
ZESTAW MONET*
- szafka z umywalką 60 cm - 349 zł
- słupek 32 cm - 259 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

KAbiNA NATrySKOWA OlgA
półokrągła z brodzikiem akrylowym, szkło 4 mm, 
transparentne; drzwi podwójne, przesuwne; 
wym.: 80x80 cm - 419 zł, 90x90 cm - 469 zł

WC KOMpAKT NiAgArA
miska posiada bezkołnierzowy system spłukiwania 
KERRA PRO CLEAN zapewniający łatwe utrzymanie 
czystości, w komplecie deska wolnoopadająca PP

ZESTAW NAMUr
 - słupek - 199 zł

 - szafka z umywalką, 50 cm DSM, 
lakierowana - 219 zł

ZESTAW ZEN grAfiT
grafit połysk;
 - szafka z umywalką, wym. 60 cm - 499 zł/kpl.*
 - słupek, wym. 30 cm - 279 zł/szt.

*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

gEbEriT ZESTAW 
UNifiX DElTA 50 + MiSKA rEKOrD
bezkołnierzowa deska duroplast, wolnoopadająca

279 
zł/kpl.

DESKA 
wOLNOOPADAjąCA

od 259 
zł/szt.

od 419 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

999 
zł/zest.

od 279 
zł/szt.

Sierpień  
2021

Oferta ważna  
od 06.08 do 21.08

lub do wyczerpania zapasów.

Aktywuj PAYBACK GO w aplikacji PAYBACK i otwórz ją
w czasie zakupów w Mrówce. ZłAPP kupony

i aktualne oferty – wszystko w jednym miejscu! 

Dowiedz się więcej o PAYBACK GO na: PAYBACK.pl/GO

WYGODNE ZAKUPY

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz ją i zyskuj więcej!

Z

szaleństwo cenoweŁazienkowe

+50

+200

+100

+100



1.

2.

3.

4.

1.

2.

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

SZAfKA  
lUSTrZANA  
rEflECTiON 
 - szer. 50 cm - 149 zł 
 - szer. 60 cm - 169 zł 

ZESTAW piNiA*
1. szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm 

- 319 zł, 60 cm - 359 zł, 80 cm - 429 zł
2. słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 249 zł

*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

KAbiNA prySZNiCOWA TESA
szyby przednie grafitowe 4 mm, szyby tylne w kolorze 
grafitowym, profile aluminiowe - chrom polerowany, 
wąski panel środkowy, słuchawka prysznicowa, rolki 
górne podwójne, rolki dolne pojedyncze, aluminiowe 
rączki, wys. brodzika 42 cm, gł. brodzika 28 cm; 
wym.: 80x80 cm, 90x90 cm

ZESTAW 
ŁAZIENKOWY VERTO 
kolor: biały, czarny

KOMpAKT  
MEriDA

odpływ poziomy,  
deska PP wolnoopadająca

KOMpAKT MiTO
odpływ poziomy, możliwość regu-
lacji spłukiwania eko 2/4 litra lub 
3/6 litra, deska polipropylenowa

SZAfKA TiM  
Z umYWAlKą 50 cm*

*cena nie zawiera armatury

od 79 
zł/szt.

699 
zł/zest.

od 149 
zł/szt.

od 249 
zł/szt.

79 
zł/zest.

279 
zł/zest.

DESKA 
wOLNOOPADAjąCA

249 
zł/zest.

139 
zł/zest.
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2.

1.
3. 5. 6. 7.

8.

9.
10.

12.

13. 14.

15.

1.

2.
11.4.

szer. x wys. moc cena
50x70 cm 195 w 215 zł
50x90 cm 236 w 249 zł
50x120 cm 324 w 299 zł

gRZEjNIK ŁAZIENKOWY 
ChrOMOWANy KrONOS

R

gRZEjNIK ŁAZIENKOWY 
RARO BIAŁY

R

szer. x wys. moc cena
50x59,5 cm 263 w 149 zł
50x91 cm 363 w 209 zł

50x122,5 cm 475 w 239 zł

gRZEjNIK ŁAZIENKOWY 
rArO CZArNy MAT

R

szer. x wys. moc cena
50x59,5 cm 263 w 169 zł
50x91 cm 363 w 239 zł

50x122,5 cm 475 w 269 zł

WANNA MiTO rED*
stelaż w komplecie;  

wym. 140x70 cm - 319 zł, wym. 150x70 cm - 349 zł, 
wym. 160x70 cm - 359 zł, wym. 170x70 cm - 379 zł

