
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

2299 
zł/zest.

1109 
zł/szt.

489 
zł/przęsło

1299 
zł/szt.

14,8 
kW

669 
zł/zest.

wytrzymałość 

300 kg

Czerwiec  
2021

Oferta ważna  
od 4.06 do 19.06

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka andrychów

m jak 
mrówka

porady i pomysły  
dla Twojego domu 

- 2,49 zł/szt.

+50



2.

1.

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

PaWILon 
PoLy

wym. 3x3 m, 
kolor: bordo, 

zieleń, granat

STół 
TUrySTyczny 
ToPaz
śr. 65 cm, 
kolor zieleń leśnaKrzESEłKo 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, konstrukcja stal 16 mm, 
kolor: grafitowo-pomarańczowy, 

maks. obciążenie 120 kg

stolik 
metalowy

śr. 42 cm, kolor czarny

KrzESło 
radar

kolor czarny

zESTaW SmaLL cafE
stół + 2 krzesła, drewno sosnowe, impregnat olejowo-woskowy, kolor brąz;  
stół, wym. 59x47x72 cm; krzesło, wym. 39x44x77 cm

1. STół oGrodoWy hoLIday
wym. 130x78x76 cm - 399 zł

2. foTEL oGrodoWy WIELoPozycyjny hoLIday
składany, wym. 63x72x105 cm - 229 zł

LEżaK BornEo
wym. 110x75x78 cm, 
drewno sosnowe

LEżaK Bahama 
z PodłoKIETnIKIEm
wym. 122x60x80 cm, drewno bukowe

Fotel  
GaLaxy PLUS
z podnóżkiem

od 199 
zł/szt. 129 

zł/szt.

579 
zł/szt.

4490
zł/szt.

139 
zł/szt.

3490
zł/szt.

1999 
zł/zest.

399 
zł/szt. 5990

zł/szt.

7490
zł/szt.

169 
zł/szt.

299 
zł/zest.

od 229 
zł/szt.

195 
zł/szt.

129 
zł/szt.

169 
zł/szt.

Czerwiec 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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ręcznIK WELUroWy
wym. 75x150 cm, gramatura 400 g, 4 wzory

ręcznIK 
KąPIELoWy
wym. 71x148 cm, 
100% bawełna,  
4 wzory

auta budowlane
3 modele: ciężarówka, walec, 
spychacz; dł. 27 cm - 19,90 zł/szt.

zWIErząTKa, 
zESTaW do PIaSKU
wym. 17x29 cm - 20,90 zł/zest.

stolik 
do Zabawy 

Wodą, 
PIaSKIEm
stolik posiada 

2 zbiorniki: na wodę 
i piasek, z pokry-

wami; w zestawie: 
2 foremki, łopatka, 

grabki i łódka; 
powłoka ANTI-UV 

chroniąca przed 
słońcem - 219 zł

makaron 
do PłyWanIa

- 11,90 zł

deska 
do PłyWanIa
Auta, Disney Princess lub 
Kraina Lodu II - 20,90 zł

Frisbee 
nEoPrEnoWE
śr. 23,5 cm - 15,90 zł/szt.

PIłKa nEoPrEnoWa
do gry w nogę, w siatkę; wymaga 
napompowania - 20,90 zł/szt.

Zestaw olbrZym
do gry w tenisa i badmintona, zawiera: 
dwie rakietki 67 cm, 1 piłeczkę do tenisa 
śr. 8,5 cm, 1 lotkę 7,5 cm - 43,90 zł/zest.

zjEżdżaLnIa 
oGrodowa

dł. zjazdu 180 cm, możliwość 
podłączenia węża z wodą, 

maks. obciążenie 50 kg

kosiarka 
z TErKoTKą
miks kolorów 
- 44,90 zł/szt.

zjEżdżaLnIa dIno
miks kolorów, dł. zjazdu 

135 cm, maks. obciążenie 
25 kg - 109 zł/szt.

KręGLE maxI
z dwiema piłkami 
- 44,90 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. ładow-
ność 25 kg - 64,90 zł/szt.

BocIanIE 
GniaZdo 
PodUcha

może być używane w pozycji 
siedzącej lub leżącej

siedZisko 
KonIczyna 
czErWona

wygodna, bezpieczna 
i niezwykle oryginalna huśtawka

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

2490
zł/szt.

