
hit cenowy

649 
zł/zest.

hit cenowy

459 
zł/szt.

hit cenowy

3490
zł/szt.

w mrówce
JESIENNE PROMOCJE

hit cenowy

3499
zł/szt.

VerteX 
odkurzacz 

spalinowy do liści
VOD300, moc 1,1 KM, 

3w1 (dmuchawa, 
odkurzacz, rozdrabniacz)

lampa
wisząca
ryga
materiał - stal; kolor czarny,
wym. 16x16 c, maks. 100 cm,
napięcie 220-240 V,
maks. 20 W LED, IP20,
gwint E27

zestaw podtynkowy arteco
przycisk chrom błysk, deska polipropylenowa

wolnoopadająca, misa Clean On

deska
wolnoopadająca

termowentylator 
Fh-04

ochrona przed 

przegrzaniem

Listopad 
2021

Oferta ważna  
od 5.11 do 20.11

lub do wyczerpania zapasów.

psb MRÓWKA KWidzyn
uL MALboRsKA 122,  

teL.: 55 625 53 75, 513 036 544

psb MRÓWKA MALboRK
AL. WojsKA poLsKiego 462, 

teL. 55 625 53 71

godz. otWARciA: pn.-pt.: 7-20, sob.: 8-20, nd. hAndLoWe : 9-18

psb MRÓWKA czeRsK
Ul. WybUdoWanie pod łąg 1d,

teL. 55 625 53 77

psb MRÓWKA 
noWy dWÓR gdaŃSKi

uL. WARszAWsKA 2j, teL. 55 625 48 00



Głowica 35 mm   seria baterii luna

1.

2.

3.

6.

4.

5.

hit cenowy

319 
zł/zest.

natryskowa wannowa umywalkowa stojąca zlewozmywakowa ścienna umywalkowa ścienna zlewozmywakowa stojąca

Głowica 35 mm   seria baterii psb ViVo

natryskowa wannowa 
umywalkowa 
sztorcowa 

zlewozmywakowa 
sztorcowa 

zlewozmywakowa 
ścienna 

umywalkowa  
ścienna 

grzeJnik  
łaziEnKowy RaRo

R

szer. x wys. moc biały czarny
50x59,5 cm 263 W 149 zł 169 zł
50x91 cm 363 W 209 zł 239 zł

50x122,5 cm 475 W 239 zł 269 zł

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

deska
wolnoopadająca

kompakt  
wc merida
odpływ poziomy,  

deska PP wolnoopadająca

wanna mito red*
stelaż w komplecie;  

wym. 140x70 cm - 299 zł, 
wym. 150x70 cm - 349 zł, 
wym. 160x70 cm - 359 zł, 
wym. 170x70 cm - 379 zł

*cena bez obudowy

grzeJnik 
stalowy
typ c22 caradon
wym. 600x400 mm

zestaw mebli 
cersanit moduo*
1. szafka lustrzana 60 cm, 

biała - 379 zł
2. szafka podblatowa 

z pełnymi szufladami 60 cm, 
biała - 499 zł

3. słupek 40 cm, 
biały - 599 zł

4. szafka modułowa otwarta 
20 cm, kolor dąb - 169 zł

5. blat 80 cm, 
kolor dąb - 119 zł

6. umywalka nablatowa 50 cm, 
owalna box - 279 zł

*szafki są zmontowane, 
dostępne również w kolorze 
szarym

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

99 
zł/szt.

7999
zł/szt.

7999
zł/szt.

7999
zł/szt.

5999
zł/szt.

4999
zł/szt.

7999
zł/szt.

7999
zł/szt. 7999

zł/szt.

7999
zł/szt.

7999
zł/szt.

13999
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

199 
zł/szt.

od 119 
zł/szt. 

279 
zł/szt.

od 299 
zł/kpl.

Listopad 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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zasłona
taśma, przelotki, różne 
rozmiary - od 39,90 zł/szt.

poduszka
różne rodzaje 
- od 16,90 zł/szt.

