
1. 2.

3.

Karta 
Przedpłacona

1234 5678 9012 3456

Nie masz pomysły na prezent?
Nasza karta podarunkowa to idealny upominek!

Więcej szczegółów u sprzedawcy.

1. cYPRYSIK ElwoodII
9 cm, wys.: 25-30 cm - 7,99 zł
2. PoINSEcJA
 - jednopędowa, 10,5 cm, wys. 25-30 cm - 6,99 zł
 - wielopędowa, 13 cm, wys. 35-40 cm - 12,99 zł
3. SzlumbERgERA
9 cm, wys. 20-25 cm - 6,49 zł

JODŁA 
KAuKASKA

wysokość od 170 cm
Świerk kŁuJący

w doNIczcE 

6
Grudnia

spotkanie z Mikołajem 

dla każdego klienta 
mikołajkowy upominek

od 649
zł/szt.

od 6999
zł/szt.

PRoduKt

PolSKI

od 3299
zł/szt.

Grudzień 
2021

Oferta ważna  
od 2.12 do 16.12

lub do wyczerpania zapasów.

kwartalnik | nr 4/2021 | cena 2,49 zł (w tym 8% Vat) ISSN 2299-940X

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

zimaporadnik – domy, mieszkania, ogrody•   prąd w górę, a rachunki bez zmian

•  korzystne renowacje – sposoby na odmianę wnętrz

•  zadanie na zimę – inwestycja mieszkaniowa

m JAK 
mRówKA
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.

życzy PSb Mrówka

spokojnych, rodzinnych
Wesołych,

  
wiąt

Oferta obowiązuje 02-06.12.2021  
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w Punkcie Obsługi Klienta

20 zł

Za kAŻDe
wydane

200 zł



1.

2.
dostępne kolory:

3.

1.

3.

2.

4.

5.

4.STOJAk POD cHOiNkĘ
1. kuty, otwór na pień: śr. 8,2 cm - 75,90 zł + 50 punktów PAyBAck,  

śr. 10 cm - 82,99 zł + 50 punktów PAyBAck, śr. 12,5 cm - 101,99 zł 
2. metalowy, z pojemnikiem, kolor: srebro antyczne, zielony - 79,99 zł
3. plastikowy, różne wzory i rozmiary - od 35,49 zł
4. metalowy z dużym pojemnikiem - 49,99 zł

OŚwieTLeNie  
BOŻONArODZeNiOwe 
różne rodzaje 

KuRtYNA lEd 
różne rodzaje

PrZeDŁuŻAcZe 
domowE 
różne rodzaje z wyłącznikiem 
lub bez

choINKI SztuczNE
różne rodzaje i wysokości;
1. jOdła z naTuralną SzySzKą, wys. 180 cm - 119 zł + 100 pkt. PAyBAck
2. CHOInKa na PnIu, wys. 120 cm - 99 zł + 100 pkt. PAyBAck
3. CHOInKa na PnIu bIelOna - 169 zł
4. śWIerK TyTuS, wys. 150 cm - 139 zł + 100 pkt. PAyBAck
5. SOSna CrISTal SIlVer, wys. 180 cm - 259 zł + 100 pkt. PAyBAck

PRoJEKtoRY lEd

od 3549
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 890
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

Grudzień 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ



od 3999
zł/szt.

STOJAk POD cHOiNkĘ
1. kuty, otwór na pień: śr. 8,2 cm - 75,90 zł + 50 punktów PAyBAck,  

śr. 10 cm - 82,99 zł + 50 punktów PAyBAck, śr. 12,5 cm - 101,99 zł 
2. metalowy, z pojemnikiem, kolor: srebro antyczne, zielony - 79,99 zł
3. plastikowy, różne wzory i rozmiary - od 35,49 zł
4. metalowy z dużym pojemnikiem - 49,99 zł

SztuczNE mINI 
dRzEwKo

ozdobY 
ŚwiąTecZNe 3D

wSTąŻki 
tEKStYlNE do 
PREzENtów

ZwierZąTkA 
tEKStYlNE
różne rodzaje 

PAPIER ozdobNY

figurki ŚwiąTecZNe
różne rodzaje

RENIfERY
różne wzory

KRASNAlE
różne wzory

od 799
zł/szt.

799
zł/szt.