1990
zł/szt.

359 
zł/szt.

139 
zł/szt.

2290
zł/szt.

od 399 
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

499 
zł/zest.
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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
pod zlewozmywak,  
wym. 80x50 cm
kolor dąb sonoma 

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

zLEW PSB GranIToWy BraVo nEW*
1-komorowy, długi ociekacz, wym. 760x440x195 cm,  
kolory: szary, grafitowy, piaskowy
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

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

zESTaW cErSanIa
wym.: 40, 50, 60 cm

deska sedesowa 
nEW formIc
duroplast

PRODUKT
POLSKI

zESTaW PodTynKoWy 
torino 844

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

zESTaW VEnTo
szafka z umywalką 50 cm, kolor: biały

od 849 
zł/szt.

od 1070 
zł/szt.

od 10 
zł/szt.

od 199 
zł/zest.

75 
zł/szt.

749 
zł/zest.

339 
zł/kpl.

 289 
zł/zest.
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1.

2.

1.
2.

4.

3.

1.

2.

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

klimatyZer
65 W; funkcje 3w1: wentylacja, 
nawilżanie, chłodzenie, zbiornik na 
wodę 7 l, zużycie wody: 0,35-0,4 l/h, 
przepływ powietrza 900 m3/h

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

PromIEnnIK cIEPła 2000 W
1. pow. grzania 12-20 m2, promieniowanie IR-B, IR-c, radiator kwarcowy - 249 zł
2. pow. grzania 12-24 m2, promieniowanie IR-B, IR-B, radiator rubinowy - 299 zł

wentylatory 
chromoWanE

naŚWIETLaczE LEd
z czujnikiem ruchu i bez

32590
zł/szt.

od 1399 
zł/szt.

od 249 
zł/szt.

od 13590
zł/szt. od 5590

zł/szt.

od 1190
zł/szt.

Czerwiec 20216

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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farBa BIała 3 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

duluX kolory 

ŚWIaTa

drEWnochron 
LaKIEroBEjca 2w1
różne kolory, 0,8 l (41,24 zł/l)

drEWnochron 
olej do drewna
różne kolory, 2,5 l (32 zł/l)

dULUx EaSycarE 
KUchnIa I łazIEnKa
hydrofobowa, plamoodporna farba do 
malowania kuchni lub łazienki z unikal-
ną technologią PRoTEcT, 2,5 l (26 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)

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

ŚnIEżKa 
barwy natury
matowa farba lateksowa, 
2,5 l (14 zł/l)

VIdaron ImPrEGnaT 
oGrodowy
chroni i dekoruje drewno, zapewnia trwały 
kolor i efekt dekoracyjny, 4,5 l (12,22 zł/l)

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

3299
zł/szt.

7999
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

0,8
litra

2,5
litra

2,5
litra

4,5
litra

6499
zł/szt.

119 
zł/szt.

2799
zł/m22999

zł/m2

3499
zł/szt.

5499
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

999 
zł/zest. 

1799 
zł/kpl.

od 5999
zł/szt.

4799
zł/szt.
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dEKoraL PoLInaK PLUS
farba akrylowa, antyrefleksyjna przezna-
czona do dekoracyjnego malowania ścian 
i sufitów wewn. pomieszczeń, 10 l (5,90 zł/l)

dULUx acryL maTT
biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, do 
dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian 
i sufitów wewn. pomieszczeń, 10 l (8,40 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)

master drabina 
domowa aluminiowa
maks. obciążenie 125 kg;
 - 4-stopniowa - 64,99 zł
 - 5-stopniowa - 84,99 zł

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)

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.

aLTax ImPrEGnaT żyWIczny
bardzo trwały i odporny na czynniki 
atmosferyczne, zawiera wysokogatunkowe 
żywice, różne kolory, 4,5 l (20 zł/l)

5899
zł/szt.

8399
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

10
litrów

10
litrów

11,5
litra

4,5
litra

114 
zł/szt.

od 6499
zł/szt.

od 2199
zł/m2

4699
zł/rolka

6499
zł/rolka

5999
zł/szt.

