
hit cenowy

od 850 
zł/tona*
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hit cenowy

109 
zł/szt.
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odkurzacz 
kominkowy 

tresnar
moc 1000 W, filtr Hepa

Piece staLowe
1. LUIZA, 8,6 kW, wym. 33x36x93 cm - 349 zł
2. eLIZA, 8,6 kW, wym. 40x46x90 cm, kolor beżowy - 699 zł
3. beAtA, 10,7 kW, wym. 46,5x39x97 cm - 699 zł

Węgiel ekogroszek, granulacja 5-25 mm
1. ECOVIP, wartość opał. 25-24 MJ/kg - 850 zł/tona, worek 25 kg - 21,25 zł/szt. (0,85 zł/kg)
2. ECOPREMIUM, wartość opał. 28-26 MJ/kg - 920 zł/tona, worek 25 kg - 23 zł/szt. (0,92 zł/kg)
3. ecoeLIte, wartość opał. 30-28 MJ/kg - 999 zł/tona, worek 25 kg - 24,97 zł/szt. (0,99 zł/kg)

rura, kolano
dymowe, stalowe, żaroodporne,
 - rura, śr. 120 mm, dł. 1 m - 39,99 zł
 - kolano: śr. 120 mm, 900 - 29,99 zł

kosz metaloWy, 
pojemnik 
na popiół
110 l

m jak 
mrówka
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.

Brykiet ruF
opak. 10 kg (0,80 zł/kg)

kosz na drewno
wikLinowy owaLny

eco - rozpałka
opak. 38 szt. 
100% czyste drewno

zestaw
kominkowy tamLin

drewno 
kominkowe
suszone komorowo

opak. 10 kg (1,70 zł/kg)

PeLLet 
din PLus syLVa
worek 15 kg - 16,49 zł 
(1,10 zł/kg)
 - średnica 6 mm +/-1 mm
 - długość 3.15<l<40 mm
 - wilgotność <10%
 - zawartość popiołu < 0,7%
 - wartość opałowa 
>19 MJ/kg (4,9 kwh/kg)

od 349 
zł/szt.

8,6 
kW

8,6 
kW

10,7 
kW

1000 
W

189 
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

799
zł/opak.

3990
zł/szt.

399
zł/opak.

1699
zł/opak.

89 
zł/zest.

1099 
zł/tona*

Wrzesień  
2021

Oferta ważna  
od 10.09 do 25.09

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

transport w strefie 10 km od sklepu

Przy zakuPie min. 1 tony
gratis Węgla



hit cenowy

3499
zł/szt.

Piecyk 
gazoWy
4,2 kW

pojemnościoWy 
ogrzeWacz Wody
dolny, podumywalkowy
 - 10 l - 299 zł
 - 15 l - 329 zł

kuchenka 
gazoWa
 - 2-palnikowa - 89,99 zł 
+100 pkt. PayBack
 - 4-palnikowa - 149,99 zł

pojemnościoWy 
ogrzeWacz Wody
30 l - 309 zł, 50 l - 299 zł,
80 l - 379 zł, 100 l - 459 zł

grzejnik kWarcoWy
dwie opcje grzania

grzejnik ceramiczny
PTC - 1508A

grzejnik 
halogenoWy
trzy opcje grzania

PsB wymiennik  
z podWójną 
WężoWnicą xW
80 l - 579 zł, 100 l - 629 zł,  
120 l - 649 zł, 140 l - 699 zł

grzejnik  
aLuminiowy oPaL 80

grzejnik 
konwektorowy
2000 W, bez nawiewu

termoWentylator Fh-04

grzejnik 
aLuminiowy  
Power 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, moc 769 W

279 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

2399
zł/żeberko

od 8999
zł/szt.

od 579 
zł/szt.

7499
zł/szt.3299

zł/szt.

7999
zł/szt.

9499
zł/szt.

ochrona Przed 

przegrzaniem

1999
zł/żeberko

769 
W

2000 
W

4,2 
kW

Wrzesień 20212

z nami cieplej
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1.