299
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 899
zł/szt. od 1999

zł/szt.

od 2199
zł/szt.
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SztuczNY 
ŚNieg

wiANki ŚwiąTecZNe
różne wzory

bombKI I zAwIESzKI choINKowE

ArTykuŁy  
dEKoRAcYJNE
różne rodzaje

bRoKAt
różne rodzaje

OSŁONA NA STOJAk cHOiNkOwy
różne rodzaje

699
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 199
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

Grudzień 20214
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od 1999
zł/szt.

od 799
zł/szt.

RuchomE 
ozdobY 
ŚwiąTecZNe 

KomINKI lEd
różne wzory

dzIAdEK do oRzEchów
różne rodzaje i wysokości

12
0 

cm

gwIAzdY 
bEtlEJEmSKIE
różne rodzaje

lAmPIoNY lEd
różne rodzaje

dRzEwo 
Świecące LeD

kuLA ŚwiąTecZNA
ze śniegiem  różne rodzaje

fIguRKI I SzoPKI 
BOŻONArODZeNiOwe 
różne wzory

ZewNĘTrZNe  
fIguRKI AKRYlowE lEd 

ŚwiecZkA LeD

od 119 
zł/szt.

od 7999
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

od 2999
zł/szt.od 2999

zł/szt.

2999
zł/szt.

od 6999
zł/szt.
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dekoracji świątecznych
149 

zł/szt.
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życzy PSb Mrówka

Trafionych
prezenTów

2.

1.

od 119 
zł/szt.

1.

1.

1.

2.

4.

3.

6.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

7.

5.

2.

3.

4.

StRóJ 
MikOŁAJA 
lub czAPKA

KoRAlIKI do 
NAwlEKANIA 
- 23,99 zł/szt.

toR SAmochodowY 
- 39,99 zł/szt.

lAlKA bAbY SwEEt 
- 34,99 zł/szt.

SANKI PIANKowE fommY
1. baby neW - 119 zł + 50 pkt. PAyBAck
2. baraneK - 139 zł

1. drewniana toaletka dla dzieci diana, z materiałami - 249 zł/zest.
2. domek dla lalek basia - 259 zł/zest.
3. drewniany pchacz, chodzik Miś - 129 zł/zest.
4. trampolina małpka, z pokrowcem i kapciami - 289 zł/zest.
5. kolejka drewniana Tomek - 459 zł/szt.
6. kuchnia dla dzieci beata - 229 zł/szt.

1. Chwiejąca wieża, gra zręcznościowa, 54 el. - 35 zł/szt.
2. Steffi, ciężarna z dźwiękami niemowlęcia, wys. 29 cm - 75 zł/zest.
3. Steffi w sukni ślubnej, wys. 29 cm - 65 zł/szt.
4. evi ambulans - 129 zł/zest.
5. Chichi love, pluszowy piesek, wys. 20 cm - 109 zł/zest.
6. gra w okręty, wym. 39x21 cm- 55 zł/szt.
7. Strażak Sam, Quad policyjny z figurką Malcolma,  

wym. 39x21 cm - 45 zł/zest.
8. disney, maskotki pluszowe - 49 zł/szt.
9. ciężarówka Mack Truck, baterie w zestawie, wym. 41 cm - 55 zł/zest.

1. narzędzia zabawki, na baterie, różne rodzaje - od 35 zł/szt.
2. odkurzacz na baterie* - 49 zł/szt.
3. kasa z dodatkami, wym. 38x15x22 cm - 65 zł/zest.
4. sklep z akcesoriami, 47 elementów, wym. 79x53x34 cm - 129 zł/szt.

*bez dołączonych baterii

2.

od 299
zł/szt.
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3.
1.

2.

wtYczKI 
różne rodzaje

oPRAwA 
wiSZącA viTA
gwint e27,  
kolor biały; 
 - 1 zwis - 89,90 zł
 - 3 listwa - 199,90 zł
 - 3 talerz - 225,90 zł

e14

e27

PlAfoNY 
lEd

różne rodzaje

PlAfoNY
różne rodzaje

NAŚwieTLAcZ LeD 
rózne rodzaje

ucHwyT Tv
1. 13-42", 35 kg - 24,90 zł
2. 37-70", 55 kg - 34,90 zł
3. 37-70", 40 kg - 119 zł

gNiAZDA i wŁącZNiki
różne rodzaje

PRzEwodY hdmI
 - 1,5 m - 6,49 zł
 - 3 m - 12,90 zł
 - 5 m - 15,90 zł

ŚwiecZNiki ADweNTOwe
różne wzory

gwIAzdY lEd
różne rodzaje

od 8990
zł/szt.

hItcenowy

od 9990
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 649
zł/szt.

od 499
zł/szt.

