
psb MRÓWKA KURZĘTNIK
Ul. lIDZbARsKA 3, Tel. 56 472 74 40

goDZINy oTWARcIA:
pN. - pT.: 700-1900

sob.: 700-1900

ND.: 1000-1700

psb MRÓWKA bIsKUpIec
Ul. FIToWo 17,  Tel. 56 474 50 12

goDZINy oTWARcIA:
pN. - pT.: 730-1630

sob.: 730-1300

ND.: NIecZyNNe

Lato za oknem

ZesTAW MeblI MIlA
2 fotele; stolik kawowy, śr. 52 cm

gRIll gAZoWy Xl HIT 4.1
moc 14,8 kW; palniki ze stali nierdzewnej; 
wskaźnik temp. w pokrywie; zapłon piezo; 

żeliwny ruszt, wym. 65x40 cm

sysTeM ogRoDZeNIoWy KoRA*
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

ZesTAW MeblI NARożNycH sIeNA 
sofa lewa, wym. 160x75x74 cm; sofa prawa,  
wym. 180x75x74 cm; stół, wym. 146x74x66 cm;  
pufa, wym. 38x38x41 cm

HUŚTAWKA cypR plUs
4-osobowa z moskitierą i dwoma 

jaśkami; rozkładana  
do pozycji leżącej; siedzisko, 

wym. 170x50x55 cm
FoTel NeApol plUs

2299 
zł/zest.

1109 
zł/szt.

489 
zł/przęsło

14,8 
kW

669 
zł/zest.

139 
zł/szt.

wytrzymałość 

300 kg

1299 
zł/szt.

Czerwiec  
2021

Oferta ważna  
od 4.06 do 19.06

lub do wyczerpania zapasów.

m jak 
mrówka

porady i pomysły  
dla Twojego domu 

- 2,49 zł/szt.

+50



bocIANIe 
gNIAZDo 
poDUcHA

może być używane w pozycji 
siedzącej lub leżącej

sIeDZIsKo 
KoNIcZyNA 
cZeRWoNA

wygodna, bezpieczna 
i niezwykle oryginalna 

huśtawka- 22,90 zł/szt.

TRAMpolINA ogRoDoWA
śr.:  244 cm - 399 zł, 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

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

KRZesełKo 
ReżyseRsKIe

składane z podnóżkiem, 
kolor zielony

ZesTAW 8-osoboWy FAMIly
stół, 8 krzeseł z poduszkami gr. 5 cm; 
stół, wym. 190x90x25 cm

leżAK ogRoDoWy loRD
aluminiowy z regulacją kąta oparcia; 

materiał textilene

KRZesło KeMpINgoWe
składane, maks. obciążenie 120 kg, 
kolor grafitowo-pomarańczowy

gRIll 
eleKTRycZNy
wym. 41,5x24 cm, 
waga 14,5 kg 
- 109 zł/szt.

gRIll 
WĘgloWy

ruszt: 55x42 cm, 
żeliwny, regulacja 

wysokości misy pale-
niskowej za pomocą 

korby, składana 
półka boczna + pół-
ka dolna, wskaźnik 
temp. w pokrywie 

- 449 zł/szt.

bRos ocHRoNA  
pRZeD oWADAMI
różne rodzaje

Ibo poMpA 
głĘbINoWA 
sQIbo 0,55
pompa śru-
bowa o mocy 
550 W, wykonana 
ze stali nierdzew-
nej - 359 zł/szt.

Ibo HyDRoFoR 
jeT 1000

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

Ibo NeMo  
POmPa 
ZANURZeNIoWA
moc 250 W, przeznaczona 
do podlewania - 149 zł/szt.

Ibo Wąż pcV 2" 
50 m NIebIesKI
maks. ciśnienie 2 bary 
- 2,99 zł/m.b.

Ibo poMpA ZATApIAlNA
do ścieków
 - MAGNUM 4500, 
o mocy 1500 W - 319 zł/szt.
 - MAGNUM 2900, 
o mocy 550 W - 259 zł/szt.