Firana gotowa
różne wzory i rozmiary 
- od 46,90 zł/szt.

narzuta welurowa
różne wzory i rozmiary 
- od 86,90 zł/szt.

MiĘKKi Koc z EFEKTEM 3d
kolor: pudrowy, srebrny - 54,90 zł/szt.

karnisz boston
śr. 19 mm, dł. 160-240 cm; pojedynczy/po-
dwójny; dostępny w kolorach: nikiel, mosiądz

karnisz lima
śr. 16 mm, dł. 160-240 cm; pojedynczy/po-
dwójny; dostępny w kolorach: biały, czarny

dywan sophia
dostępny w różnych kolorach; wym.: 60x120 cm - 49,90 zł; 
120x160 cm - 137 zł, 160x230 cm - 257 zł

dywan JaQuard
dostępny w różnych kolorach; wym.: 60x100 cm - 42,90 zł; 
80x150 cm - 79,90 zł, 120x160 cm - 125 zł

KołdRy, poduszKi GoTland
 - poduszka: 50x60 cm - 22,90 zł, 70x80 cm - 34,90 zł 
 - kołdra: 155x200 cm - 56,90 zł, 220x200 cm - 69,90 zł

zestaw 
stolików tora
praktyczny zestaw sto-
lików kawowych w stylu 
LOFT, blaty w kolorze 
DĄB, stoliki wchodzą 
jeden pod drugi, dzięki 
czemu w łatwy sposób 
można powiększyć 
powierzchnię blatu, 
pasuje do wnętrz w stylu 
industrialnym; rama me-
talowa, lakierowana na 
kolor czarny; blat z płyty 
meblowej, wym. stolików: 
średni 45x45x45 cm, 
duży 50x50x50 cm

Fotel milord
fotel w stylu skandynawskim 
typu uszak, tapicerowany 
miękką tkaniną welur, nogi 
drewniane bukowe, 
pikowany, szer. 73 cm, 
wys. 99 cm, gł. 76 cm, 
wysokość siedziska 47 cm; 
dostępny w kolorach: szary, 
granat, butelkowa zieleń

od 6490
zł/szt.

od 3290
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

od 4290
zł/szt.

199 
zł/zest.649 

zł/szt.

nowe kolekcje tkanin dekoracyjnych

Listopad 2021 3  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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kolekcJa aura silVer
 - mlecznik - 14,99 zł
 - cukiernica - 18,99 zł
 - talerz deserowy, 19 cm - 8,99 zł
 - filiżanka ze spodkiem - 19,99 zł
 - talerz obiadowy, 27 cm - 14,99 zł

od 899
zł/szt.

Zbierz 5 naklejek i kup dowolny 
produkt ANTRACYT marki AMBITION  

20zł = 1 naklejka!

50% 
TANIEJ

Patelnia 20 cm

4499
8998

cena 
regularna zł

cena z rabatem

Komplet noży  
3 elementy

nóż szefa kuchni - 20 cm
nóż do warzyw i owoców - 11,5 cm

nóż do obierania - 9 cm

7998
cena 

regularna 3999
zł

cena z rabatem

Patelnia 24 cm

5499
10998

cena 
regularna zł

cena z rabatem

Czajnik 2,5 L

5999
11998

cena 
regularna zł

cena z rabatem

Patelnia  
grillowa 28 cm

6499
zł

cena z rabatem
12998

cena 
regularna

Patelnia do  
naleśników  

26 cm

5499
zł

cena z rabatem
10998

cena 
regularna

Patelnia 28 cm

6499
12998

cena 
regularna zł

cena z rabatem

Brytfanna z pokrywą         
z Aroma Knob System  

32×21 cm

12999
25998

cena 
regularna zł

cena z rabatem

Garnek 
wysoki 24 cm

10999
21998

cena 
regularna zł

cena z rabatem

Patelnia głęboka z pokrywą 
z Aroma Knob System 28 cm

12999
25998

cena 
regularna zł

cena z rabatem

Regulamin akcji dostępny w sklepie lub na stronie internetowej sklepu.
Akcja trwa od 04.10.2021r. do 31.12.2021r. lub do wyczerpania zapasów.