7499
zł/szt.

8999
zł/szt.1899

zł/szt.

7 mm 8 mm8 mm 8 mm

0,8
litra

15% Gratis
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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

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 szklane z czyści-
kiem - 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

nilo Zestaw obiadowy 6/18

zESTaW PojEmnIKóW PoLar

WIadro SPożyWczE
poj. 5-10 l, różne kolorySzczoTKI, GąBKI do mycIa 

BUTELEK, SłoIKóW

od 449
zł/szt.

od 229
zł/opak.

od 999
zł/zest.

od 749
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 269
zł/szt.

8490
zł/zest.

od 369
zł/szt.
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1.
2.

3.

4.

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

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

oPraWa 
SPoT LEd coSmo
satyna, chrom, czarny chrom;
 - kinkiet, 1 źr. św. - 36,90 zł
 - listwa, 2 źr. św. - 89,90 zł
 - listwa, 3 źr. św. - 129,90 zł
 - listwa, 4 źr. św. - 159,90 zł

LamPKa SoLaroWa 
WISząca joy rGB
 - czarna
 - satynowa

oPraWa 
WISząca VITa
E27, kolor: 
grafitowy/herbaciany;
 - zwis, 1 źr. św. - 89,90 zł
 - listwa, 3 źr. św. - 199,90 zł
 - talerz, 3 źr. św. - 225,90 zł

PLafony LEd z EfEKTEm 
GWIEŹdzISTEGo nIEBa
 - śr.: 30-60 cm - od 49,90 zł
 - z pilotem, 3 barwy światła, funkcja 
ściemniania, śr.: 30-80 cm - od 79,90 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

od 2490
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

od 390
zł/szt.

890
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 4290
zł/szt.

od 3190
zł/szt.

od 6990
zł/szt.
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2. 3. 4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
1.

VILEda  
ŚcIąGaczKa do SzyB 
WIndomaTIc PoWEr

VILEda moP oBroToWy  
PłaSKI ULTramax xL Box 
komplet wiadro + mop; dodatkowo w ofercie 
wkład do mopa - 34,90 zł/szt.

VILEda 
susZarka do 
bieliZny kinG
powierzchnia  
suszenia 20 m

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)

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

BEa PojEmnIK 
cLEarBox
poj. 1,7-52 l

9990
zł/kpl.

177 
zł/szt.

117 
zł/szt.

od 549
zł/szt.

4490
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

od 599
zł/szt.
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2.
1.

maTErac 
nadmUchIWany 

welurowy 
sinGle

wym. 191x73x22 cm  
- 42,90 zł/szt. 

PonTon fIShmEn 300 SET
maks. obciążenie 265 kg,  

w zestawie pompka i plastikowe wiosła, 
wym. 252x125 cm - 219 zł/zest.

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

fILTracja I chEmIa BaSEnoWa
- od 6,99 zł

kamiZelka 
nadmUchIWana 
do PłyWanIa 
u-ion
- 15,90 zł/szt.

maTEracE 
do PłyWanIa
różne rodzaje - od 14,90 zł/szt.

PomPKI
do nadmuchiwania materacy, 
zabawek dmuchanych, różne 
rodzaje - od 10,90 zł/szt.

PłyWaK
- na małe tabletki chlorowe, 

składany - 9,99 zł
- na duże tabletki chlorowe 

- 17,90 zł

Koła do PłyWanIa
różne rodzaje - od 19,90 zł/szt.

foTEL PLażoWy  
z oParcIEm
wym. 150x86 cm - 39,90 zł/szt.

zWIErząTKa dmUchanE
różne rodzaje - od 24,90 zł/szt.

nadmUchIWana 
deska 
do PłyWanIa
z uchwytami NEMo, 
wym. 100x50 cm 
- 19,90 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 hamaków, 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.

od 699
zł/szt.
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ogrodu
Nawadnianie

hIT cEnoWy

od 1090
zł/zest.

