
ton: piasek

ton: szary

ton: grafit

zestaw zlewozmywak 
granitowy hugo
1-komorowy krótki,  
ociekacz, wym. 62x44x19,5 cm,  
w zestawie: bateria „U”, deska drewnia-
na, dostępne tony: grafit, szary, piasek

wannowa ścienna  
bez zestawu  

natryskowego  
- 199 zł 

umywalkowa stojąca 
z korkiem klik-klak  

- 169 zł 

bidetowa stojąca  
z korkiem  

automatycznym  
- 169 zł 

natryskowa ścienna 
bez zestawu  

natryskowego  
- 169 zł 

umywalkowa stojąca 
nablatowa  

z korkiem klik-klak  
- 249 zł 

toaletka 
kosmetyczna kasia 
lustro z oświetleniem 12xLED, 
wym. 140x94x43 cm

kabina prysznicowa kosta
szkło transparentne 4 mm, brodzik niski 15 cm, 
chromowane uchwyty, rolki górne podwójne, dolne 
pojedyncze wypinane, profile aluminiowe chrom; 
wym. 80x80 cm - 439 zł, wym. 90x90 cm - 479 złzestaw vento*

szafka z umywalką 50 cm,  
kolor: biały
*bez baterii

seria baterii laveo
głowica 35 mm, wykończenie białe, jednouchwytowe

zestaw 45 cm*
szafka z umywalką, fronty 
i korpusy wykonane z płyty 
wiórowej laminowanej, me-
ble do samodzielnego mon-
tażu, uchwyty chromowane, 
umywalka ceramiczna
*bez baterii

zestaw salsa 
40 cm*
fronty i korpusy wyko-
nane z płyty wiórowej 
lakierowanej na biały 
połysk, zawiasy cichy 
domyk, meble do sa-
modzielnego montażu, 
uchwyty chromowane, 
umywalka ceramiczna
*bez baterii

zestaw 50 cm
fronty i boki wykonane 
z płyty wiórowej, lami-
nowanej, uchwyty chro-
mowane, produkty do 
samodzielnego montażu, 
umywalka ceramiczna

349 
zł/zest.

137 
zł/zest.

189 
zł/zest.289 

zł/zest.

od 169 
zł/szt.

147 
zł/zest.

od 439 
zł/szt.

hit cenowy

529 
zł/szt.

Lipiec  
2021

Oferta ważna  
od 2.07 do 17.07

lub do wyczerpania zapasów.

Zajmiemy się Twoją

łazienką

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



Dekoral moc koloru
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l (15,20 zł/l)

Dulux kolory 
świaTa
lateksowa farba do ścian 
i sufitów, 2,5 l (19,20 zł/l)

Dulux easy care
farba plamoodporna, 
różne kolory, 2,5 l (24 zł/l)

magnat ceramic
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, wyproduko-
wana przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii CERA-
MIC SYSTEM bazującej na ceramicznych komponentach oraz 
najwyższej jakości żywicach i pigmentach, 2,5 l (28 zł/l)

rafil farba 
Do bram 
i ogrodZeń 
0,9 l (39,99 zł/l)

viDaron impregnat
ochronno-dekoracyjny,  
powłokotwórczy, 5 l (16 zł/l )

nobiles ftalonal
nawierzchniowa farba 
alkidowa do drewna i metalu, 
0,7 l (od 21,41 zł/l)

saDolin classic 
impregnat hybryDowy
powłokotwórczy, przeznaczony do 
ochronno-dekoracyjnego malowania 
drewna na zewnątrz, 2,5 l (24 zł/l)

śnieżka eko 
biała emulsja akrylowa do 
ścian i sufitów, 11,5 l (4,78 zł/l)

grunt 
PodkŁadowY dULUX
zwiększa przyczepność 
i krycie farb oraz zapewnia 
oddychanie ścian, 8 l (6,87 zł/l)

unicell alfa  
akrylowa farba  
do wnęTrZ
10 l (2,60 zł/l)

