
AKCESORIA BASENOWE
- termometr mały - 8,99 zł
- dozownik tabletek pływający - 9,99 zł
- siatka do czyszczenia basenu - 19,99 zł
- pompa filtrująca do basenu Bestway, 
1250L/H - 149 zł

2.1.

ZESTAW RONDA*
kolor: biały/buk truflowy; słupek, podwieszany - 249 zł; 
szafka z umywalką 60 cm, podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

toaletka kosmetyczna do wizażu
biała z oświetleniem, z 4 szufladami, wym. 90x40x140 cm 

KABINA PRySZNICOWA AlBA
szkło mleczne 4 mm, motyw grecki, profile 
aluminiowe (chrom), brodzik aBs, podwójne 
rolki, wysokość brodzika 15 cm, głębokość 
brodzika 5 cm, wym. 80x80, 90x90 cm

KOSZ  
na bieliznę 
50 l, różne kolory 

SÓl  
TABlETKOWA PSB

do uzdatniania wody, 
worek 25 kg (0,99 zł/kg)

BASENy  
OgRODOWE  
ROZPOROWE*
 - wym. 240x63 cm

*dostępne również przykrycia basenowe

TRAMPOlINA 
OgRODOWA 
1. 8 FT, śr. 244 cm 
- 399 zł
2. PRO FIBER 12 FT, 
śr. 366 cm - 899 zł

BASENy  
ogrodowe stelażowe*

 - wym. 300x76 cm z pompą filtrującą - 399 zł;  
*dostępne również przykrycia basenowe

od 249 
zł/szt.

hIT CENOWy

529 
zł/szt.

hIT CENOWy

od 399 
zł/szt.

799 
zł/szt.

od 899
zł/szt.

109 
zł/szt.

55 
zł/szt. 2490

zł/opak.

399 
zł/szt.

Lipiec  
2021

Oferta ważna  
od 2.07 do 17.07

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka
chełm, Janów LubeLski,  

krasnystaw, kraśnik, LeżaJsk

mrowkakrasnik

mrowka_cheLm

zajmiemy się twoją

łazienką

Baseny

ogrodowe

z aplikacją PAYBACK!

(=20 zł)

ODBIERZ 

Remontujesz? Planujesz duże zakupy? Aktywuj kupon
w aplikacji i sprawdź swój cel zakupowy na lipiec. 

Zsumujemy wszystkie
Twoje zakupy w lipcu
z kartą PAYBACK.

CEL OSIĄGNIĘTY?
+2 000 PUNKTÓW
JEST TWOJE!

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz z PAYBACK.pl/aplikacja

+500



* 10 lAT gWARANCjI PO REjESTRACjI  
na stronie: www.polbram.eu

7 mm

2.

8 mm

1.

nowoŚĆ!

nowoŚĆ!

płytka monsanto, opak. 0,42 m2

płytki cegłopodobne Monsanto z gotową fugą doskonale 
sprawdzają się na elewacji, jak i w salonie, pokoju dzien-
nym czy w przedpokoju (88,07 zł/m2)

płytka maroko
płytka dekoracyjna, wykonana z gipsu, do wewnątrz

SySTEM OgRODZENIOWy BONA*
przęsło, szer 2 m, wys. 1,20 m + 50 pkt. PAyBACK; 
ocynk+RaL 7016 struktura

2. Jesion Kalimera, 
aC4, 7 mm 
- 26,99 zł

1. Dąb Kreta, 
aC4, 8 mm 
- 29,99 zł

DRZWI  
zewnętrzne malta
kolory: złoty dąb, orzech; szerokość: 
80, 90 cm; wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, klamka, komplet zamków 
i wkładek, próg stalowy nierdzewny, 
wypełnienie: pianka poliuretanowa, 
wykończenie: okleinowane PVC, 
okleina drewnopodobna, bolce 
antywyważeniowe

skrzydło  
RAMOWE 
wewnętrzne 
IBIZA*
szerokość od 60 do 90 cm, 
szyba hartowana, kolor dąb 
Montana - folia 3D
*ceny bez klamki i ościeżnicy

płytki ceramiczne morella crema
imitacja kamienia w odcieniach ciepłego piaskowca z deli-
katną żyłką Carving, format 60x120 cm, opak. 1,44 m²

KlAMKA DO DRZWI jARO-R
M6/M9, w kolorze chrom lakierowany/nikiel 
lakierowany, dzielona 

panele podłogowe

skrzynka na listy lucas 
kolor antracyt, starannie wykonana, z zamknięciem  
na kluczyk i miejscem na nazwisko 

SySTEM OgRODZENIOWy NADIA
przęsło, wys. 1,18 m, szer. 2 m 

płytki ceramiczne intago wHite 
format 60x60 cm, opak. 1,44 m² 

3999
zł/opak.