Nożyce  
HANDy 

Do żyWopłoTU
silnik 710 W; 

~50 Hz; dł. rob. 52,5 cm  
- 179 zł

Nożyce 
AKUMUlAToRoWe  
gRIZZly
do trawy i żywopłotu, akumulator 
3,6 V, 1,5 Ah; dł. rob.: trawa 8 cm, 
żywopłot 12 cm; maks. śr. gałęzi 
8 mm - 89 zł

kOsa  
spAlINoWA 

HANDy
2-suwowy silnik  

o poj. 42,7 cm3; szer. 
robocza tarczy 25,5 cm; 

w kpl.: szelki, klucz  
do świecy, pojemnik 

do mieszanki, głowica 
żyłkowa, tarcza tnąca

- 369 zł/kpl.
+ 50 pkt. pAybAcK

KosIARKA 
eleKTRycZNA HANDy

1700 W, 230 V, szer. robocza 
38 cm, kosz o poj. 50 l - 339 zł

pRZeNoŚNy  
gRIll WAlIZKoWy
emaliowany korpus grilla; chromowany 
ruszt grillowy 40x26 cm; składany stelaż 
umożliwiający zamknięcie pokrywy i bez-
pieczny transport

139 
zł/szt.

od 399 
zł/szt.

499 
zł/zest.

od 199 
zł/szt.

129 
zł/szt.

579 
zł/szt.

3490
zł/szt.

1999 
zł/zest.

399 
zł/szt.

5990
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

89 
zł/szt.

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

SZYBCIEJ

+100°P

+50°P



2.
1.

MATeRAc 
NADMUcHIWANy 

WelURoWy sINgle
wym. 191x73x22 cm - 42,90 zł/szt. 

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

FIlTRAcjA, płyWAKI,  
cHeMIA bAseNoWA
różne rodzaje - od 6,99 zł/szt.

MATeRAce 
Do płyWANIA
różne rodzaje - od 14,90 zł/szt.

FoTel  
plAżoWy 
Z opARcIeM
wym. 150x86 cm 
- 39,90 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 hama-
ków, 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.

ZjeżDżAlNIA 
ogRoDoWA
dł. zjazdu 180 cm, 

możliwość podłączenia 
węża z wodą, maks. obciąże-

nie 50 kg - 359 zł/szt.

ZjeżDżAlNIA 
 DINo

miks kolorów, dł. zjazdu 
135 cm, maks. obciążenie 

25 kg - 109 zł/szt.

ARMATA DUżA
z piłeczkami 
- 64,90 zł/zest.

HUŚTAWKA 
KUbełKoWA
miks kolorów, maks. 
obciążenie 20 kg 
- 49,90 zł/szt.

TAcZKA 
MeTAloWA

miks kolorów, maks. ładowność 
25 kg - 64,90 zł/szt.

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
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2.

3.

1.

dostępne kolory:

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
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ
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DesKA 
WoLNoopAdAjącA

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

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

gebeRIT ZesTAW 
UNIFIX DelTA 50 
+ MIsKA ReKoRD
bezkołnierzowa deska 
duroplast, wolnoopadająca

ZesTAW lIbRA*
szafka z umywalką 80 cm,
dostępna w zestawie wstawka, 
kolor: dąb lub czarny grafit
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

ZesTAW MoNeT*
- szafka z umywalką 60 cm - 349 zł

- słupek 32 cm - 259 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

od 849 
zł/szt.

od 1070 
zł/szt.

od 10 
zł/szt.

377 
zł/zest.

75 
zł/szt.

339 
zł/kpl.

od 259 
zł/szt.

999 
zł/zest.
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konta PAYBACK przy kasie.

+100

+100

+100

+500

+500



FARbA bIAłA 3 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

DUlUX KoloRy 

ŚWIATA

gRes sZKlIWIoNy sTARWooD
doskonale sprawdza się w łazience, salonie, jak i na tarasie; 
wym. 29,8x59,8 cm, gat. I, kolory: grey, beige, brown

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

DRZWI ZeWNĘTRZNe bRIsTol
szer. 90 cm, L/p, kolory: złoty dąb, orzech, antracyt; 
gr. skrzydła 72 mm; wypełnienie: spieniony polistyren; wy-
posażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie 
wkładki w systemie jednego klucza, próg, szyba hartowana, 
ramka i aplikacje INoX, osłony zawiasów; wykończenie 
NanoAdvance, blacha ocynkowana, zalety: ciepłe, wygłu-
szające, bezpieczne, możliwość skracania, dwie uszczelki