2.

3.

6.

4.

5.

hit cenowy

od 119 
zł/szt.

hit cenowy

479 
zł/kpl.

dyWaniki łazienkoWe
wym. 60x40 cm, różne rodzaje

półka łazienkoWa stigi
1. narożna - 79 zł, 2. prosta - 119 zł,
3. na kabinę - 129 zł

akcesoria łazienkoWe Forte
różne rodzaje, przyssawki, łatwy montaż, 
bez wiercenia dziur w płytkach

koLumna 
natryskowa 
a-18
chromowany drążek  
wys. 96 cm  
i śr. 22 mm, 
deszczownica, słu-
chawka prysznicowa, 
mydelniczka, prze-
wód natryskowy

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

komPakt 
arteco cLean on

deska duroplastowa, 
wolnoopadająca, z funkcją 

łatwego wypinania,
- odpływ poziomy - 399 zł,
- odpływ pionowy - 429 zł

deska sedesowa  
Formic suPer sLim
duroplastowa, wolnoopadająca

deska z zawiasem 
Wolnoopadającym
MDF, kolor: dąb bielony, 
bambus, orzech, venge

zestaw meBLi 
cersanit moduo*
1. szafka lustrzana 60 cm, 

biała - 379 zł
2. szafka podblatowa 

z pełnymi szufladami 60 cm, 
biała - 499 zł

3. słupek 40 cm, 
biały - 599 zł

4. szafka modułowa otwarta 
20 cm, kolor dąb - 149 zł

5. blat 80 cm, 
kolor dąb - 119 zł

6. umywalka nablatowa 50 cm, 
owalna box - 279 zł

*szafki są zmontowane, 
dostępność również w kolorze 
szarym

Wc kompakt niagara duo
miska posiada bezkołnierzowy system spłukiwania KERRA 
PRO CLEAN zapewniający łatwe utrzymanie czystości,
w komplecie deska wolnoopadająca PP

kaBina 
Prysznicowa eLio
z Brodzikiem*
wym.: 80, 90 cm
*zestaw nie zawiera syfonu

deska 
WOLNOOPADAJąCA

od 399 
zł/zest.

299 
zł/kpl.

85 
zł/szt.

2499
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

97  
zł/szt.

od 899
zł/szt.

139 
zł/szt.

deska 
WOLNOOPADAJąCA
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inspiracjeŁazienkowe
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Organizacja garderoby 

1. 2.

3.

hit cenowy

od 99 
zł/szt.

1.

2.

pojemnik clipbox  
Lara/Lars
różne pojemności

pościel Wendre 4 pory roku
 - poduszka - od 19,99 zł
 - kołdra - od 39,99 zł

pojemniki 
na żyWność Fresco

organizery,  
Pokrowce

1. organizer na ubrania  
i pościel - od 12,90 zł

2.  pokrowiec na ubrania  
- od 9,99 zł

wycieraczka Formica
kokos, wym. 60x40 cm

kosz  
do segregacji
poj. 24 l 

wiadro
różne kolory

3. worek 
próżnioWy

dostępne różne rozmiary  
- od 8,99 zł

stoLik nordic
blat z płyty MDF w kolorze dąb, otoczony metalową  

obręczą, nogi metalowe, średnica: 40 cm - 69,90 zł,  
50 cm - 99,90 zł, 80 cm - 179 zł

regał loFt kraFt
stelaż metalowy, lakierowany na kolor czarny,  
półki z MDF o strukturze drewna;
wym.: 34x32x148 cm - 159 zł,  
60x32x148 cm - 199 zł, 60x32x110 cm - 179 zł

FoteL miLord
fotel typu uszak w stylu skandynawskim, tapicerowany aksamitną 
tkaniną, nogi drewniane bukowe, pikowany, wym.: szer. 73 cm,  
wys. 99 cm, gł. 76 cm, wys. siedziska 47 cm; dostępne kolory: beż, 
butelkowa zieleń, czarny, granatowy, szary

suszarka do grzybóW
5 sit z możliwością regulacji wysokości
1. moc 250 W, śr. sita 28 cm - 99 zł
2. moc 500 W, śr. sita 31 cm - 199 zł

garnek vikos
różne rodzaje i pojemności

od 399
zł/szt.

od 899
zł/szt.