2499
zł/opak.

2799
zł/szt.

549 
zł/przęsło

89 
zł/m2

zł/przęsło

od 2699
zł/m2 

745 
zł/kpl.

od 329 
zł/szt.

hIT CENOWy

69  
zł/szt.

hIT CENOWy

5999

zł/m2

Lipiec 20212

produkt
POlSKI

*Nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka

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

SZYBCIEJ



duluX easy care
farba plamoodporna, 
różne kolory, 2,5 l (26 zł/l)

jEDyNKA  
DREWNO I METAl
emalia alkidowa do po-
wierzchni drewnianych i meta-
lowych, 0,9 l (od  18,88 zł/l)

MAgNAT CERAMIC
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej 
generacji, wyprodukowana przy wykorzy-
staniu innowacyjnej technologii CERaMIC 
sYsTEM bazującej na ceramicznych 
komponentach oraz najwyższej jakości 
żywicach i pigmentach, 2,5 (28 zł/l)

grunt psb 
uniwersalny 
5 l (1,80 zł/l)

MAgNAT  
CREATIvE WhITE
10 l (13 zł/l)

DEKORAl AKRylIT W
farba lateksowa,  
odporna na szorowanie,  
10 l + 10% GRaTIs (6,82 zł/l)

drabina aluminiowa,  
domowa dwustronna

liczba stopni: 11, nośność maksymalna  
150 kg, stopnie i stopki antypoślizgowe

RAfIl fARBA 
DO BRAM 
i ogrodzeń 
0,9 l (79,98 zł/l)

ZESTAW MAlARSKI  
z taŚmą maskującą
rolka Gepard 18 cm, wys. runa 11 mm;  
rolka Gepard 10 cm, wys. runa 7 mm; kuweta;  
pędzel płaski 40 mm; taśma maskująca 38 mm x 33 m

ZESTAW MAlARSKI  
z wkładkami do kuwety
rolka Gepard 18 cm, wys. runa 11 mm;  
rolka Gepard 10 cm, wys. runa 7 mm; kuweta;  
pędzel płaski 40 mm; 2 wkładki wymienne do kuwety

lakierobejca żywiczna 
odżywia i zabezpiecza drewno, zapew-
niając mu trwałość nawet do 10 lat, 2,5 l 
(47,60 zł/l)

fASADA fARBA  
ElEWACyjNA ECO
to farba elewacyjna o wysokiej sile krycia 
oraz odporności na warunki atmosferycz-
ne, 10 l (8,99 zł/l)

DREWNOChRON 
impregnat eXtra
powłokotwórczy, różne  
kolory, 4,5 l (20 zł/l)

grunt szczepny kontakt + primacol,
to specjalistyczny preparat wzmacniający siłę wiązania 
na trudnych podłożach; skutecznie likwiduje zbyt wysoką 
nasiąkliwość, stabilizuje i wzmacnia powierzchnie, zawiera 
kwarcowe dodatki, do wnętrz i na zewnątrz, poj. 7,5 kg 
(5,33 zł/kg)

różne cele, 3 biele – PROTECT aG+, EVER WHITE, REVO-
LUTION – innowacyjna linia farb białych do malowania 
ścian i sufitów gotowych na każde wyzwanie, poj. 9 l

PROTECT Ag+ 
zawiera jony srebra, które 
tworzą powłokę ochronną 

odporną na bakterie,  
grzyby i codzienne  

zabrudzenia  
- 169 zł/szt.

altaX impregnat żywiczny 
trwały i odporny na czynniki atmosferyczne, 
zawiera wysokogatunkowe żywice, różne 
kolory, 4,5 l (21,11 zł/l)

6499
zł/szt.

8999
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

od 1699
zł/szt.

8999
zł/szt.

0,9
litra

4,5
litra

4,5
litra

0,9
litra

5
litrów

3999
zł/szt. 3999

zł/szt.

899
zł/szt.

399 
zł/szt.

9499
zł/szt.

129 
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

7,5
kg

11
litrów

zł/szt.

zł/szt.

2290
zł/zest.

2290
zł/zest.

2,5
litra

119 
zł/szt.
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rewolucja w malowaniu

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



nowoŚĆ!

2.

1.
3.