*cena bez obudowy

ChEMiA gOSpODArCZA
1. LENOR PROFESSIONAL koncentrat do płukania, różne rodzaje, 4,75 l/5 l 

- od 35,99 zł (od 7,20 zł/l)
2. SIDOLUX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,99 zł
3. PUR SEKRETY KUCHARZA płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
4. KH-7 preparat do usuwania kamienia, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
5. KH-7 preparat do odtłuszczania, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
6. KRET żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł
7. KRET granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)
8. DESCALER odkamieniacz urządzeń gospodarstwa domowego i sanitariów,  

500 ml - 20,99 zł (41,98 zł/l)

9. CERAMIC preparat do mycia ceramiki sanitarnej, 750 ml - 22,99 zł (30,65 zł/l)
10. CITRUS środek do czyszczenia, nabłyszczania i usuwania osadów po wodzie,  

750 ml - 22,99 zł (30,65 zł/l)
11. BRAIT odświeżacz powietrza, spray, różne rodzaje, 300 ml - 7,49 zł (24,97 zł/l)
12. BRAIT MAGIC FLOwER odświeżacz powietrza, różne rodzaje, 75 ml - 11,99 zł 

(15,99 zł/100 ml)
13. KATRIN PLUS XL czyściwo białe, 822 listki/1,9 kg - 19,99 zł 
14. Płyn antybakteryjny do mycia rąk, 5 l - 55,99 zł (11,20 zł/l)
15. Żel antybakteryjny do rąk, 400 ml - 9,99 zł (24,98 zł/l)

SUSZArKA 
bAlKONOWA 

fOrMiCA
powierzchnia suszenia 

18 m.b.

mOp OBROTOWY pŁAsKI TuRBO 360

pUrOX
1. perfumowany proszek do prania, 

9,2 kg/120 prań COLOR/UNIVERSAL 
- 27,99 zł (3,04 zł/kg / 0,23 zł/pranie) 

2. żel do prania, 5,3 l + kapsułki dr. Prakti, 
24 szt., różne rodzaje - 19,99 zł 

od 215 
zł/szt. 

od 149 
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

od 319 
zł/kpl.

od 499
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

4490
zł/szt.

129 
zł/szt.
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pOrCElANA rEgUlAr
kubek 400 ml - 8,90 zł, filiżanka ze spodkiem 200 ml - 15,90 zł,  
talerz deserowy - 11,90 zł, mlecznik 280 ml - 10,90 zł, cukiernica 300 ml - 16,90 zł

pOjEMNiK 
hUbErT&hilDA
z wkładem, różne wielkości

OKlEiNA MEblOWA
rozm.: 45x200 cm - 12,90 zł,  
67,5x200 cm - 19,90 zł,  
90x200 cm - 27,90 zł;  
dostępne różne wzory/motywy

pOrCElANA OlyMpiA/OrO
kubek 340 ml - 8,99 zł, miseczka 500 ml - 9,99 zł,  
filiżanka ze spodkiem 250 ml - 15,90 zł, talerz deserowy - 10,90 zł

RAmKI NA ZdjęcIA 
YOsEmITE/sEVIllA
dostępne różne formaty

KOMplET 
pOścIElI dEmI
z satyny bawełnianej,  
100% BAwEłNA

RóżNE WZORY

pOścIEl AlOE VERA
poduszka: 50x60 cm - 22,90 zł, 70x80 cm - 34,90 zł;  
kołdra: 160x200 cm - 49,90 zł, 220x200 cm - 64,90 zł

pOjEMNiK 
fOrMiCA

KOSZ 
WiElOfUNKCyjNy
poj. 15 l

 - wym. 140x200 cm, wym. 70x80 cm 1 szt. - 69,90 zł 
 - wym. 160x200 cm, wym. 70x80 cm 2 szt. - 79,90 zł 
 - wym. 200x220 cm, wym. 70x80 cm 2 szt. - 99,90 zł 

od 890
zł/szt.

od 1790
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 6990
zł/kpl.

od 2290
zł/szt.