399
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

od 1999
zł/szt.
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 SERIA bAtERII cIlANtRo NERo

4.

3.

1.

2.
1.

2.

KAbINA PRYSzNIcowA
szkło grafitowe 5 mm, profile chrom aluminiowy, 
rolki górne podwójne, rolki dolne pojedyncze, wy-
sokość brodzika 16 cm, głębokość brodzika 5 cm, 
wym.: 80x80, 90x90 cm

dESzczowNIcA

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

zEStAw mIlA*
kolor czarny mat;
1. szafka z umywalką, szer. 60 cm - 499 zł; 2. słupek, szer. 30 cm - 349 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

KoSz NobI
kolory: czarny, biały; 
 - 3 l - 54,99 zł/szt. 
 - 5 l - 74,99 zł/szt.

SzczotKA  
wc NobI
kolory: biała,  
czarna 
- 34,99 zł/szt.

StoJAK NA 
rĘcZNiki
kolory: czarny, 
biały - 65 zł/szt.

StoJAK NA 
rĘcZNiki DAve
kolory: biały, czarny
- 79 zł/szt.

zlEwozmYwAK gRANItowY fAShIoN
1-komorowy z ociekaczem, wym. 78x50x21,5 cm,  
w zestawie bateria „u”, ton grafit, szary

zEStAw 
PodtYNKowY  
SEt 895 AQuA 
miska delfi, deska PP,  
przycisk chrom, błyszczący

dESKA SEdESowA
NEw foRmIc
duroplast

umywalkowa 
z podwyższo-
nym korpusem, 
bez zamknięcia 

odpływu

umywalkowa 
stojąca, bez za-

mknięcia odpływu

natryskowa, bez kompletu 
natryskowego

wannowa, bez kompletu 
natryskowego

359 
zł/szt.

649 zł/kpl.

od 79 
zł/szt. od 349 

zł/szt.

549 
zł/zest.

75 
zł/szt.

dESKA 
WOlnOOPadająCa

449 
zł/zest.

429 
zł/szt.

269 
zł/szt.

329 
zł/szt.

359 
zł/szt.
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gRzEJNIK 
KwARcowY
dwie opcje grzania
- 32,99 zł

gRzEJNIK 
hAlogENowY
trzy opcje grzania
- 74,99 zł

gRzEJNIK 
ALuMiNiOwy POwer 70
wym. żeberka: wys. 575 mm, gr. 70 mm,  
szer. 70 mm, moc 769 W

PIEc  
StAlowY luIzA
wym. 33x36x93 cm

PIEc StAlowY EwA mAx
wym. 33x46x90 cm, górna płyta 
grzewcza z fajerką, przeszklenie 
w drzwiczkach

PŁyTA 
gRzEwczA

PomPA obIEgowA Ibo
+200 pkt. PAyBAck
 - 25-40-180 - 99,99 zł/szt.
 - 25-60-180 - 109,99 zł/szt.

Ibo PomPA  
cyrkuLAcyJNA cPi 15-15
- 165 zł/szt. 
+100 pkt. PAyBAck

PIEc StAlowY 
bEAtA

wym. 46,5x39x97 cm

bAtERYJNY czuJNIK 
TLeNku wĘgLA 
(czAdu)
3xaa, TeST/dC-1-TeST

StoJAK NA 
dREwNo 
KomINKowE

159 
zł/szt.

od 3299
zł/szt.

199 
zł/szt.

449 
zł/szt.

599 
zł/szt. 799 

zł/szt.

hIt
cenowy

6499
zł/szt.
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8,6 
kW

8,6 
kW 10,7 

kW

769
W
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na 

prezen
t

  

idealne

Świętaz Einhell

wkrĘTAk  
AkuMuLATOrOwy 3,6 v
akumulator 3,6 V, li-Ion, 1,5 ah; czas 
ładowania akumulatora 180 min; podświe-
tlenie led; prędkość obr. 200 min-1; typ 
uchwytu HeX 1/4"; moment obr. 3 nm

wyrZyNArkA 410 w
moc 410 W; reg. prędkości; typ uchwytu 

T; beznarzędziowa wymiana akcesoriów; 
wylot na pył (adapter); gł. cięcia: drewno 