649 
zł/szt.

1990
zł/szt.

4790
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 549
zł/szt.

od 39 
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

Wrzesień 20214  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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1.

1. 2.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

9.

8. 10.
11.

12.

13.

15.

16.

14.

Worki na śmieci
poj. 35-300 l; różne rodzaje

miotły, szczotki 
zeWnętrzne
 - miotła - od 10,90 zł
 - szczotka - od 3,99 zł
 - zmiotka - 7,99 zł

taboret alex
wys. 32 cm, składany;
kolory: white & black, dark grey

dzbanek Filtrujący  
daFi luna classic 3,3 l
w zestawie: dzbanek, 1 filtr Standard Classic,
bidon 0,6 l, manualny wskaźnik wymiany filtra

zestaw FiLtrów do wody
1. 2+1 Standard Classic - 24,99 zł/zest.
2. 2+1 Standard Unimax - 29,99 zł/zest.

LeiFheit suszarka  
pegasus 150 solid slim

9. SIDOLUX ANTI-BAC żel do rąk wirusobójczy, 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
10. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny płyn do podłóg, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
11. VELVET TURBO A’1 ręcznik papierowy, 3-warstwy - 10,90 zł
12. VELVET EXTRA LONg ręcznik papierowy najdłuższy, a'2 - 6,99 zł (2,33 zł/rolka)
13. SEPTI SOAP HYgIENIC higieniczny płyn do mycia powierzchni i rąk,  

5 l - 55 zł (11 zł/l)
14. HUMISTOP pochłaniacz wilgoci, urządzenie, 280 g - 11,99 zł (42,82 zł/kg)
15. HUMISTOP MAXI pochłaniacz wilgoci, urządzenie, 800 g - 22,99 zł (28,75 zł/kg)
16. HUMISTOP wkład zapasowy do pochłaniacza wilgoci  

- od 7,99 zł (od 18,73 zł/kg)

chemia gospodarcza
1. PERSIL proszek do prania COLOR/REgULAR, 45 prań, 2,925 kg - 29,99 zł (10,25 zł/kg)
2. PERSIL DUOCAPS kapsułki do prania COLOR/REgULAR, 36 kaps. - 29,99 zł (0,83 zł/kaps.)
3. cLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,49 zł (10,98 zł/l)
4. FLOOR płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i glazur, różne rodzaje,  

1,5 l - 5,99 zł (3,99 zł/l)
5. DOMESTOS płyn do WC CITRUS/PINE, 750 ml - 5,99 zł (7,98 zł/l)
6. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
7. FAIRY PROFESSIONAL płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 5 l - 32,99 zł (6,59 zł/l)
8. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny spray, różne rodzaje, 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)

zLewozmywak 
granitoWy 
metro*
1 duża komora z ociekaczem, 
bateria z wylewką "U" w kolorze 
i osprzęt w komplecie; 
wymiary: 68x44x19,5 cm
*15 lat gwarancji

komplet mop płaski vileda

od 299
zł/szt.

od 399
zł/szt. 109 

zł/szt.

89 
zł/kpl.

od 549
zł/szt.

2990
zł/szt.

22 
zł/zest.

399 
zł/kpl.
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Zestaw filtrów do wody
2+1 Standard Classic

Zestaw filtrów do wody
2+1 Standard Unimax

Dzbanek filtrujący 
Dafi Luna Classic 3,3 l

 
w zestawie dzbanek,
1 filtr Standard Classic,
bidon 0,6 l 

manualny 
wskaźnik
wymiany filtra 

XXXX

XXXX

XXXX

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



1.

2.

3.

1.