3990
zł/szt.

999
zł/szt.
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KOLORY
ŚWIATATaniej!

na konto30 zł
odbierz

Kup 2x2,5 l lub 1x5 l  

FARBY duluX KOlORY śWIATA  

(zachowaj dowód zakupu)

Zarejestruj zakup na 

WWW.KOlOrySWiATATANiEj.pl

i odbierz 30 zł na konto!

fArbA DEKOrAl 

rEMONTy 5 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

DEKOrAl  

MOC KOlOrU

bECKErS DESigNEr COlOUr
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, 
lateksowa farba do ścian i sufitów, tworzy 
piękne matowe, zmywalne wykończenie, 
wydajność do 16 m2/l; 2,5 l (26 zł/l)

DUlUX  
KOlORY śWIATA
lateksowa farba do ścian 
i sufitów; 2,5 l - 44,99 zł (18 zł/l),  
5 l - 85,99 zł (17,20 zł/l)

Promocja trwa od 6.08.2021 do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania total  
puli zwrotów, która wynosi 3000 x 30 zł (w zależności od tego, które ze  
zdarzeń nastąpi jako pierwsze). Maksymalna wartośc zwrotu wynosi 90 zł.  
Akcja dostępna jedynie w sklepach PSB Mrówka. Regulamin dostępny na 
stronie organizatora www.smolar.pl oraz www.koloryswiatataniej.pl

mAgNAT cREATIVE
farba lateksowa, o głębokim stopniu 
matowości i antyrefleksyjna, szczegól-
nie polecana do malowania dużych 
powierzchni, 2,5 l (22 zł/l)

SADOliN gArDEN 
nowoczesny, wydajny impregnat 
do drewna, służy do dekoracyjne-
go i ochronnego malowania wszel-
kich drewnianych powierzchni  
na zewnątrz, 5 l (10,40 zł/l)

hAMMEriTE
jednoskładnikowa farba do an-
tykorozyjnego, dekoracyjnego 
malowania metali, połysk lub 
półmat 0,7 l (48,56 zł/l)

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

DEKOrAl MOC KOlOrU
farba lateksowa do ścian i sufitów; 
2,5 l (16 zł/l)

jEdYNKA śNIEżNOBIAŁA
farba do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
10 l + 10% GRATIS (4,27 zł/l)

11
litrów

bECKErS DESigNEr 
priMEr 
farba gruntująca, 10 l (6 zł/l)

DEKOrAl rEMONTy
akrylowa farba do ścian i sufitów, 
10 l (6 zł/l)

ElASTyCZNA 
ZAprAWA 
KlEjącA cm16
z włóknami, 25 kg 
(1,48 zł/kg)

gŁAdź 
SZpAChlOWA 
ACryl pUTZ STArT
20 kg (1,40 zł/kg)

bETONiArKA
wieniec żeliwny

155/120 l, 1000 w

TACZKA  
SpAWANA 
sKRęcANA
gr. 1 mm, 85 l

pOjEMNiK KASTrA
 - 45 l - 12,99 zł
 - 65 l - 14,99 zł
 - 90 l - 20,99 zł

iMprEgNAT 
dO OgROdZEŃ 
bETONOWyCh 
iNTENSyWNy
wodny impregnat ożywiający 
kolor ogrodzeń betonowych; 
trwale chroni przed wpływem 
warunków atmosferycznych, 
5 l (24 zł/l)

iMprEgNAT 
MOKrA KOSTKA 
rOZpUSZCZAlNiKOWy 
preparat do impregnacji kostki 
brukowej, powierzchni betono-
wych, płotów betonowych; zabez-
piecza przed wnikaniem wilgoci 
w podłoże, 5 l (34 zł/l)

2,5
litra

6499
zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

5499
zł/szt.

5199
zł/szt.

3399
zł/szt.

5
litrów

5
litrów

5
litrów

4,5
litra

0,7
litra

zł/szt.

3999
zł/szt.

4699
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

5999
zł/szt.

5999
zł/szt.

2799
zł/opak.

999 
zł/szt.

169 
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

11999
zł/szt.

16999
zł/szt.

hiT CENOWy

zł/opak.
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hiT CENOWy

od 6490
zł/szt.

hiT CENOWy

6490
zł/szt.

1.

2.