OPRAWA 
wisząca vita
E27, kolor: 
grafitowy/herbaciany;
zwis, 1 źr. św. - 79,90 zł
listwa, 3 źr. św. - 199,90 zł
talerz, 3 źr. św. - 225,90 zł

KINKIET SOlARNy SAffO 
 - bez czujnika - 49,90 zł;
 - z czujnikiem ruchu - 52,90 zł

lAMPKI  
solarne sznurkowe
różne rodzaje

gIRlANDA SOlARNA  
PARTy MIlKy 
30 LED

lAMPKA  
SOlARNA 
zmieniająca kolory

OPRAWA 
podłogowa kama
wys. 176 cm, gwint E27, E14

wędkowanie z mrówką 
1. sygnalizator elektroniczny JaxON xTR CaRP sENsITIVE 101 – czerwony 
- 44,99 zł
2. jaxon wędka TENEsa sPINNING - 2,70 m/5-25 g - 59,99 zł
3. kołowrotek  MF FREERUNNER 3005 FD - 139 zł

latarka czołowa led 
COB 3 W 3xaaa IP44 EMOs

lAMPA SOlARNA 
lED
latarnia chińska, lniana, 
do użytkowania na 
zewnątrz 

ZESTAW 2 REflEKTORÓW  
SOlARNyCh lED 
25 lumenów - 3200 K - 600 mah, 8 funkcji 

BOhO 
lAMPA 
SOlARNA 
wisząca led

AKCESORIA ROWEROWE BIKE OK
różne rodzaje akcesoriów do roweru, preparaty do konserwacji 
części mechanicznych 

lATARENKA 
SOlARNA lED
kolor: biały, patyna

od 7990
zł/szt.

1499
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

2490
zł/szt.

2490
zł/szt.

6990
zł/szt.

3499
zł/szt.

od 4499
zł/szt.

2499
zł/szt.

4999
zł/szt.

109 
zł/zest.

od 699
zł/szt.

hIT CENOWy

69 
zł/szt.

Lipiec 20214

zajmiemy się twoim

oświetleniem

z nowym dostawcą
Wedkarstwo,

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

SZYBCIEJ

+50

+50



5.

6.

3. 4.
1. 2.

nowoŚĆ!

bros Środki owadobójcze
1. Muchospray, 400 ml - 9,99 zł (24,97 zł/l)
2. gaśnica na osy i szerszenie automatyczna, 400 ml - 24,90 zł (62,25 zł/l)
3. preparat do śmietników, 2w1, 500 ml - 14,90 zł (29,80 zł/l)
4. worek na muchy - 39,90 zł 
5. płyn na komary i kleszcze 50% DEET, 130 ml - 24,90 zł (191,54 zł/l)
6. naklejki odstraszające komary i meszki ExPEL dla dzieci, 8 naklejek - 12,99 zł/opak.

nożyce elektryczne  
do żywopłotu lider ern 600
moc silnika 600 W, długość robocza 49 cm, 
maks. średnica gałęzi 16 mm

PRZyCINARKA 
DO TRAWy hANDy
silnik 300 W; napięcie 
230 V~50 Hz; szerokość 
robocza 22 cm;  
głowica półautomat

leżak  
OgRODOWy  

SENATOR 
2-pozycyjny, kolor szary

stolik jupiter 
krągły ze szklanym blatem

śr. 60 cm - 79 zł
śr. 90 cm - 189 zł

PARASOl  
OgRODOWy hAvAvA 
śr. 300 cm, różne kolory

Fotel wiszący 
tropikalny wzór, udźwig: 
130 kg, wym. 30x130x100 cm 

grill okrągły  
z rusztem, śr. rusztu: 37 cm 

podpałki do grilla gorill
płynna, żelowa, parafinowa, podpałki stałe, stałe białe, pod-
pałki z wełny drzewnej, podpałki z zapłonem

bujak 
OgRODOWy 
lARISA, 
maks. obciążenie 130 kg 

OlEj 
PARAfINOWy 
gORIll 
do pochodni  
aNTYKOMaR,  
500 ml 
(12 zł/l)

EKOlOgICZNy  
zestaw gorillboX 

Z jEDNORAZOWyM gRIllEM, 
zawiera: grill, 4 x talerze, 2 x talerze zbiorcze, 

4 x zestaw sztućców w etui + serwetki, 4 x 
kubek ze słomkami + 2x dodatkowe kubki na 

kawę, zapałki i bambusowe szczypce

podpałka 
płyta 
pilŚniowa
32 kostki, 12 mm

od 999
zł/szt.

119 
zł/szt. 59 

zł/szt.

300 
W

600 
W

5999
zł/zest.