2.

markinia 
gold high glossy 
wym. 60x60 cm

gres techniczny
wym. 29,7 x 29,7 cm,
kolor:
1. RX-400 BROWN
2. HX-200 gREY

płytka ścienna 
kolekcja aztec
wym. 30x90 cm
1. WALL AzTEC DUNES MAT
2. WALL AzTEC MONTEzUMA MAT
3. WALL AzTEC STRIPS MAT

płytka ścienna 
cemento rio
wym. 60x60 cm

dyna siLVer
połysk lub mat

wym. 60x60 cm

kaem kLiPsy
gr. 2-12 mm, 
dostępna szer. fugi: 1 mm, 2 mm, 3 mm
- opak. 100 szt. woreczek - 19,99 zł
- opak. 400 szt. wiaderko - 79,99 zł

kaem
kLiPsy 300 szt.

+ kLiny 100 szt.

kaem
kLiny

montażoWe

kaem szczyPce

5999
zł/m2

2199
zł/m2

3999
zł/m2

6499
zł/m2

5199
zł/m2

4999
zł/szt.

od 1999
zł/opak.

9999
zł/opak.

2499
zł/opak.

Wrzesień 20216

do twojego wnętrzaGRESY
Zestaw do 

poziomowania płytek

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

SZYBCIEJ



noBiLes suPer akryL 
biała, nowoczesna akrylowa farba 
do malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 10 l (8 zł/l)

megaron biała gładź
prosto pod Wałek smig a-11
wyjątkowo biała, długi czas otwarty,
nie zasycha w trakcie pracy, 17 kg (3,52 zł/kg)

megaron masa szpachloWa 
super mocna śmig c-50
do łączenia płyt g-k bez taśmy oraz naprawy
uszkodzeń, opak. 17 kg (4,64 zł/kg)

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, 10 l (6,70 zł/l)

Vidaron 
impregnat
różne kolory, 4,5 l (17,78 zł/l)

chLoro kauczuk 
raFiL
różne kolory, 0,9 l (33,32 zł/l)

dekoral emakol strong
emalia ftalowa do drewna i metalu, 
różne kolory, 0,9 l (19,99 zł/l)

noBiLes
Pory roku
farba lateksowa, 2,5 l (12 zł/l)zestaw maLarski hardy

suPer white
wysokiej jakości wodorozcieńczalna 
farba lateksowa, pozwala uzyskać 
efekt eleganckiej, świeżej bieli o głęboko 
matowym wykończeniu, 11 l (9,09 zł/l)

jedynka perFekcyjna plus
antyrefleksyjna, lateksowa, matowa farba 
biała, przeznaczona do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 10 l (6 zł/l)

dulux 
easy care

farba plamoodporna, różne kolory, 
- 2,5 l - 59,99 zł (24 zł/l) 
- 5 l - 116 zł (23,20 zł/l)

FoLia PsB BudowLana 
czarna standard
gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m

siatka Podtynkowa  
iris glass
160 g, pomarańczowa, rol. 1,1x50 m

tektura FaLista 
2-warstwowa, 200-210 g/m2, 
1x15 m2

FoLia PsB standard 
paroizolacyjna
gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m

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)

grunt śnieżka
lateksowa emulsja podkładowa do wnętrz, 
10 l (6,99 zł/l)

13999
zł/szt.

1899
zł/szt.

7999
zł/szt.

2999
zł/szt.

5990
zł/opak.6990

zł/opak.

7890
zł/opak.

od 1799
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

4,5
litra

5
litrów

7999
zł/szt.6699

zł/szt.

2999
zł/szt.

2599
zł/zest.

2,5
litra

10
litrów

0,9
litra

0,9
litra

11
litrów

5999
zł/szt.

9999
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

od 2,5
litra

4999
zł/rolka

6899
zł/rolka

5199
zł/szt.

10
litrów

17
kg

17
kg
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nieskazitelna biel
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1.