1.
2.

plAfONy
różne rodzaje

plAfON 
iTAliA lED 
z czujnikiem ruchu 
360°;
12 w - 64,90 zł, 
16 w- 69,90 zł

OprAWA  
ElEWACyjNA ESO

kolor czarny, inox, gwint E27

OpRAWA OśWIETlENIOWA gAlAcTIcO
gwint E27, moc 60 w; zwis, 1 źr. św. - 64,90 zł;  
listwa lub talerz, 3 źr. św. - 199 zł

SpOT hAlOgENOWy TilDA
kolor chrom;
kinkiet - 39,90 zł; listwa 2 - 69,90 zł 
listwa 3 - 105,90 zł; listwa 4 - 125,90 zł

lAMpKi biUrKOWE 
gwint E14, różne rodzaje

lAMpKA biUrKOWA riO
gwint E27, różne kolory

żARóWKI lEdOWE
różne rodzaje 

lAMpKA  
biUrKOWA lED

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

dostępne kolory: biały, czarny, srebrny

lAMpKi 
biUrKOWE lED 
różne rodzaje

lAMpKA  
biUrKOWA  
lED EDDy
moc 6 w, barwy świece-
nia: ciepła/neutralna/zim-
na biel; 3 zmiany jasności

lAMpKA  
biUrKOWA  
lED jASMiNE 
moc 6 w, uchwyt klips, 
4 zmiany jasności

OpRAWA OśWIETlENIOWA KuTum
kolor: biały, czarny; gwint E27, śr. 27 cm

OpRAWA OśWIETlENIOWA WIsZącA
1. CLARKE, kolor czarno-złoty, gwint E27, śr. 40 cm - 129 zł
2. AMY, kolor srebrny, gwint E27, śr. 40 cm - 169 zł

lAmpA WIsZącA dZIEcIęcA
1. BUTTERFLY, wisząca, różowa - 64,90 zł
2. jET, wisząca, kolory: biała, złota - 149 zł

od 9990
zł/szt.

od 6490
zł/szt. 4290

zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

1999
zł/szt.

od 399
zł/szt.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

od 6990
zł/szt.

od 5490
zł/szt.

6990
zł/szt.

109 
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

hiT CENOWy

od 6490
zł/szt.
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BIuRKO OlEK BIAŁE
wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej, 
4 pojemne szuflady, nowoczesna stylistyka (szu-
flady bez uchwytów), wym. 94x75x43 cm

fArbA TAbliCOWA
DEKOrACyjNA TiKKUrilA
- Litu: 0,33 l - 24,99 zł (75,73 zł/l), 1 l - 74,99 zł
- Magnetic, 0,5 l - 63,99 zł (127,98 zł/l)

bUTElKA 
FIlTRującA
0,5 l, w zestawie 
butelka + 1 filtr

bUTElKA 
FIlTRującA
0,7 l, w zestawie 
butelka + 2 filtry

filTry DO bUTElKi
zestaw zawiera 2 filtry i zakrętkę, pa-
sują do wszystkich butelek filtrujących, 
2 filtry = 2 miesiące czystej  
i smacznej wody

bUTElKA  
FIlTRującA
0,3 l, w zestawie butelka + 1 filtr

KRZEsŁO  
mŁOdZIEżOWE cAmpER
oparcie tapicerowane „oddychającą 
siatką”; siedzisko - tkanina 3D mesh; 
podstawa metalowa, chromowana; 
podłokietniki z tworzywa; kółka do 
powierzchni twardych, nierysujące; 
regulacja wysokości siedziska, 
dostępne kolory: czarny, szary

fOTEl  
mŁOdZIEżOWY lupus
tapicerowany imitacją skóry; regulacja 
wysokości siedziska za pomocą pod-
nośnika pneumatycznego; podstawa 
metalowa, chromowana; z kółkami 
do powierzchni miękkich; dostępne  
kolory: szary, biały, różowy, czarny

