik 
hUBert&hilDa
z wkładem, różne wielkości

komPlet Pościeli Demi
z satyny bawełnianej, 100% bawełna
 - wym. 140x200 cm, wym. 70x80 cm 1 szt. - 69,90 zł 
 - wym. 160x200 cm, wym. 70x80 cm 2 szt. - 79,90 zł 
 - wym. 200x220 cm, wym. 70x80 cm 2 szt. - 99,90 zł

różne wzory

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

chemia gosPoDarcza
1. lenoR PRoFessIonal koncentrat do płukania, różne rodzaje, 4,75 l/5 l - od 35,99 zł (od 7,20 zł/l)
2. PUR seKRety KUCHaRza płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
3. KH-7 preparat do usuwania kamienia, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
4. KH-7 preparat do odtłuszczania, 750 ml - 10,99 zł (14,65 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. bRaIt MaGIC FloweR odświeżacz powietrza, różne rodzaje, 75 ml - 11,99 zł (15,99 zł/100 ml)
8. KatRIn PlUs Xl czyściwo białe, 822 listki/1,9 kg - 19,99 zł 

sUszarka 
Balkonowa 

Formica
powierzchnia suszenia 

18 m.b.

moP oBrotowy Płaski tUrBo 360

Browin
 - maszynka do przecierania pomidorów  
+50 pkt. PayBack - 44,99 zł
 - garnek kamionka, z pokrywką i uszczelką wodną,  
5 l +50 pkt. PayBack - 139 zł
 - słoje, beczki oraz akcesoria do kiszenia - od 5,99 zł

PoDUszki VelVet
wym. 40x40 cm

Firany, 
zasłony

różne rozmiary;  
taśma, przelotki

2140
zł/szt. 

od 4220
zł/szt. 

od 1790
zł/szt.

od 6990
zł/kpl.

od 2290
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 499
zł/szt.

4490
zł/szt.

129 
zł/szt.

od 599
zł/szt.

sUPeR Cena

sUPeR Cena
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KOLORY
ŚWIATATaniej!30 zł na konto
odbierz

hit cenowy

99 
zł/opak.

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!

szliFierka kątowa 1200 w
moc 1200 w, tarcza śr. 125 mm; płynna regulacja 
obrotów od 3000 do 11000 obr./min

wyrzynarka 650 w
moc 650 w, maksymalna grubość cięcia: drewno 65 mm, metal 
8 mm; regulacja obrotów od 0 do 3100 suwów na minutę; alu-
miniowa stopa z regulacją kąta nachylenia od 0° do 45° w pra-
wo i lewo; 3-stopniowa regulacja wielkości ruchu wahadłowego; 
system zdmuchiwania i odprowadzania wiórów; w zestawie: 
brzeszczot - 2 szt., prowadnica równoległa, walizka

młot UDarowo-oBrotowy 
z Uchwytem sDs PlUs
moc 790 w; energia udaru 2,7 J; waga 2,8 kg; 
maks. średnica wiercenia: w murze 68 mm, 
w metalu 13 mm, w drewnie 30 mm;  
walizka w zestawie

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

wiertarko-wkrętarka UDarowa  
18 V li-ion
zasilanie 2 akumulatory 18 v li-Ion, 1,5 ah; dwa biegi; maks. pręd. 
obr. 0-360/0-1400 obr./min; udar 21 000 ud./min; maks. moment 
obr. 45 nm; maks. śr. wiercenia: drewno 25 mm, metal 10 mm, 
beton 10 mm; w zestawie: torba, wiertła do drewna, metalu i betonu

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

magnat creatiVe
farba lateksowa, o głębokim stopniu mato-
wości 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 ochronnego malo-
wania wszelkich drewnianych powierzchni  
na zewnątrz, 5 l (10,40 zł/l)

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

ViDaron lakieroBejca 
ochronno-dekoracyjna do drewna, 
różne kolory, 4,5 l (28,44 zł/l)

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

11
litrów

Dekoral remonty
akrylowa farba do ścian i sufitów, 
10 l (6 zł/l)

jUrga imPregnat 
Do kostki 
efekt mokrej kostki, 3 l

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 wartość zwrotu wynosi 90 zł.  
akcja dostępna jedynie w sklepach Psb Mrówka. Regulamin dostępny na 
stronie organizatora www.smolar.pl oraz www.koloryswiatataniej.pl

Bianca PlUs
lateksowa farba wewnętrzna, wysoka 
wydajność, odporna na szorowanie 
i zmywanie, 10 l (5,50 zł/l)

magnat creatiVe white
10 l (11,40 zł/l)

259 
zł/zest.