Dekoral akrylit w
farba lateksowa, odporna na szorowanie,  
10 l + 10% GRATIS (6,82 zł/l)

emulsJa 
grUnTUJĄCa 
amigrunt
5 l (1,80 zł/l)

rolka + kiJ
skład: kij 1,2 m,  
rolka Gepard 18 cm,  
śr. 22/19 mm

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 szlachetnej, 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

zestaw malarski  
Z wkŁadkami do 
kuwety
rolka Gepard 18 cm, wys. runa 
11 mm; rolka Gepard 10 cm, 
wys. runa 7 mm; kuweta; pę-
dzel płaski 40 mm; 2 wkładki 
wymienne do kuwety

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

3799
zł/szt.

4799
zł/szt.

5999
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

zł/szt.

3599
zł/szt.

5
litrów

5
litrów

od 1499
zł/szt.

7999
zł/szt.

5999
zł/szt.

2,5
litra

0,9
litra

0,7
litra

15% gratis

5499
zł/szt.

8
litrów

5499
zł/szt.

2599
zł/szt.

11
litrów

10
litrów

11,5
litra

zł/szt.

899
zł/szt.

1790
zł/zest.

109 
zł/szt.

169 
zł/szt.

1250 
W

850 
W

2290
zł/zest.

2290
zł/zest.

Lipiec 20212

169 zł 

149 zł 

189 zł 

129 zł 

117 zł 189 zł 
4990 zł 

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

SZYBCIEJ

+100



1. 2.

4.

3.

2.1. 4. 5. 6.
3.

tynk maszynowy  
mp 75 – lekki
30 kg (0,80 zł/kg)

acryl putz finisz
gładź szpachlowa wykoń-
czeniowa, 27 kg (1,81 zł/kg), 
dostępne inne pojemności

PŁYTka śCienna Tania
biała, opak. 1,5 m2 (28,49 zł/opak.)

PŁYTki greSowe 
matowe, mrozoodporne, wym. 60x60 cm, 
gat. 1, różne kolory

605  
grey

603  
light grey

605  
beige

LiSTwY PrZYPodŁogowe
różne rodzaje, 1 szt. - 2,5 m (od 4 zł/m)

panel motivo
 - MIRAGE, GREY WOOD, ASKOT GREY, 
opak. 2,65 m2 (29,12 zł/opak.)
 - LOFT BRICK, opak. 2,65 m2 (37,07 zł/opak.)

PaneLe PodŁogowe 
1. Dąb Aspen, AC3, 7 mm - 19,99 zł
2. Jesion Kalimera, AC4, 7 mm - 24,99 zł
3. Dąb Veracruz, AC4, 8mm V-fuga - 31,99 zł
4. Varioclic Extensive Como, AC5, 8 mm - 32,99 zł

kamień dekoraCYJnY 
taurus tr 3
zastosowanie do wewnątrz, opako-
wanie 0,38 m2 (49,97 zł/m2)

impregnat max 
me-05
zastosowanie do wewnątrz  
i na zewnątrz, 2 l (14,99 zł/l)

glazurnik 25 kg
cementowa zaprawa klejąca 
do płytek ceramicznych, mrozo 
i wodoodporna (0,68 zł/kg)

mapei aDesilex 
p-9
klej elastyczny szary, 
25 kg (1,72 zł/kg)

gres
wym. 29,7x59,8 cm, mrozoodporny, imitujący drewno, różne kolory

lampy 
solarne

tytan professional 
1. SILIKOn SAnITARnY, biały, 280 ml - 14,99 zł (53,54 zł/l)
2. SILIKOn SAnITARnY IDEALnA łAzIEnKA, biały/bez-

barwny, 280 ml - 22,99 zł (82,10 zł/l)
3. GUn piana pistoletowa, 750 ml - 24,99 zł (33,32 zł/l)
4. 65 piana pistoletowa 750 ml - 28,99 zł (38,65 zł/l)
5. ULTRA 70 piana pistoletowa, 870 ml - 29,99 zł (34,47 zł/l) 
6. 60 SEKUnD, szybki pianoklej uniwersalny w wersji pistole-

towej, 750 ml - 37,99 zł (50,65 zł/l)

drZwi ZewnęTrZne 
lumio*
szer. 90 cm, prawe/lewe, 
kolor antracyt, stalowy próg 
w zestawie  
*cena bez klamki