KRZEsŁO  
mŁOdZIEżOWE NITRO
tapicerowane imitacją skóry; regulacja 
wys. siedziska; podstawa i podłokietniki 
z tworzywa; kółka do powierzchni  
miękkich; dostępne kolory: czerwony, 
biały

fOTEl  
gAMiNgOWy fASTliNE
tapicerowany imitacją skóry oraz 
w środkowej części tkaniną membra-
nową 3D; podłokietniki z tworzywa 
z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami; 
podstawa nylonowa, mechanizm koły-
sania się TILT pozwalający na blokadę 
w pozycji do pisania, regulację siły wy-
chylenia oparcia; kółka do powierzchni 
twardych z oponkami; dostępne kolory: 
czerwony, szary, czarny

fOTEl  
gAMiNgOWy MAXiMA 
tapicerowany ekoskórą; wyposażony 
w mechanizm kołysania się, 2-dźwi-
gniowy, pozwalający na blokadę 
fotela w pozycji do pracy i wychyle-
nie do 130 stopni; kółka z oponką do 
twardych powierzchni, nierysujące 
podłogi; podłokietniki z tapicero-
wanymi nakładkami; podstawa 
racingowa; poduszki zdejmowane, 
podpierające lędźwie oraz odcinek 
szyjny kręgosłupa; dostępne kolory: 
czarny z dodatkami (kol. czerwony, 
szary, biały, niebieski)

fOTEl  
biUrOWy EliOS 
tapicerowany tkaniną 3D MESH; 
ergonomicznie profilowane siedzisko 
i oparcie; wyposażony w mechanizm 
2-dźwigniowy, pozwalający na blo-
kadę fotela w pozycji do pracy i wy-
chylenie do 130 stopni; regulowane 
poduszki, podpierające lędźwiowy 
i szyjny odcinek kręgosłupa; miękkie, 
tapicerowane nakładki na podłokiet-
niki; wysuwany podnóżek; metalowa, 
chromowana podstawa; kółka do 
powierzchni twardych; dostępne 
kolory: czarny, szary

TAbliCE: KOrKOWA, plANEr, 
suchOścIERAlNA-mAgNETYcZNA
dostępne różne wymiary; w ofercie dostępne również 
markery, kpl./4 kolory - 26,90 zł/kpl.

pOjEMNiK lUNCh
poj. 0,9-1,6 l

259 
zł/szt.

od 2499
zł/szt.

2199
zł/zest.

2299
zł/zest.

2799
zł/zest. 1799

zł/zest.

0,7 l

0,5 l

0,3 l

199 
zł/szt.

219 
zł/szt.

279 
zł/szt.

369 
zł/szt. 429 

zł/szt.

429 
zł/szt.

od 1890
zł/szt.

od 1990
zł/szt.
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Remont z namito przyjemność

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

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

SZlifiErKA OSCylACyjNA  
DElTA 105 W
moc 105 w; wym. stopy roboczej 140x140x97 mm; 
zintegrowany system odprowadzania pyłu; liczba 
oscylacji 24000/min; amplituda oscylacji 1 mm

mŁOT udAROWO-OBROTOWY  
Z UChWyTEM SDS plUS
moc 790 w; energia udaru 2,7 j; waga 
2,8 kg; maks. średnica wiercenia: w murze 
68 mm, w metalu 13 mm, w drewnie 
30 mm; walizka w zestawie

SpAWArKA 
iNWErTOrOWA 110 A
prąd spawania 20-110 A; śr. elektrod 
1,6-2,5 mm, wyposażenie: szczotka 
z młotkiem, tarcza ochronna, klema 
masy, uchwyt elektrody, przewody 
spawalnicze

pRZYŁBIcA 
SpAWAlNiCZA Z filTrEM 
ODChylNyM
wizjer 110x90 mm, stopień przyciem-
nienia 11 DIN, stopień ochrony UV/IR 
maks. 16 DIN, komfortowe, regulowa-
ne nagłowie, możliwość zastosowania 
filtra automatycznego FSS 05

pRZYŁBIcA spAWAlNIcZA 
AUTOMATyCZNA
wizjer 42x92 mm, zakres przyciemniania 
9 - 13 DIN, ochrona UV/IR: 16 DIN, funkcja 
GRIND - SZLIFOwANIE - możliwość wyłącze-
nia przyciemnienia do pracy szlifierką przy ob-
róbce spawu, regulowane nagłowie, zasilanie: 
panel słoneczny + wbudowana bateria litowa