89 
zł/zest.

199
zł/opak.

1099
zł/opak.

od 199
zł/opak.

119 
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

159 
zł/szt.

149 
zł/szt.

649 
zł/szt.

zajmiemy się twoim

relaksem

Lipiec 2021 5  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



1. 2.

3.

4.

5.

8.

6. 7.

9.

10.

nowoŚĆ!

fOTEl fAREl
tapicerowany tkaniną aKsaMIT, pikowany, nogi metalowe, lakierowane na kolor czar-
ny; wym.: szer. 74 cm, dł. 89 cm, wys. 86 cm, dostępny w kolorach: butelkowa zieleń, 
jasnoszary, ciemnoszary - 529 zł
ZESTAW STOlIKÓW TORA
rama metalowa, lakierowana na kolor czarny, do samodzielnego montażu, blat z pły-
ty meblowej, wymiary stolików: średni 45x45x45 cm, duży 50x50x50 cm - 179 zł

suszarka 
BAlKONOWA
 - nierdzewna, powierzchnia  
suszenia 18 m - 94,90 zł, 
 - aluminiowa, powierzchnia  
suszenia 18 m - 84,90 zł

vIlEDA MOP 
supermocio soFt

 - wiadro - 29,90 zł/szt.,
 - wkład do mopa - 12,90 zł/szt.

vileda Ścierki, 
gąbki…
dostępne różne rodzaje; 
 - ścierki - od 5,99 zł/kpl., 
 - zmywaki - od 3,49 zł/kpl.

vIlEDA SZCZOTKI, 
szuFelka 
 - szczotki od 24,60 zł/szt.,
 - szufelka - 16,90 zł/szt.

ChEMIA gOSPODARCZA
1. DOMEsTOs płyn do toalet, 1250 ml, różne rodzaje - 9,99 zł (7,99 zł/l)
2. E - KONCENTRaT, płyn do płukania, różne rodzaje, 1,65 l, 1,8 l - 8,99 zł (od  5,45 zł/l)
3. VaNIsH OxI aCTION odplamiacz; różne rodzaje, 1 l - 13,99 zł
4. ajax uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 4,99 zł
5. BREF POWER aCTIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (73,27 zł/kg)
6. MEGLIO spray odtłuszczacz lemon, 750 ml - 11,99 zł (14,85 zł/l)
7. WINDOW PLUs płyn do szyb, 750 ml, różne rodzaje – 5,49 zł
8. saVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
9. MaTTEs, mydło szare, 175 g - 2,99 zł (17,09 zł/kg)

10. REGINa papier toaletowy rumiankowy, a'12 - 11,99 zł (1 zł/rol.)

SZKlANKA
poj. 200 ml 

DyWAN TARASOWy 
na zewnątrz, wymiar: 180x120 cm,  
tworzywo: PP 

półka  
na buty
- od 19,90 zł

WIESZAK NA 
ubrania loFt, 
kolor czarny,  
długość 110 cm - 69 zł

kucHenka gazowa 
turystyczna 
W WAlIZCE CAMP 
TIME 
zasilana kartuszem gazowym, 
posiada wbudowaną zapalar-
kę piezoelektryczną 

WORECZKI, TOREBKI 
na mrożonki

ekologiczne worki na Śmieci
 z uszami, lawendowe; 35 l - 3,99 zł, 60 l - 5,99 zł, 120 l - 7,99 zł

od 179 
zł/szt.

od 8490
zł/szt.

5499
zł/szt.

7999
zł/szt.

od 369
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 299
zł/szt.

hIT CENOWy

199
zł/szt.

Lipiec 20216

STEllA

w Mrówce

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

SZYBCIEJ

+200

+100



2 akumulatory 
W zEsTaWIE

WAlIZKA 
W KOMPLECIE

szliFierka kątowa 850 w
moc 850 W; śr. tarczy 125 mm; obroty 12000 min-1, 
metalowa przekładnia, regulacja osłony bez klucza

odkurzacz warsztatowy 1250 w
moc: 1250 W, pojemność zbiornika: 20 l, zbiornik ze stali szlachet-
nej, wyposażenie: wąż ssący, duża dysza ssąca, filtr piankowy, 
dysza szczelinowa, rury przedłużające (3 szt.), 1 przejściówka, 
worek na kurz, napięcie znamionowe: 230 V 50 Hz

wiertarko-wkrętarka 18 v li-ion
2 akumulatory 18 V Li-Ion 1,5 ah; prędkość obr. regulowana elek-
tronicznie 0-1450 obr./min, 2 biegi; ustawienia momentu obr. 18+1, 
maks. moment obr. 28 Nm; lampka LED, wskaźnik naładowania baterii, 
walizka

szliFierka kątowa 720 w
moc nominalna 720 W; prędkość obr.  
bez obciążenia 11000 min-1; gwint wrzeciona 
szlifierki M14; średnica tarcz 125 mm

rękawice  
ZE SKÓRy KOZIEj
rozmiar 8, 9, 10, 11  
- 14,99 zł/para

CZAPKA  
ROBOCZA/
SPORTOWA
- 18,99 zł/szt.