system kontroli 
IryGacjI aPP WI-fI

- 299 zł

Zestaw 
do nawadniania
balkonowych koszy wiszących 
i roślin doniczkowych - 119 zł

cyfroWy 
reGulator 
czaSoWy 
PrzEPłyWU 
wody
możliwość ustawienia 
cykli nawadniania 
- 109 zł

zraSzacz 
WahadłoWy 
aquaZoom s

PomPa 
oGrodowa 3000/4
moc 600 W, maks. wydajność 3000 l/h, 
maks. podnoszenie 35 m

wóZek 
na Wąż 
cLEVErroLL
zestaw zawiera: wózek, 
wąż GARDENA classic 
o dł. 20 m i śr. 1/2” 
oraz kompletną armaturę 
z końcówką zraszającą

IBo PomPa 
GłęBInoWa 
sqibo 0,55
pompa śrubowa 
o mocy 550 W, 
wykonana ze 
stali nierdzewnej 
- 359 zł/szt.

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

IBo PomPa 
ZanurZeniowa 
nemo
moc 250 W, przezna-
czona do podlewania 
- 109 zł/szt.

IBo Wąż PcV 2" 
50 m niebieski
maks. ciśnienie 2 bary 
- 2,99 zł/m.b.

IBo PomPa 
zaTaPIaLna
do ścieków, wirniki pompy 
wykonano z żeliwa
 - MAGNUM 4500, 
o mocy 1500 W - 319 zł
 - MAGNUM 2900, 
o mocy 550 W - 259 zł

BroS ochrona PrzEd oWadamI
 - SPIRALE na komary, opak. 10 szt. - 6,99 zł (0,70 zł/szt.)
 - ELEKTRo + płyn 3w1: na muchy, komary i mrówki - 22,90 zł
 - SIATKA na drzwi magnetyczna, kolor: biały, czarny;  
wym.: 100x220 cm - 27,90 zł, 160x220 cm - 35,90 zł
 - SPRAY na komary i kleszcze, 50% DEET,  
180 ml - 31,90 zł (17,72 zł/100 ml)
 - GAśNIcA na osy i szerszenie automatyczna, 
400 ml - 22,90 zł (57,25 zł/l)
 - MUcHoSPRAY, 750 ml - 15,90 zł (21,20 zł/l)

aGrEcoL  
PrEParaTy  

PrzEcIW oWadom 
i GryZoniom 

(sZkodnikom)
różne rodzaje

tamark nawoZy
 - nawóz, różne rodzaje, 1 l - 8,99 zł
 - LEPINoX PLUS, zwalcza ćmę bukszpa-
nową i gąsienice motyli, 
10 g - 15,90 zł (1,59 zł/100 g)
 - nawóz morze kwiatów, 1 l - 9,99 zł
 - nawóz zadbany trawnik z mączką 
bazaltową, 8 kg - 45,90 zł (5,74 zł/kg)
 - MoSPILAN 20SP - bukszpan, 2,4 g 
- 7,99 zł (33,29 zł/10 g)

aGrEcoL naWozy
 - do pelargonii, surfinii, 1 l - 13,90 zł
 - kapsułki nawozowe, różne rodzaje, 
opak. 18 szt. - od 5,99 zł (0,40 zł/szt.)

Wąż oGrodoWy PSB
 - 3-warstwowy, poliestrowy oplot krzyżowy, odporny  
na promienie UV, 1/2” 15 m - 10,90 zł/szt.,
 - 3/4” 20 m - 29,90 zł/szt.

PomPa  
do SzamBa K-PS14500

wydajność 15,5 m3/h, wys. podnoszenia 
12 m, maks. zanurzenie 5 m,

maks. moc 550 W, z rozdrabniaczem

od 109 
zł/szt.

119 
zł/szt.

259 
zł/szt.

219 
zł/zest.

239 
zł/szt.

GWarancja 
5 lat

od 259 
zł/szt.

od 799
zł/szt.od 699

zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 599
zł/opak.

550 
W
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PodKaSzarKa 
akumulatorowa 
18 V
akumulator 2,5 Ah; szybka 
ładowarka 100% w 50 min; 
czas pracy do 65 min; 
w zestawie 20 nożyków
+ 50 pkt. PayBacK 

KoSIarKa ELEKTryczna 
PoWErmax 1200/32
szerokość koszenia 32 cm,  
moc 1200 W, wysokość 
koszenia ustawiana centralnie 
w zakresie 20-60 mm, 
waga kosiarki 8,3 kg, 
gwarancja 3 lata

kosa 
SPaLInoWa 

Handy
2-suwowy silnik o poj. 