WIERTARKO-WKRęTARKA  
udAROWA 18 V lI-ION
zasilanie 2 akumulatory 18 V Li-Ion, 1,5 Ah; dwa biegi; maks. pręd. 
obr. 0-360/0-1400 obr./min; udar 21 000 ud./min; maks. moment 
obr. 45 Nm; maks. śr. wiercenia: drewno 25 mm, metal 10 mm, beton 
10 mm; w zestawie: torba, wiertła do drewna, metalu i betonu

REgAŁ  
plASTiKOWy
wym. 740x400x1800 mm,  
5 półek, nośność 50 kg na półkę

bEZprZEWODOWA  
STACjA pOgODOWA
z pomiarem temp. zew. i wewnętrznej, 
kolor: czarny, biały

pRZEdŁużAcZE 
biUrKOWE
różne rodzaje

259 
zł/zest.

4990
zł/szt.

169 
zł/szt.

110 
A

1200 
W

790 
W

650 
W

105 
W

169 
zł/szt.

7990
zł/szt.

499 
zł/zest.

169 
zł/zest.

WAliZKA 
w KOMPLECIE

WAliZKA 
w KOMPLECIE

18 
V

379 
zł/zest.

99 
zł/szt.

6990
zł/szt.

od 4990
zł/szt.
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1.

2.uchWYT TV 
1. 26-55" - 29,90 zł 
2. 23-42" - 42,90 zł ANTENA dVBT

różne rodzaje

KAbEl hDMi
pozłacane wtyki HQ, 
1,5 m

prZEWóD 
KONCENTryCZNy

10 m - 9,99 zł, 20 m - 17,99 zł

sZlIFIERKA KąTOWA 18 V
śr. tarczy 115 mm,  maks. prędkość 
8500 obr./min,  łagodny start   

ZAKRęTARKA udAROWA 18 V 
moment obrotowy 140 Nm,  
 maks. prędkość 2300 obr./min ,  
uchwyt sześciokątny: 1/4”        

ZEsTAW sTARTOWY 18 V  
akumulator 2,5 Ah ,  
szybka ładowarka 3 A,  
 czas ładowania 50 min

mulTIsZlIFIERKA 18 V 
maks. prędkość 2400 min-1,   
mocowanie papieru na rzepy,  
 rozm. stopy (delta) 150x150x100 mm
         

NOżYcE dO żYWOpŁOTu 18 V
 długość miecza 520 mm,  zęby ostrzone 
laserowo i diamentowo,  rozstaw zębów 15 mm         

pOdKAsZARKA 18 V
 szerokość robocza 24 cm,  
 ostrza dwustronne 20 sztuk ,  
regulowany uchwyt  
         

NARZędZIE WIElOFuNKcYjNE 18 V
 maks. prędkość: 20000 obr./min ,  
kąt oscylacji 3,2° , stopa szlifierska  
delta 93x93x93 mm

mŁOT udAROWY 18 V
 siła udaru 1,2 j,  uchwyt SDS-Plus  
funkcje: wiercenie, wkręcanie,   
wiercenie + udar      

WIERTARKO-WKRęTARKA 18 V 
2-biegowa: I: 0-350 min-1, II: 0-1250 min-1,
moment obrotowy 44 Nm,  
 regulacja momentu obrotowego: 20+1    

dO KAżdEgO uRZądZENIA 
AKUMUlATOr 2,5 Ah I ŁAdOWARKA  

ZA 1zł*

1zł*

*oferta ważna do wyczerpania zapasów zestawów startowych za 1 zł; zestaw startowy za 1 zł przysługuje tylko w przypadku zakupu jednego z urządzeń EINHELL z ulotki promocyjnej

200+
URZąDZEŃ

od 2990
zł/szt.

4490
zł/szt.

999
zł/szt.

od 999
zł/szt.

199 
zł/szt.

239 
zł/szt.

149 
zł/szt.

279 
zł/szt.

229 
zł/szt.

209 
zł/szt.

299 
zł/szt.

159 
zł/szt.

Sierpień 2021 9  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



7 mm

8 mm

8 mm

8 mm

gREs sZKlIWIONY AshVIllE
wym. 29,7x59,8 cm, kolory: beige, brown, light grey, grey; gat. 1

pŁYTKI gREsOWE ITAlIAN WOOd
wym. 18,5x59,8 cm, kolory: beżowy, brązowy, szary; gat. 1

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

prODUKT

pOlSKi

dRZWI ZEWNęTRZNE AlFA*
wym. 90 cm, kolor: złoty dąb, orzech, 
antracyt; wypełnienie: spieniony polistyren  
*komplet akcesoriów w cenie

Dąb Parkietowy/Zorba, 
AC4, 7 mm - 23,99 zł

1.