60 mm, plastik 10 mm, stal 6 mm; kąt 
pochylenia powierzchni roboczej 45

PIlARKA  
tARczowA SIEcIowA  
TH-cS 1400/1 1400 w
średnica tarczy 190 mm, przecina materiał o grubo-
ści do 66 mm

wierTArkA uDArOwA 710 w
moc 710 W, liczba obrotów 0-2700/min, liczba udarów 43200 min-1, śr. wiercenia w: betonie 
13 mm, stali 10 mm, drewnie 25 mm; zakres uchwytu wiertarskiego 13 mm, bezstopniowa 
regulacja prędkości obrotowej 

odKuRzAcz  
wARSztAtowY  

1250 w
moc 1250 W, pojemność zbiornika 20 l, zbiornik 

ze stali szlachetnej, wyposażenie: wąż ssący, duża 
dysza ssąca, filtr piankowy, dysza szczelinowa, rury 

przedłużające - 3 szt., 1 przejściówka, worek na 
kurz; napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz

wierTArkO-wkrĘTArkA 
18 v Li-iON
2 akumulatory 18 V, 1,3 ah, li-Ion; 
czas ładowania akumulatora 30 min; 
pręd. obr. 0-1250 min-1; regulacja 
prędkości; maks. moment obr. 38 nm; 
ilość ustawień momentu obrotowego 
19; walizka w komplecie
* 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia 
na stronie producenta w ciągu 30 dni od zakupu

zEStAw  
OSPrZĘTu  
BOScH v-LiNe 68 el.
nóż składany; pręt magnetyczny; 
wkrętarka kątowa; wiertła HSS-r 
do metalu; wiertła do muru; wiertła 
do drewna; wiertła płaskie; koń-
cówki wkręcające; klucze nasadowe; 
pogłębiacz

zEStAw  
wierTeŁ i kOńcówek  
v-LiNe 91 el. w wAlIzcE
w skład zestawu wchodzą: wkrętak z grzechotką, uniwer-
salny uchwyt magnetyczny, pogłębiacz stożkowy, końcówki 
wkrętakowe 25 mm i 50 mm, wiertła spiralne HSS Tin, 
wiertła do muru, wiertła do drewna, klucze nasadowe

W
 KOMPlecIe

 
×

 
w

AlIzKA 
×

W
 KOMPlecIe

 
×

 
w

AlIzKA 
×

68
el.

91
el.

+

99 
zł/szt.

 
W

 

KOMPlec
Ie 

×
 

w
IERtŁA 

×

7490
zł/szt.

hIt
cenowy

129 zł/zest.

187 
zł/szt.

219 
zł/szt.

wAlIzKA 
W KOMPleCIe

259 
zł/kpl.

89 
zł/zest.

117 zł/zest.
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fArBA BiAŁA 3 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

dulux KoloRY 

ŚwiATA

dulux KoloRY 
ŚwiATA
lateksowa farba do ścian 
i sufitów; 2,5 l (18,80 zł/l)

AcRYl Putz fINISz
gładź szpachlowa  
wykończeniowa,  
17 kg (2,06 zł/kg)

gRuNt PSb 
uNIwERSAlNY 

5 l (2 zł/l)

PŁyTA gkBi 
wodoodPoRNA 
wym. 12,5x600x1200 mm 

fARbA odPoRNA  
NA SzoRowANIE
śnieżnobiała, lateksowa,  
10 l + 10% (6,82 zł/l)

PŁyTA gkB  
ZwykŁA 
wym. 12,5x600x1200 mm

PANEl wINYlowY  
DąB SuNriSe
V-fuga, wym. 128x29,5 cm

PANeL wiNyLOwy DąB DurAN 
V-fuga, wym. 128x29,5 cm

PANeL PODŁOgOwy DąB STArOPOLSki
gr. 7 mm, aC4

PŁyTki STArgreS SverigO  NATurAL
wym. 15,5x62 cm

3499
zł/szt.

4699
zł/szt.

999
zł/szt.

1079
zł/szt.

3499
zł/m2

2,5
litra

17
kg

5
litrów

719
zł/szt.

7499
zł/szt.