Drzwi stalowe 
skagen 2 inox*
kolor orzech, szer. 90 cm, 
stalowy próg
*cena bez klamki i szyldu

wentylator
 - biurkowy - od 48,99 zł
 - podłogowy - od 67,99 zł

2399
zł/opak.

30
kg

27
kg

4899
zł/szt. 

3499
zł/m2

od 1099
zł/m2

1899
zł/m2

od 999
zł/szt.

hit cenowy

3799
zł/m2

od 1999
zł/m2

hit cenowy

1899
zł/opak.

2999
zł/szt.

25
kg

25
kg1699

zł/opak.

4299
zł/opak.

od 2999
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

1299 
zł/zest.

1299 
zł/szt.

od 4899
zł/szt.

Lipiec 2021 3  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



 * 10 lat gwarancJi po reJestracJi na stronie: www.polbram.eu

5.3. 4.1. 2.

magazynowe 
produkcyjne 
przemysłowe 
rolnicze
eventowe 
handlowe
sportowo-rekreacyjne 
i inne

zapytaj o wycenę: 669 010 100
kontakt@neodynamikhp.pl

Zapraszamy na
www.neodynamik.pl

PRODUCENT HAL NAMIOTOWYCH
SPRZEDAŻ I WYNAJEM Hale:

SPRZEDAŻ 

od 189 
zł/m2

WYNAJEM 

od 12 
zł/m2/msc

system ogroDzeniowy nikola 2*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m,
stal ocynk+RAL 7016 struktura prawa

system ogroDzeniowy bona*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m + 50 pkt. payback; 
ocynk+RAL 7016 struktura

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

BroS środki owadoBóJCZe
1. Muchospray, 400 ml - 9,99 zł (24,97 zł/l)
2. preparat do śmietników, 2w1, 500 ml - 14,90 zł (29,80 zł/l) 
3. gaśnica na osy i szerszenie automatyczna, 400 ml - 24,90 zł (62,25 zł/l)
4. płyn na komary i kleszcze 50% DEET, 130 ml - 24,90 zł (191,54 zł/l)
5. worek na muchy - 39,90 zł 

189 
zł/przęsło

 

419 
zł/przęsło

 

119 
zł/szt. 59 

zł/szt.

300 
W600 

W

od 999
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 sklepów 100% oferty dostępne w wybranych jednostkach. 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

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele

Aleksandrów Łódzki  | ul. Wierzbińska 72 7.00-21.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Biała Podlaska  |  ul. Sidorska 100 7.00-20.00 7.00-18.00 10.00-16.00

Bystrzyca Kłodzka  |  ul. Strażacka 12 7.00-20.00 7.00-17.00 ZAMKNIĘTE

Elbląg  |  ul. Grunwaldzka 2 7.00-21.00 7.00-21.00 9.00-19.00

Kazimierza Wielka  |  ul. 1-go Maja 12 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele

Lębork  |  ul. Żeromskiego 7A 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Łask  |  ul. Objazdowa 8b 7.00-20.00 7.00-19.00 9.00-17.00

Łącko  |  Łącko 1001 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Łomża  |  ul. Poznańska 111 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Międzychód  |  ul. św. Jana Pawła II 34 7.00-20.00 7.00-19.00 9.00-17.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele

Nowy Targ  |  ul. Ludźmierska 26A 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Pińczów  |  ul. Grodziskowa 15A 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-17.00

Wyszków  |  ul. Pułtuska 84 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Zduńska Wola  |  ul. Azaliowa 29C 7.00-20.00 7.00-19.00 9.00-17.00

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy karty kredytowe:

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:

proDukt
polski

*nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka



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