Dąb Colorado,  
AC4, 8 mm - 26,99 zł

2.

Dąb Benito,  
AC4, 8 mm, V-fuga - 32,99 zł

3.

Dąb Tobago,  
AC5, 8 mm, V-fuga - 39,99 zł

4.

pANElE pOdŁOgOWE 

DESKA   
TArASOWA NOblE
dwustronna,  
wym. 25x140x2400 mm, 
 - nieszczotkowana (NS),  
kolor: brąz, grafit
 - szczotkowana (L),  
kolor: brąz, grafit, orzech

2999
zł/m2

999 
zł/kpl.

1699 
zł/kpl.

od 2399
zł/m2

3690
zł/szt.

zł/m2
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1.

2.

3.

mATA BAlKONOWA pcV 
dWusTRONNA Z FIlTREm uV
wym. 0,9x5 m

DrEWNiANy  
STOjAK  
NA DONiCZKi
- od 17,99 zł

KOSZ 
MOrOCCAN 
- od 16,99 zł

OsŁONKA/WOREK  
NA ROślINY
- od 11,99 zł

OsŁONKI
różne rodzaje: z doniczką wewnętrzną, na kółkach lub z podstawką 

KAlOSZE i ChODAKi
kolory: czarny, zielony

KUChENKA 
TUrySTyCZNA 
WAliZKOWA 

gAZ KArTUSZ
 - uniwersalny, 400 ml, 227 g 
- 6,99 zł (17,47 zł/l)
 - techniczny, 600 ml, 330 g 
- 14,90 zł (24,83 zł/l)

pAlNiK 
CErAMiCZNy 
1,15 kW

brOWiN
 - maszynka do przecierania pomidorów +50 pkt. pAYBAcK - 44,99 zł
 - drylownica do śliwek - 19,99 zł
 - beczka kiszonka, biała, uchwyty, różne pojemności - od 29,99 zł
 - beczka kamionka, z pokrywką, 1,4 l - 59,99 zł
 - garnek kamionka, z pokrywką i uszczelką wodną, 5 l +50 pkt. pAYBAcK - 139 zł
 - słoik + szczypce i kolorowa zakrętka, różne pojemności - od 6,49 zł
 - chwytak do słoików - 10,99 zł
 - uniwersalny otwieracz 2w1 do słoików śr. 66 i 82 mm - 5,99 zł

lUSTrO DrEWNiANE
1. Szwecja, wys. 52 cm, szer. 36 cm - 109,99 zł
2. Dania, wys. 53 cm, szer. 34 cm - 119,99 zł
3. Norwegia, wys. 53 cm, szer. 34,5 cm - 109,99 zł

Lustro zostało zaprojektowane w bardzo ciekawym stylu;  z pewnością stanie się widocznym elementem wystroju;  doskonale wkomponuje się w zakamarki ogrodu czy  tarasu, optycznie je powiększając; dostępne różne kolory.

7999
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

od 2490
zł/para

od 299
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 699
zł/szt. 2290

zł/szt.

95 
zł/szt.

od 10999
zł/szt.
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 *10 lAT gWArANCji pO rEjESTrACji NA STrONiE: WWW.pOlbrAM.EU

SySTEM  
OgrODZENiOWy KOrA*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m; stal ocynk  
+ RAL 7016, struktura

SySTEM  
OgrODZENiOWy SONiA*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m;  
stal ocynk + RAL 7016, struktura 

SySTEM  
OgrODZENiOWy liWiA*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m;  
stal ocynk + RAL 9005

SySTEM  
OgrODZENiOWy iNgA
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m;  
ocynk + RAL 9005, wymaga malowania; 
dostępna brama i furtka

KOSMETyKi 
SAMOChODOWE 
bOTTAri 
różne rodzaje

CyfrOWy 
rEgUlATOr 
CZASOWy 
pRZEpŁYWu 
WODy
możliwość 
ustawienia cykli 
nawadniania

ZESTAW 
DO NAWADNiANiA
balkonowych koszy wiszących 
i roślin doniczkowych, system 
do rozpraszania mgiełki