42,7 cm3; szer. robocza 
tarczy 25,5 cm; szer. 
robocza żyłki 45 cm, 

w komplecie: szelki, 
klucz do świecy, po-
jemnik do mieszanki, 

głowica żyłkowa, 
tarcza tnąca

+ 50 pkt. PayBacK

nożycE 
do żyWoPłoTU handy

silnik 710 W; napięcie 230 V, ~50 Hz; 
dł. robocza 52,5 cm; maks. śr. gałęzi 

24 mm; listwa ostrzona laserowo

nożycE aKUmULaToroWE 
do TraWy I żyWoPłoTU GrIzzLy

akumulator 3,6 V, 1,5 Ah; dł. robocza: trawa 8 cm, 
żywopłot 12 cm; maks. śr. gałęzi 8 mm; maks. czas pracy 

40 min; akumulator wbudowany w urządzenie

kosiarka 
ELEKTryczna 
Handy
1700 W, 230 V,  
szer. robocza 38 cm,  
kosz o pojemności 
50 l

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 wyma-
ga malowania; dostępna brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

Grill 
ELEKTryczny
wym. 41,5x24 cm, 
waga 14,5 kg

PrzEnoŚny GrILL 
waliZkowy
emaliowany korpus grilla; chromowany 
ruszt grillowy 40x26 cm; składany ste-
laż umożliwiający zamknięcie pokrywy 
i bezpieczny transport

SzTUćcE W WaLIzcE
12 elementów, wykonane ze stali chromo-
wanej z uchwytem drewnianym; długość 
38 cm; w poręcznej walizce PcV do 
przechowywania

KoLcE na PTaKI
wykonane ze stali 
nierdzewnej, dł. 53 cm

PochodnIE
 - bambusowa, 
120 cm - 6,99 zł, 
150 cm - 9,99 zł
 - KNoTY do pochodni, 
4 szt. - 1,79 zł/opak. 
(0,45 zł/szt.)

SKrzynKa na oWocE
wym. 60x40 cm; różne wysokości

PrzEdłUżacz 
oGrodoWy PrzEWód
2x1 mm, dł. 10-40 m - od 19,90 zł/szt.

GrILL WęGLoWy
ruszt: 55x42 cm, żeliwny, regulacja 
wysokości misy paleniskowej za 
pomocą korby, składana półka 
boczna + półka dolna, wskaźnik 
temp. w pokrywie

249 
zł/zest.

369 
zł/kpl.

179 
zł/szt.89 

zł/szt.

419 
zł/szt.

339 
zł/szt.

129 
zł/przęsło

209 
zł/przęsło

379 
zł/przęsło

519 
zł/przęsło

1700 
W

1200 
W

109 
zł/szt.

89 
zł/szt.

75 
zł/zest.

599
zł/szt.

od 179
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

449 
zł/szt.
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6.

5.

4.
3.

2.

1.

kamienie oZdobne
1. łupek Dark Stone 16-32 mm, 25 kg - 16,99 zł (0,68 zł/kg)
2. otoczak Kalcyt 20-40 mm, 25 kg - 25,99 zł (1,04 zł/kg)
3. grys Nero Venato, 25 kg - 16,99 zł (0,68 zł/kg)
4. grys Grafito (grafitowy) 8-16 mm, 25 kg - 16,99 zł (0,68 zł/kg)
5. grys Dolomit Biały Vanilia 8-16 mm, 25 kg - 16,99 zł (0,68 zł/kg)
6. grys Bianco 8-16 mm, 25 kg - 19,99 zł (0,8 zł/kg)

PaPy IcoPaL
asfaltowa w.krycia  
na tekturze pos. szara

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

od 799
zł/szt.

od 1699
zł/opak.

od 1499
zł/szt.

od 7899
zł/rolka

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
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Akceptujemy płatności:

Psb Mrówka andrychów
34-120 andrychów, ul. krakowska 136b, tel. 33-488-14-60 

godz. otwarcia: Pn. - Pt.: 700-2000, sob.: 800-1800, nd. handl.: 1000-1700

arTyKUły WędKarSKIE militaria
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