11
litrów

mEgA hIt
cenowy

2499
zł/m 2

Ac4

5999
zł/m2 5999

zł/m2

hIt
cenowy

hItcenowy
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świąT

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50 +50



od 5999
zł/szt.

uNiwerSALNy regAŁ  
do PRzEchowYwANIA 
pasujący do łazienki, pokoju, kuchni, wyko-
nany z drewna bambusowego oraz MdF,  
wym.:  34x33x78 cm - 119 zł, 

34x33x110 cm - 159 zł; 

dYwAN bARANEK 
wym. 70x140 cm - 86,90 zł; 120x160 cm - 159 zł; 
dostępny w różnych kolorach

wYcIERAczKA 
lImA
wym. 45x75 cm

luStRo 
stojące,  
wys. 126 cm

ŚwiecZNik 
3 szt. różne rodzaje 

zEgARY 
różne rodzaje

ocIEKAcz 
NA butY
wym. 38x75 cm

toAlEtKA 
KoSmEtYczNA dIANA PluS
z lustrem i taboretem, kolor biały;  
stół: wys. 141 cm (z nadstawką), szer. 75 cm, gł. 40 cm;
taboret: wys. 45 cm, szer. 37 cm, gł. 28 cm

lAtARNIE 
dREwNIANE
różne rodzaje

od 119 
zł/szt.

od 8690
zł/szt.

3290
zł/szt.

7999
zł/kpl.

339 
zł/kpl.

8999
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

1890
zł/szt.
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wYcIERAczKA 
lImA
wym. 45x75 cm

Grudzień 2021 13 

Meble kuchenne  
pod wymiar wraz z projektem 

i sprzętem agd

dostępne tylko w starogardzie gdańskiM

PoNAd 100 DOSTĘPNycH OD rĘki wZOrów kANAP i SOf

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



7.
11.

2.
1. 3.

5. 6.

10.

12.

8. 9.

4.

1. WaSCHKÖnIg PrOSzeK, 7,5 kg - od 31,99 zł (od 4,27 zł/kg) 
2. MeglIO spray odtłuszczacz lemon, 750 ml - 11,99 zł (15,99 zł/l)
3. MeglIO spray odkamieniacz anTI-lIMeSCale, 750 ml - 11,99 zł (15,99 zł/l)
4. CIF MaX POWer mleczko do czyszczenia CITruS/SPrIng,  

1001 g - 8,99 zł (8,98 zł/kg)
5. FaIry kapsułki do zmywarek all In One, 115 kaps. - 72,99 zł (0,63 zł/kaps.)
6. FaIry PlaTInuM kapsułki do zmywarek, 84 kaps. - 72,99 zł (0,87 zł/kaps.)

7. regIna ruMIanKOWy papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł/opak. (1,08 zł/rol.)
8. regIna blITz ręcznik papierowy 3-warstwowy - 7,99 zł
9. VanISH proszek do prania firan, 400 g - 10,99 zł (27,47 zł/kg)

10. MelT preparat do udrażniania, 750 ml - 26,99 zł (35,99 zł/l)
11. ajaX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,49 zł
12. raVI, pochłaniacz wilgoci, 300 g - 8,99 zł

viLeDA MOP OBrOTOwy TurBO 3w1
wkład do mopa obrotowego TurbO 3w1, mikrofibra - 32,90 zł/szt.

RolEtY mINI zEbRA
różne rozmiary i kolory

kOŁDry, PODuSZki  
ANtIbActERIAl
 - poduszka: 50x60 cm - 24,90 zł,  70x80 cm 
- 34,90 zł; 
 - kołdra: 155x200 cm - 59,90 zł, 220x200 cm 
- 74,90 zł

ZASŁONA
taśma, przelotki, 
różne rozmiary 
- od 39,90 zł/szt.

PoduSzKA
różne rodzaje 
- od 16,90 zł/szt.

fIRANA gotowA
różne wzory i rozmiary 
- od 46,90 zł/szt.

NARzutA 
wEluRowA
różne wzory i rozmiary 
- od 86,90 zł/szt.

MiĘkki kOc  
z EfEKtEm 3d
kolor: pudrowy, srebrny 
- 54,90 zł/szt.

129 
zł/zest.

od 3999
zł/szt.

od 2490
zł/szt.
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Idealne

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

SZYBCIEJ

+200



mASzYNKA  
DO MieLeNiA MiĘSA MMM-05
funkcja reVerSe (bieg wsteczny), metalowa komora 
mielenia odłączana przyciskiem, łatwy demontaż, 
nóżki antypoślizgowe; wyposażenie: taca zsypowa do 
podawania produktów, nóż ze stali nierdzewnej, 3 sitka 
z otworami o średnicy: 3, 5, 7 mm, nasadka do wyrobu 
wędlin, nasadka do wyrobu pasztecików, popychacz

mIKSER  
Z MiSą OBrOTOwą MMr-17 Z
obrotowa misa o pojemności 2,4 l; 5-stopniowa regulacja 
prędkości + funkcja TurbO, mieszadła trzepakowe do 
ubijania piany, mieszadła hakowe do wyrabiania ciasta, 
przycisk zwalniający mieszadła, zabezpieczenie przed 
przypadkowym wyjęciem mieszadeł podczas pracy

czAJNIK bEzPRzEwodowY  
iNOx/McZ-75 M
obudowa ze stali nierdzewnej, wielostopniowy system 
zabezpieczeń, uchylna pokrywa, stabilna obrotowa 
podstawa 360°, zakryta grzałka, lampka kontrolna stanu 
pracy, pojemność min./maks. 0,5/1,2 l