koszulka 
czerwona, ciemnoszara 180 g/m2,  
M, L, xL, 2xL - 14,99 zł/szt.

koszulka 
OSTRZEgAWCZA
żółta, M, L, xL, 2xL - 34,90 zł/szt.

SPODENKI KRÓTKIE
szaro-czarne, 100%  
bawełna, 245 g/m2,  
M, L, xL, 2xL - 64,90 zł/szt.

sandały
dzianina; kolor khaki-czarno-zielony,  
40, 41, 42, 43, 44, 45 - 89,90 zł/para

myjka wysokociŚnieniowa 1700 w  
130 BAR DEDRA
wydajność tłoczenia: 420 l/h, moc przyłączeniowa: 1,7 kW; 
funkcje dodatkowe: funkcja auto-stop, wbudowany system poda-
wania środka czyszczącego

AgREgAT MAlARSKI 
PANSAM hvlP 650 W 
dysza 2,5 mm 

WyRZyNARKA 
akumulatorowa 18 v 

Z lINII SAS+All*
* akumulator i ładowarka do 

oddzielnej kompletacji

zakrętarka udarowa 
akumulatorowa 18 v 
Z lINII SAS+All*  
* akumulator i ładowarka  
do oddzielnej kompletacji

139 
zł/szt.

199 
zł/szt.

149 
zł/szt.

199 
zł/szt.

299 
zł/kpl.259 

zł/szt.

399  
zł/szt.

1250 
W

650 
W

850 
W

18 
V

1,5 
ah

1700 
W

130 
bar

249 
zł/szt.

720
W
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zajmiemy się twoją

ochroną

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+100



OPRySKIWACZ 
ciŚnieniowy master 
1500 ml ERGO

OPRySKIWACZ MINI 
500 ml

gRyS OZDOBNy 
Śnieżnobiały
12-18 mm, opak. 20 kg 
(0,90 zł/kg)

skrzynka ażurowa
wym.: 60x40x21 cm, nośność: 15 kg

kruszywo do piaskowania*
- piasek rzeczny, granulacja: 0,8-1,2 mm,  
opak. 5 kg - 6,99 zł (1,40 zł/kg)
- szlaka pomiedziowa-korund, granulacja:  
0,2-1,4 mm, opak. 5 kg - 7,99 zł (1,60 zł/kg)
* dostępne również w opakowaniach 20 kg 
i w różnych granulacjach

4999
zł/szt.

1799
zł/opak.

od 1299
zł/szt.

1299
zł/szt.

od 699
zł/opak.

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. 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:

janów lubelski
ul. WałoWa 85, TEl. 728 922 747, 

godz. oTWarcia: pn.-pT.: 7.00-20.00, sob.: 7.00-18.00, nd.: 10.00-16.00

KraŚniK
ul. urzędoWsKa 563, TEl. 728 899 275

godz. oTWarcia: pn.-pT.: 7.00-20.00, sob.: 7.00-18.00, nd.: 9.00-17.00

KrasnysTaW
ul. rEjoWiEcKa 16, TEl. 602 500 383

godz. oTWarcia: pn.-pT.: 7.00-20.00, sob.: 7.00-18.00, nd.: 10.00-18.00

chEłm
ul. ziElna 2, TEl. 506 804 896

godz. oTWarcia: pn.-pT.: 7.00-21.00, sob.: 7.00-20.00, nd.: 10.00-18.00

lEżajsK
ul. siEdlanKa 54 , TEl. 661 841 200

godz. oTWarcia: pn.-pT.: 7.00-20.00, sob.: 7.00-18.00, nd.: 10.00-16.00

psb mróWKa  
janów lubelski

mroWKajanoW

mroWKaKrasnysTaW

mroWKa.lEzajsK

mroWKaKrasnik

mroWKa_chElm

psb mróWKa  
KraŚniK

psb mróWKa  
chEłm

psb mróWKa  
KrasnysTaW

psb mróWKa  
lEżajsK

zajmiemy się twoim

ogrodem
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