PRODUKT
POLSKI

gRes eRIs
gładka powierzchnia płytek subtelnie nawiązuje do wzoru 
betonu, z pewnością nada lekki i naturalny wygląd podłogom 
zarówno w salonie, jak i na tarasie; wym. 29,8x59,8 cm, gat. I, 
dostępny w trzech kolorach: szarym, jasnoszarym i beżowym

DReWNocHRoN 
lAKIeRobejcA 2w1
różne kolory, 0,8 l (41,24 zł/l)

DReWNocHRoN 
olej Do DReWNA
różne kolory, 2,5 l (32 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)

MAgNAT cReATIVe
farba lateksowa o wysokim stop-
niu matowości, antyrefleksyjna, 
2,5 l (22 zł/l)

AlTAX IMpRegNAT 
Do DReWNA ogRoDoWego
szybkoschnąca formulacja i aplikacja jednej 
warstwy, 6 l (10,33 zł/l)

2799
zł/m22999

zł/m2

od 299 
zł/szt.

999 
zł/zest. 

1799 
zł/kpl.

3299
zł/szt.

7999
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

0,8
litra

2,5
litra

2,5
litra

6
litrów

119 
zł/szt.

3499
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

4799
zł/szt. 5499

zł/szt.

2,5
litra

6199
zł/szt.
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MAsTeR DRAbINA 
DoMoWA AlUMINIoWA
maks. obciążenie 125 kg;
 - 4-stopniowa - 64,99 zł
 - 5-stopniowa - 84,99 zł

FolIA psb bUDoWlANA 
cZARNA sTANDARD
gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m

FolIA psb 
sTANDARD 

pARoIZolAcyjNA
gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m

dąb Teatralny, 
Ac4, 7 mm 
- 21,99 zł

1.

dąb Halifax, 
Ac4, 8 mm, V-fuga 
- 32,99 zł

3.

pANele poDłogoWe

dąb Aldabra, 
Ac4, 8 mm 
- 24,99 zł

2.
dąb Lagos, 
Ac5, 8 mm, V-fuga 
- 34,99 zł

4.

2.

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

becKeRs DesIgNeR WHITe
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała 
farba lateksowa do malowania ścian i su-
fitów, pomalowana powierzchnia zyskuje 
matowe wykończenie, 10 l (11,40 zł/l)

becKeRs DesIgNeR 
pRIMeR FARbA 
gRUNTUjącA
10 l (6 zł/l)

ŚNIeżKA eKo plUs
odporna na szorowanie, zapewnia oddychanie 
ścian, polecana do dużych powierzchni, dosko-
nałe 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)

sUpeR AKRyl
biała farba akrylowa  
do ścian i sufitów, 10 l (7,99 zł/l)

DUlUX sUpeR bIAły MAT
farba emulsyjna, wysokiej jakości, 
do dekoracyjnego i ochronnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 9 l (6,67 zł/l)

od 6499
zł/szt.

od 2199
zł/m2

4699
zł/rolka

6499
zł/rolka

7 mm 8 mm8 mm 8 mm

5899
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

10
litrów

10
litrów

9
litrów

11,5
litra

114 
zł/szt.

5999
zł/szt.

7499
zł/szt.1899

zł/szt.

0,8
litra 15% gRATIs

7990
zł/szt.

5999
zł/szt.
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1.

2.

1.

2.

4.

3.

1.
2.

3. 4.

1.

2.

lamPka 
sOlarOwa 
WIsZącA 
joy Rgb
 - czarna
 - satynowa

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

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

lamPa 
sOlarOwa
 - plastik - 3,90 zł

 - stal - 4,50 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

pRoMIeNNIK cIepłA 2000 W
1. pow. grzania 12-20 m2, promieniowanie IR-B, IR-c, radiator kwarcowy - 199 zł
2. pow. grzania 12-24 m2, promieniowanie IR-B, IR-B, radiator rubinowy - 289 zł

WeNTylAToRy 
cHRoMoWANe

- od 135,90 zł/szt.

RoŚlINy ogRoDoWe
wiele odmian

KUWeTy, MIsKI,  
TRANspoRTeRy
- od 14,99 zł; transporter w liście  
+50 pkt. pAybAcK

legoWIsKA
rozmiary: od XS do XXL - od 49,99 zł

KAMIeNIe  
oZDobNe
różne rodzaje

od 390
zł/szt.