2.
800 

W

1200 
W

1000
W

17 
litrów

narzędzia

hit cenowy

159 
zł/szt.

mieszadło 1200 W
moc 1200 W, jeden bieg, 
0–680 obr./min; uchwyt mieszadła  
14 mm; łagodny start; elektroniczna  
kontrola obrotów; w komplecie  
mieszadło śr. 100 mm

Przecinarka do drewna
moc 800 W; silnik indukcyjny 
bezszczotkowy; śr. tarczy 200 mm,  
24 zęby; głębokość cięcia 
pod kątem: 90° - 45 mm, 45° - 27 mm

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, ssawki (podłogowa na mokro/
sucho, szczelinowa), filtr kartridżowy, papierowa torebka 
filtracyjna 1 szt. 

zestaW tablic narzędzioWych
ściankę można konfigurować na różne sposoby, każdy 

element jest mobilny i można go zamontować w dowolnym 
miejscu; wym. 400x165x400 mm - 34,90 zł/zest.

skrzynki narzędzioWe
1. OPTIMA - organizery z wytrzymałymi  

pokrywami z poliwęglanu;  
wewnętrzne nosidło,  
wym. 470x256x238 mm - 35,90 zł

2. HEAVY - lita uszczelka odporna  
na oddziaływanie pyłu i wody;  
wzmocniona konstrukcja ścian; 
wewnętrzne nosidło; organizery 
z pokrywami z poliwęglanu; przegrody 
oraz kubeczki w organizerze;  
wym. 450x360x640 mm - 89 zł

szliFierka kątoWa
stanley Fatmax Fmeg220-Qs

125 mm

myjka do okien 
wV 2 Premium
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, luster i płytek; 
szerokość robocza (ssawki) 280 mm i 170 mm, zasilanie 
bateryjne; wyposażenie dodatkowe: akumulator litowo- 
jonowy, ładowarka, butelka ze spryskiwaczem, 
pad z mikrofibry, środek do czyszczenia okien, 
wymienne ssawki

myjka k2 car
ciśnienie: 110 barów, wydajność tłoczenia 360 litrów/h,
temp. maks. doprowadzanej wody 400 C, moc
przyłączeniowa 1,4 kW, dł. węża 3 m, wyposażenie: 
dysza rotacyjna, pistolet spryskujący, wąż 
wysokociśnieniowy, złączka 3/4"

249 
zł/kpl.

199 
zł/zest.

349 
zł/zest.

349 
zł/szt.

od 3590
zł/zest.

249 
zł/zest.

noWość

od 179 
zł/szt.

Wrzesień 20218

dla domu i ogrodu narzędzi

jedenakumulator
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8 mm 8 mm8 mm 10 mm

drzWi zeWnętrzne pasadena 
szer. 90 cm, L/P, kolory: orzech, złoty dąb, antracyt, 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: 
blacha ocynkowana, Nano Advance;
komplet akcesoriów w cenie

drzWi zeWnętrzne bristol
kolory: złoty dąb, orzech, antracyt; szer. 90 cm; 
wykończenie Nano Advance, blacha ocynkowana, 
zalety: ciepłe, wygłuszające, bezpieczne, możliwość 
skracania, dwie uszczelki, komplet akcesoriów w cenie

skrzydło drzWioWe ramoWe 
WeWnętrzne zitron*
dostępne szer.: 60, 70, 80, 90 cm (w wybranych  
przeszkleniach), szyba hartowana, kolor biały
*ceny bez klamki i ościeżnicy

skrzydło drzWioWe ramoWe
przylgoWe vinci*
dostępne szer.: 60, 70, 80, 90 cm (w wybranych  
przeszkleniach), szyba hartowana, kolor orzech włoski
*ceny bez klamki i ościeżnicy

skrzydło drzWioWe ramoWe
przylgoWe alba*
dostępne szer.: 60, 70, 80, 90 cm (w wybranych przeszkle-
niach), szyba hartowana, kolory: dąb bielony, dąb srebrny
*ceny bez klamki i ościeżnicy

Dąb Valkyrie, 
AC4, 8 mm 
- 27,99 zł/m2

1.