SySTEM 
KONTrOli 
irygACji App
wersja wi-Fi, system 
zarządzany aplikacją 
na Android i iOS 
Control Master 
lub do użytku 
wewnętrznego

NOżYcE spAlINOWE  
fAWOryT SpN 261

silnik 2-suwowy; pojemność 26 cm3;  
moc 0,75 kw (7500 obr./min); długość  

robocza 56 cm; maks. średnica gałęzi 28 mm;  
regulowany kąt głowicy; system antywibracyjny

ibO pOMpA 
pOWiErZChNiOWA 
MUlTi 1300 iNOX
wydajność maks. 80 l/min, maks. 
wysokość podnoszenia 48 m, 
ciśnienie maks. 4,8 bar

599 
zł/przęsło

589 
zł/przęsło

249 
zł/przęsło

139 
zł/przęsło

85 
zł/szt.

99 
zł/zest.

269 
zł/szt.

499 
zł/szt.

od 399
zł/szt.

369 
zł/szt.

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

w ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy płatności:

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

Bolesławiec | ul. Tadeusza Kościuszki 27 7.00-21.00 7.00-21.00
Braniewo | ul. Królewiecka 66 7.00-19.00 8.00-17.00
Brzeg | ul. Włościańska 7 8.00-20.00 8.00-20.00
Busko-Zdrój | ul. Bohaterów Warszawy 115 7.00-20.00 8.00-18.00
Chmielnik | Al. Zwycięstwa 24 7.00-20.00 7.00-20.00
Ciechanów | ul. Niechodzka 5 7.00-20.00 8.00-18.00
Darłowo | ul. Portowa 15 7.00-20.00 7.00-18.00
Drawsko Pomorskie | ul. Starogrodzka 29 7.00-19.00 7.00-18.00
Drobin | ul. Płocka 34 7.00-18.00 7.00-14.00
Ełk | ul. Kilińskiego 16 7.00-19.00 8.00-16.00
Grodzisk Mazowiecki | ul. Gen. G. Orlicz-Dreszera 2 A 7.00-20.00 8.00-18.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

Grodzisk Wielkopolski | ul. Zielonogórska 9 8.00-20.00 8.00-20.00
Kielce | Al. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 21 C 7.00-21.00 7.00-21.00
Kolno | ul. Wojska Polskiego 50 7.00-19.00 7.00-15.00
Lubaczów | ul. Wyszyńskiego 29 7.00-20.00 7.00-17.00
Mały Płock | ul. Krótka 1 7.00-17.00 7.00-14.00
Nasielsk | ul. Warszawska 67/69 7.00-19.00 7.00-19.00
Opole Lubelskie | ul. Przemysłowa 19 7.00-20.00 7.00-16.00
Piekoszów | ul. Czarnowska 54 7.00-20.00 7.00-20.00
Pisz | ul. Fryderyka Adama Czerniewskiego 16 7.00-18.00 7.00-15.00
Płońsk | ul. Pułtuska 58 8.00-19.00 8.00-16.00
Raciąż | ul. Zawoda 30 A 7.00-18.00 7.00-14.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

Ropczyce | ul. Ogrodnicza 4 7.00-20.00 7.00-18.00
Skwierzyna | ul. 2 lutego 9 7.00-19.00 7.00-18.00
Starachowice | ul. Wielkopiecowa 2 7.00-20.00 7.00-20.00
Strzelin | ul. Dzierżoniowska 16 C 7.00-18.00 7.00-15.00
Strzelno | ul. Św. Ducha 12 7.00-16.00 7.00-13.00
Strzyżów | ul. Tunelowa 9 7.00-18.00 7.00-15.00
Szczecinek | ul. Koszalińska 87 7.00-20.00 7.00-20.00
Tarnobrzeg | ul. gen. Władysława Sikorskiego 86 7.00-20.00 8.00-20.00
Trzebiatów | ul. Torowa 20 A 7.00-19.00 7.00-18.00
Wschowa | ul. Towarowa 2 8.00-20.00 8.00-18.00
Żuromin | ul. Przemysłowa 4/8 B 7.30-19.00 7.30-19.00

prODUKT
pOlSKi

*nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka

Nawadnianie

+50+50



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
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