890
zł/szt.

od 1399 
zł/szt.

od 4290
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

od 5590
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 1699
zł/opak.

od 1499
zł/szt.

Czerwiec 20218

altana, balkon, tarasPromienniki elektrycz
ne

poRADA MRÓWKI
Elektryczny promiennik na podczerwień emituje 

ukierunkowany promień ciepła, który jest natych-

miast odczuwalny przez osoby znajdujące się 

w jego zasięgu. ogrzewanie takim urządzeniem 

jest wydajniejsze, bardziej ekonomiczne oraz bez-

pieczniejsze od ogrzewania gazowego. Sprawdzi 

się szczególnie w bardzo chłodne dni i wieczory.

promiennik znajdzie zastosowanie w:

• domkach letniskowych

• altanach, tarasach, patio, balkonach

• ogrzewaniu zwierząt i gadów

• saunach IR, łazienkach, salonach SpA 

i kosmetycznych

• suszeniu lakieru

• obiektach sakralnych, biurowych 

i halach przemysłowych

• restauracjach, pubach, 

ogródkach piwnych, 

kawiarniach, hotelach

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

SZYBCIEJ

+50

+50

+50



W DoMoWyMwarsztacie

AKTyWNA 
pIANA, 1 l

w zestawie

WIeRTARKo-WKRĘTARKA 
Z lATARKą
akumulator Li-Ion 18 V, 1,3 Ah; uchwyt samozaciskowy 10 mm; 
maks. moment obrotowy 19 Nm, prędkość obr. w zakresie 
0-700 obr./min; liczba ustawień momentu obr. 18+1; latarka 
o mocy LEd 3 W, czas świecenia latarki przy w pełni naładowa-
nej baterii - 6 godzin

eleKTRycZNy 
pIsToleT NATRysKoWy
moc znamionowa 600 W; wydajność 
1100 ml/min; system HVLp (ciśnienie 
natrysku 0,1-0,3 bar); maks. gęstość 
farby 60 dIN-s; średnica dyszy 
2,5 mm; poj. zbiornika na farbę 
900 ml; 3-stopniowa dysza rozpylająca 
(strumień pionowy płaski, poziomy 
płaski, okrągły)

sZlIFIeRKA 
oscylAcyjNA
moc 150 W; rotacja/oscylacja
2 mm; rozmiar papieru:
na zacisk 230x93 mm,
na rzep 187x93 mm; łatwa
wymiana akcesoriów (rzep
albo zacisk)

MłoToWIeRTARKA 
UDARoWA beZsZcZoTKoWA
akumulator Li-Ion 20 V, 4 Ah; uchwyt SdS plus; 
prędkość 0-1100 obr./min; współczynnik udaru 
0-4900 ud./min; siła uderzenia 1,8 j; maks. śr. wier-
cenia: w drewnie 30 mm, w betonie 26 mm, w metalu 
13 mm; w zestawie: akumulator 4 Ah + szybka, 
ładowarka; wiertła: 6, 8, 10 mm; walizka

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 przy-
trzymywania przedmiotu obrabianego; prowadnica z możliwością blokady

WIeRTARKA UDARoWA
moc 710 W; częstość udaru 
47600 ud./min; pręd. obr. bez 
obciążenia 0-2800 obr./min; 
płynna regulacja pręd. obr.; maks. 
śr. wiercenia: w drewnie 25 mm, 
w stali 13 mm, w murze 13 mm

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/twar-
dy) 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

WIeRTARKo-WKRĘTARKA
akumulator Li-Ion 18 V, 1,3 Ah; szybka  
1-godzinna ładowarka; 2 biegi; prędkość  
bez obciążenia: 0-350 / 0-1350 obr./min; 
ustawienia momentu obr. 18+1; maks. moment 
obr. 29 Nm

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 159 

zł/zest.

145 
zł/szt.

99 
zł/szt.

329 
zł/zest.

499 
zł/zest.499 

zł/szt.

189 
zł/szt.

299 
zł/zest.

109 
zł/szt.