Dąb Pastelowy, 
AC4, 8 mm 
- 36,99 zł/m2

3.

PaneLe  
podłogoWe

Dąb Longbow, 
AC4, 8 mm 
- 29,99 zł/m2

2.
Dąb Podlaski, 
AC5, 10 mm, V-fuga 
- 39,99 zł/m2

4.

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

Produkt

PoLski

1299 
zł/kpl.

999 
zł/kpl.

1699 
zł/kpl.

od 369 
zł/szt.

od 429 
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

od 2799
zł/m2
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Piękna
podłoga

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



1.

1.

2.

2.

3.

1.

3.

2.

2.

1.

hit cenowy

od 4290
zł/szt.

żaróWki led 
różne rodzaje

oPrawa PrzysuFitowa resto
gwint gU10, okrągła, kwadratowa, kolory: biały, czarny

opraWy zeWnętrzne led z czujnikiem ruchu
kolory: biała, czarna, szara, barwa światła neutralna
1. RIoLIt, 15 W, 1100 lm, IP65 - 55,90 zł 
2. HOWLIT, 20 W, 1800 lm, IP65 - 72,90 zł 
3. FRENIT, 20 W, 1800 lm, IP65, funkcja przyciemnienia - 74,90 zł

opraWa ośWietlenioWa viletta
gwint: E27, kolory: satyna/biały, patyna/biały, chrom/biały
1. kinkiet - 42,90 zł
2. oprawa 3 pkt. - 129 zł
3. oprawa 5 pkt. - 179 zł

żaróWki led jakohurt
 - 10 W, E27, barwa ciepła i neutralna
 - 4 W, E14, barwa ciepła i zimna
 - 4 W, gU10, barwa ciepła i zimna

naśWietlacze led
1. 10 W - 11,90 zł, 20 W - 19,90 zł, 

30 W - 28,90 zł
2. z czujnikiem ruchu, 10 W - 29,90 zł,  

20 W - 38,90 zł, 30 W - 54,90 zł

oPrawa 
Wisząca 

lagos
aluminiowa, 
gwint gU10, 

kolory: biały, czarny

oPrawa suFitowa tensa
IP 20, gwint gU10, aluminiowa, kolory: biała, czarna
1. okrągła, wym. 96x140 mm - 39,90 zł
2. kwadratowa, wym. 90x90 mm - 42,90 zł

od 299
zł/szt.

1490
zł/szt.

od 5590
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

5990
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 199
zł/szt.
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zajmiemy się

twojego domuoświetleniem

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

SZYBCIEJ

+50



narzędzia
ogrodowe

hit cenowy

459 
zł/szt.

1.

2.

3.

hit cenowy

99 
zł/szt.

kaLosze
 - dziecięce, damskie, miks kolorów
 - męskie, kolor czarny 

1. wrzosy
miks kolorów - od 3,59 zł
2. Lawenda
- 4,99 zł

ceBuLe kwiatowe
do nasadzeń jesiennych: hiacynty, 
tulipany, narcyze, krokusy, szafirki 
- 6,99 zł/opak.

słoiki 
i pojemniki spożyWcze

do Przetworów
różne rodzaje

 - SzPADEL PROSTY SOLID + gRABIE 
do liści (M) Solid - 99 zł
 - szczotka uniwersalna (M) Solid  
+ grabie (CL) - 85 zł
 - zestaw QF grabie do liści + szczotka 
szeroka + trzonek - 129 zł
 - zestaw siekiera + ostrzałka - 199 zł

1. OSTRzAłKA ELEKTRYCzNA HANDY FE 220, silnik o mocy 220 W, 
tarcza o wym. 145x3,2x22 mm, posiada regulację kąta ostrzenia 
w zakresie od -35° do +35° - 109 zł

2. PILARKA ELEKTRYCzNA LIDER gTP 2040QT, moc 2000 W, 
napięcie 230 V~50 Hz, prowadnica dł. 40 cm, waga 5,5 kg - 249 zł

3. PILARKA SPALINOWA LIDER HP 5245, silnik 2-suwowy o poj. 51,5 cm3 i mocy 
2,5 KM, prowadnica dł. 45 cm, łańcuch 0,325" 1,5 mm 72E, hamulec bezpieczeń-
stwa, automatyczne smarowanie łańcucha, system antywibracyjny - 339 zł

trawy ozdoBne
różne rodzaje - od 9,99 zł/szt.