110 
A

1200 
W

790 
W

650 
W

169 
zł/szt.

499 
zł/zest.

169 
zł/zest.

walizka 
w KoMPleCIe walizka 

w KoMPleCIe

18 
v

379 
zł/zest. 99 

zł/szt.

2,5
litra

5499
zł/szt.

5199
zł/szt.

3399
zł/szt.

5
litrów

3
litry

4,5
litra

0,7
litra

4699
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

5999
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

55 
zł/szt.

114 
zł/szt.

10
litrów
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 *10 lat gwarancji Po rejestracji na stronie: www.PolBram.eU

hit cenowy

369 
zł/zest.

oDkUrzacz  
Uniwersalny wD3

moc 1000 w, przystosowany  
do pracy na mokro i sucho, funkcja 

wydmuchu, zbiornik 17 litrów; 
wyposażenie: wąż ssący  

dł. 2 m o śr. 35 mm, ssawka 
podłogowa na mokro/sucho, 

ssawka szczelinowa, filtr kar-
tridżowy, papierowa torebka 

filtracyjna 1 szt. 

nożyce  
sPalinowe  

Faworyt 
sPn 261

silnik 2-suwowy; 
moc 0,75 kw; dł. 

rob. 56 cm; maks. 
śr. gałęzi 28 mm

iBo PomPa 
Powierzchniowa 

mUlti 1300 inoX
wydajność maks. 80 l/min, maks. 

wysokość podnoszenia 48 m, 
ciśnienie maks. 4,8 bar

kUchenka 
tUrystyczna 
walizkowa 

nożyce 
elektryczne  
Do żywoPłotU 
liDer ern 600
moc silnika 600 w, 
długość robocza 49 cm, 
maks. średnica gałęzi 
16 mm

zBiornik  
na Deszczówkę
materiał - 500D PvC,  
poj.  200 l - 119 zł,  

500 l - 199 zł

myjka wysokociśnieniowa  
laVor one eXtra 135 
ciśnienie 135 bar; moc 1900 w; długość węża 5 m; pompa 
420 l/m aluminiowa; zestaw zawiera: pistolet z szybkozłą-
czem, wąż, lancę regulowaną, lancę tURbo, pianownicę, 
szczotkę obrotową i płaską

myjka 
wysokociśnieniowa 
laVor PreDator 140 
ciśnienie max. 140 bar; przepływ 
wody maks. 450 l/h; moc silnika 
1900 w - 220/230 v ~ 50/60 Hz
waga 10 kg; wymiary 
38x29x56 cm

głaDź 
szPachlowa 
acryl PUtz start
20 kg (1,40 zł/kg)

Betoniarka
wieniec żeliwny

155/120 l, 1000 w

taczka  
sPawana 
skręcana
gr. 1 mm, 85 l

Pojemnik kastra
 - 45 l - 12,99 zł
 - 65 l - 14,99 zł
 - 90 l - 20,99 zł

klej Do Płytek cekol 
Q-3 maX
możliwość klejenia płytki na płytkę; 
na powierzchnie typowe i podgrze-
wane; podwójna moc włókna; moż-
liwość klejenia elementów szklanych;     
wysokoelastyczny, 20 kg 

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 inga
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m;  
ocynk + Ral 9005, wymaga malowania; dostępna 
brama i furtka

249 
zł/zest.

469 
zł/zest.

1000
W

17 
litrów

499 
zł/szt.

369 
zł/szt.

95 
zł/szt.

119 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

2799
zł/opak.

999 
zł/szt.

169 
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

zł/szt.

36 
zł/szt.

599 
zł/przęsło

589 
zł/przęsło

139 
zł/przęsło
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Remontujz nami

ProDUkt
Polski

*nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka
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7 mm 8 mm

8 mm

8 mm

hit cenowy

od 299 
zł/szt.

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

1. Dąb Colorado,  
aC4, 8 mm - 26,99 zł

2.  Dąb Calgary,  
aC4, 8 mm - 25,99 zł

4..