WAlIZKA 
W ZESTAWIE

1,4 
kW

18 
V

600 
W

18 
V

1800 
W

20 
V

710 
W

150 
W

18 
V
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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

ZesTAW 
pojeMNIKÓW polAR WIADRo spożyWcZe

poj. 5-10 l, różne kolory

beA pojeMNIK 
cleARboX
poj. 1,7-52 l

VIleDA 
suszarka 
Do bIelIZNy 
KINg
powierzchnia  
suszenia 20 m

suszarka 
bAlKoNoWA 
FoRMIcA
powierzchnia  
suszenia 18 m

AlVA WANNA oWAlNA
poj. 12-60 l, różne kolory

TIll KosZ pRosToKąTNy
poj. 30-60 l, różne kolory

NIlo ZesTAW obIADoWy 6/18

sZKlANKI, DZbANKI, KUbKI, FIlIżANKI…
dzbanek, poj. 1,2 l - 8,99 zł; szklanki, różne pojemności 
- od 15,90 zł/kpl.; filiżanka - 18,90 zł; kubek, poj. 
310-450 ml - od 3,99 zł; w ofercie również słomki szkla-
ne 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

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

od 449
zł/szt.

od 229
zł/opak.

od 999
zł/zest.

od 999
zł/szt.

od 369
zł/szt.

od 599
zł/szt.

117 
zł/szt.

4490
zł/szt.od 1390

zł/szt.

od 1490
zł/szt.

8490
zł/zest.

od 399
zł/szt.

od 749
zł/szt.

od 5990
zł/szt.
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2. 3. 4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
1.

RoleTA MINI DAy & NIgHT
szer. 35-72,5 cm, dł. 140-215 cm; 
dostępna w kolorach: biały, ecru, stalowy, 
antracyt

RoleTA MINI MADRyT
szer. 38-97 cm, dł. 160-215 cm;  
dostępna w kolorach: krem, beż, 
szary, turkus

sZcZoTKI,  
gąbKI Do MycIA 
bUTeleK, słoIKÓW

KRZesło sKłADANe VIco
tapicerowane imitacją skóry; dostępne w kolorach: 
czarny, jasnoszary, beżowy

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

cHeMIA gospoDARcZA
1. BRYZA proszek do prania 4w1 SpRING FRESHNESS coLoR, 60 prań, 4,5 kg 

- 24,99 zł (5,55 zł/kg)
2. BRYZA EXpERT proszek do prania rEGUlar, 60 prań, 4,5 kg - 24,99 zł (5,55 zł/kg)
3. pERWoLL płyn do prania, różne rodzaje, 2,7 l - 16,99 zł (6,29 zł/l)
4. cLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
5. MR. pRopER pRoFESSIoNAL uniwersalny płyn czyszczący LEMoN/ocEAN, 5 l 

- 22,99 zł (4,60 zł/l)
6. cIF MAX poWER mleczko do czyszczenia cITRUS/SpRING, 1001 g - 7,99 zł

7. LUdWIK płyn do naczyń, różne rodzaje, 900 g - 5,49 zł (6,10 zł/l)
8. SIdoLUX ANTI-BAc antybakteryjny spray, różne powierzchnie/łazienka/uniwersalny, 

500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
9. SIdoLUX ANTI-BAc żel do rąk wirusobójczy, 500 ml - 15,99 zł (31,98 zł/l)

10. SIdoLUX ANTI-BAc antybakteryjny płyn do podłóg, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
11. REGINA BLITZ ręcznik papierowy, a’1 - 7,99 zł
12. płyn antybakteryjny do mycia rąk, 5 l - 55,99 zł (11,20 zł/l)
13. Żel antybakteryjny do rąk, 400 ml - 9,99 zł (24,98 zł/l)

KRZesło 
RADAR
kolor czarny

VIleDA Mop obRoToWy  
płAsKI UlTRAMAX Xl boX 
komplet: wiadro + mop; dodatkowo  
w ofercie wkład do mopa - 34,90 zł/szt.

VIleDA  
ŚcIągAcZKA Do sZyb 
WINDoMATIc poWeR

sTolIK 
MeTAloWy

śr. 42 cm, kolor czarny

od 2490
zł/szt.

od 3190
zł/szt.

od 269
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od 549
zł/szt.

7490
zł/szt.

169 
zł/szt.

9990
zł/kpl.

177 
zł/szt.
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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. 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

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:



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