BaLon  
do wina

poj. 25 l, w koszu  
plastikowym;  

dostępne również  
poj. od 5 do 54 l

PomPa VmP 60

vertex 
odkurzacz 

spalinoWy do liści
VOD300 3w1, moc 1,1 KM

narzędzia ogrodoWe
różne rodzaje

płaszcz  
Przeciwdeszczowy

materiał PCV/poliester; 
wentylacja na plecach 

i pod pachami, rękawy 
z reg. ściągaczem; 
dostępne rozmiary: 

M, L, XL, 2XL 

komPLet moro
Przeciwdeszczowy
materiał: PCV/poliester, wodoszczelne 
szwy, otwory wentylacyjne, reg. kaptur chowany w kołnierzu, 
mankiety kurtki zakończone elastycznym ściągaczem, reg. szer. 
nogawek; dostępne rozm.: M, L, XL, 2XL

od 3390
zł/para

8599
zł/szt.

od 359
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 449
zł/szt. 

od 85 
zł/zest. 

2299
zł/szt.

4490
zł/kpl.

od 109 
zł/szt.
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Bogata oferta
pomp

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50
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oGRodowo-pŁYtkowY

5.4.3.2.1.

1.

2.

przęsło 
ogrodzenioWe bona*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, 
stal ocynk + RAL 7016, struktura 
*nie wymaga malowania, dostępne 
również bramy i furtki

PRODUKT
POLSKI

przęsło  
ogrodzenioWe kaja*
szer. 2 m, wys. 0,90-1,20 m, ocynk + RAL 
9005, dostępna również brama i furtka 

PRODUKT
POLSKI

przęsło ogrodzenioWe nikola 2*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, ocynk + RAL 7016; dostępna również brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

wycieraczka Vario
polimerobeton z rusztem kratowym,  
wym. 40x60 cm

kanał polimerobeton  
aco seLF euroLine
z kratą ocynkowaną A15, długości:  
1 m - 47,90 zł, z króćcem, 1 m - 89,90 zł

kratka trawnikowa
- 40x40 cm - 6,99 zł
- 40x60 cm - 9,99 zł

muFLe
odwodnienie liniowe garażowe  
garage PACK 4All - komplet 3 m.b.

kamienie ozdobne, otoczaki
1. CHERRY, 20-40 mm, 20 kg - 39,99 zł (2 zł/kg)
2. śNIEżNA BIEL, 20-40 mm, 20 kg- 29,99 zł (1,50 zł/kg)
3. ICE BLUE, 20-40 mm, 20 kg - 39,99 zł (2 zł/kg)
4. NERO EBANO, 40-60 mm, 20 kg - 35,99 zł (1,80 zł/kg)
5. BIANCO CARRARA, 20-40 mm, 20 kg - 34,99 zł (1,75 zł/kg)

PreParaty oro
1. PLASTIK preparat w sprayu, czyści 

plastik i inne sztuczne tworzywa, 
opak. 500 ml - 19,99 zł (39,98 zł/l)

2. CzYSzCzENIE preparat do mycia 
i czyszczenia pod ciśnieniem kostki 
brukowej, tarasów, murów, 
opak. 1 l - 21,99 zł

479 
zł/ przęsło

259 
zł/przęsło

219 
zł/przęsło

229 
zł/ kpl.8990

zł/kpl.

od 4790
zł/szt.

od 2999
zł/opak.od 699

zł/szt.

od 1999
zł/opak.

www.mrowka.sambor.plSAMBORPROFI

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:

Akceptujemy bony Sodexo:

W naszym markecie, znajdą państwo

pełny asortyment

+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