 Dąb artemida,  
aC4, v-fuga, 8 mm - 32,99 zł

3.

Panele PoDłogowe 

skrzyDło ramowe Vinci okleina 3D*
szer.: od 60 do 90 cm, l/P, szyba hartowana, dostępna kolorystyka: orzech włoski
*ceny bez klamki i ościeżnicy

2999
zł/m2

999 
zł/kpl.

od 2399
zł/m2

zł/m2

nowość

 DostęPne  
oD ręki
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hit cenowy

od 6490
zł/szt.

hit cenowy

6490
zł/szt.

1.

2.

2.

1.

2.

1.

PlaFon 
italia leD 
z czujnikiem ruchu 
360°;
12 W - 64,90 zł, 
16 W- 69,90 zł

oPrawa  
elewacyjna eso

kolor czarny, inox, gwint e27

oPrawa oświetleniowa galactico
gwint e27, moc 60 w; zwis, 1 źr. św. - 64,90 zł;  
listwa lub talerz, 3 źr. św. - 199 zł

lamPki BiUrkowe 
gwint e14, różne rodzaje

lamPka BiUrkowa rio
gwint e27, różne kolory

żarówki leDowe
różne rodzaje 

lamPka  
BiUrkowa leD

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

dostępne kolory: biały, czarny, srebrny

lamPka  
BiUrkowa  
leD eDDy
moc 6 w, barwy świece-
nia: ciepła/neutralna/zim-
na biel; 3 zmiany jasności

lamPka  
BiUrkowa  
leD jasmine 
moc 6 w, uchwyt klips, 
4 zmiany jasności

oPrawa 
oświetleniowa 
kUtUm
kolor: biały, czarny; 
gwint e27, śr. 27 cm

oPrawa  
oświetleniowa wisząca
gwint e27, śr. 40 cm
1. ClaRKe, kolor czarno-złoty - 129 zł
2. aMy, kolor srebrny - 169 zł

lamPa wisząca Dziecięca
1. bUtteRFly, wisząca, różowa - 64,90 zł
2. Jet, wisząca, kolory: biała, złota - 149 zł

BezPrzewoDowa stacja PogoDowa
z pomiarem temp. zew. i wewnętrznej, kolor: czarny, biały

PrzeDłUżacze BiUrkowe
różne rodzaje

Uchwyt tV 
1. 26-55" - 29,90 zł 
2. 23-42" - 42,90 zł

antena DVBt
różne rodzaje

kaBel hDmi
pozłacane wtyki HQ, 1,5 m

PrzewóD 
koncentryczny

10 m - 9,99 zł, 20 m - 17,99 zł

od 6490
zł/szt.

4290
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

1999
zł/szt.

od 399
zł/szt.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

od 6990
zł/szt.

6990
zł/szt.

109 
zł/szt.od 129 

zł/szt.

hit cenowy

od 6490
zł/szt.

6990
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

4490
zł/szt.

999
zł/szt.

od 999
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

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

krzesło  
młoDzieżowe 
camPer

Fotel  
młoDzieżowy 
lUPUs

krzesło  
młoDzieżowe 
nitro

Fotel  
gamingowy 
Fastline

Fotel  
gamingowy 
maXima 

Fotel  
BiUrowy 
elios 

taBlice: korkowa, Planer, 
sUchościeralna-magnetyczna
dostępne różne wymiary; w ofercie dostępne rów-
nież markery, kpl./4 kolory - 26,90 zł/kpl.

259 
zł/szt.

2199
zł/zest.

2299
zł/zest.

2799
zł/zest. 1799

zł/zest.

0,7 l

0,5 l

0,3 l

199 
zł/szt.

219 
zł/szt.

279 
zł/szt.

369 
zł/szt.

429 
zł/szt.

429 
zł/szt.

od 1890
zł/szt.

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

akceptujemy płatności:

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

psb MRÓWKA CZŁUCHÓW
Ul. KWiAtoWA 2, tel. 59 834 41 17

godZiny otWARCiA: pn. - pt.: 800-1700, sob.: 800-1400

MRÓWKA sĘpÓlno KRAJeŃsKie
Ul. tARtACZnA 15, tel. 52 388 16 80

godZiny otWARCiA: pn. - pt.: 800-1800, sob.: 800-1500

SZKOŁYPowrót do+200

+200

+200

+200

+200

+200



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