220-240 V
50/60 Hz

220-240 V
50/60 Hz

Moc
1350 -1600 w

Moc
300 w

Moc
720 w

220-240 V
50 Hz

ZeSTAw SZTućów

cERAmIKA 
ŚwiąTecZNA
różne rodzaje 

ZASTAwA STOŁOwA AurA

gARNKI I PAtElNIE 
AmbItIoN ANtRAcYt
różne rodzaje Akcja trwa od 04.10.2021r. do 31.12.2021r. lub do wyczerpania zapasów.

Zbierz 5 naklejek i kup dowolny 
produkt ANTRACYT marki AMBITION  

20zł = 1 naklejka!

50% 
TANIEJ

NAczYNIA  
do zAPIEKANIA
różne rozmiary 
i kształty

165 
zł/szt.

107 
zł/szt.45 

zł/szt.

od 7990
zł/kpl.

od 490
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

hIt
cenowy

1499
zł/szt.
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Idealne

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



1.

3.

2.

5.4.

1. gniazdo Wi-Fi 
2. kamera wewnętrzna 

+ 100 pkt. PAyBAck
3. kamera zewnętrzna Full Hd  

+ 100 pkt. PAyBAck

1.
2. 3.

RRSO 0%

SztuczNE ogNIE*
1. WyrzuTnIe - od 29,99 zł
2. raKIeTy, różne rodzaje - od 27,99 zł
3. zeSTaW neW year, 5 rakiet w 2 rozmiarach, 1 szt. 

rzymski ogień, 1 opak. zimnych ogni, 6 szt. bączków, 
1 op. fontann, 1 opak. petard - 75,99 zł

4. FOnTanna, fontanna z efektem  
złotych iskier - 26,99 zł

5. zIMne OgnIe, srebrne iskry,  
w opakowaniu 10 zimnych ogni - 1,19 zł

PSB PŁyN 
zImowY do 
SPRYSKIwAczY 
-20°C, 4 l (2,73 zł/l)

Sól dRogowA 
z ANtYzbRYlAczEm PSb
20 kg (0,65 zł/kg)

ŁOPATA DO ŚNiegu

*produkty posiadają CerTyFIKaT Ce; zakaz sprzedaży 
osobom poniżej 18 lat

ŁOPATy 
DO ŚNiegu 
StANdARd
stylisko 37 mm

zNIczE 
BOŻONArODZeNiOwe

od 119
zł/szt.

134 
zł/szt.

59 
zł/szt.

179 
zł/szt.

999
zł/szt.

2999
zł/szt.

1299
zł/opak.

od 299
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. Ze względu na powierzchnię handlową 100% oferty dostępne w wybranych sklepach. 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:

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

UL. ZBLEWSKA 9  
TEL. 58 560 19 99

GODZINY OTWARCIA
PN.-SOB.: 8:00-20:00  

              ND.: 10:00-18:00
www.mrowka-starogard.pl

PSB MRÓWKA  
KOŚCIERZYNA

PSB MRÓWKA  
BYTÓW

PSB MRÓWKA 
STAROGARD GD.

UL. WRZOSOWA 41  
TEL. 58 680 09 10

GODZINY OTWARCIA
PN.-SOB.: 8:00-20:00  

ND.: 10:00-17:00
www. mrowka-koscierzyna.pl

UL. GEN. WYBICKIEGO 5 A  
TEL. 59 725 52 20

GODZINY OTWARCIA: 
PN. - SOB.: 8:00-20:00  

ND.: 10:00-17:00
www.mrowka-bytow.pl

PSB MRÓWKA  
ŚwIECIE

UL. ARMII KRAjOWEj 5B  
TEL. 52 515 40 51

GODZINY OTWARCIA: 
PN. - SOB.: 8:00-20:00  

ND.: 10:00-18:00
www.mrowka-swiecie.pl

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU 

w KAżDą

02.12-16.12.2021
NA cAŁy ASOrTyMeNT

20x
10x0%RATY

Szczegóły w Punkcie Obsługi Klienta

+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