Akcja trwa od 04.10.2021r. do 31.12.2021r. lub do wyczerpania zapasów.

Zbierz 5 naklejek i kup dowolny 
produkt ANTRACYT marki AMBITION  

20zł = 1 naklejka!

50% 
TANIEJ

ŚWIĄTECZNY STÓŁ
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1.

2.

3.

4. 5.
6. 7. 8.

9.

1.

10.

hit cenowy

1090
zł/szt.

2.

hit cenowy

109 
zł/szt.

hit cenowy

2290
zł/zest.

chemia gospodarcza
1. LENOR PROFESSIONAL koncentrat do płukania, różne rodzaje,  

4,75 l/5 l - 35,99 zł (od 7,20 zł/l)
2. WINDOW PLUS rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 750 ml - 5,49 zł (7,32 zł/l)
3. BREF kostka do WC, COLOR AKTIV POOL TIME/RELAX TIME, 3x50 g - 13,99 zł 

(9,32 zł/100 g)
4. PUR płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)

5. LUDWIK uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1 l - 5,49 zł
6. AJAX spray, różne powierzchnie, 750 ml - 9,99 zł (13,32 zł/l)
7. KRET żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł
8. KRET granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)
9. KATRIN czyściwo białe XL - 32,99 zł

10. VELVET TURBO A’1 ręcznik papierowy, 3 warstwy - 10,90 zł - hit cenowy

poJemnik do 
przechowywania
1. FORMICA - 42,90 zł
2. LARGO - od 16,90 zł

miski 
z wylEwKą

poj. 1,5-13 l

sKładany 
kosz ida

wycieraczka  
kokos Formica
wymiar 60x40 cm

zestaw do 
zamiatania 
kombi

Vileda mop 
ultramaX set
w ofercie wkład do 
mopa - 27,90 zł/szt.

proszek puroX 
perfumowany proszek do prania, 
COLOR/UNIVERSAL, 9,2 kg/120 prań 
(2,83 zł/kg / 0,22 zł/pranie)

puroX 5300 g  
żEl do pRania 
+ KapsułKi spiRo
różne rodzaje

leiFheit suszarka  
pegasus 180 solid slim

od 499
zł/szt.

od 349
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

1399
zł/szt.

1990
zł/szt.

2599
zł/opak.

2199
zł/zest.

8990
zł/zest.
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Wybierz

hit cenowy

1699
zł/opak.

1.

2.

hit cenowy

1899
zł/m2

GRunT podKładowy duluX
zwiększa przyczepność i krycie farb oraz 
zapewnia oddychanie ścian, 8 l (6,87 zł/l)

duluX premium white
matowa emulsja lateksowa do malowania 
ścian i sufitów, 10 l (11,20 zł/l)

dekoral remonty
akrylowa farba do ścian i sufitów, 
10 l (6 zł/l)

Gładź szpachlowa 
acryl putz start
20 kg (1,45 zł/kg)

śniEżKa BaRwy naTuRy
matowa farba lateksowa, 5 l (13,20 zł/l)

nobiles pory roku
farba lateksowa, 2,5 l (11,60 zł/l)

KlEj do płyTEK GlazuRniK 25 kg
cementowa zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, 
mrozoodporna i wodoodporna, opak. 25 kg (0,68 zł/kg)

płyTKa podłoGowa G304 wood 
wym. 29,7x59,8 cm, gat. I, kolor: brown, grey, wood pine

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

2.
Dąb Flaxen, 
AC4, 8 mm 
- 28,90 zł

1. Dąb Wonderland, 
AC4, 8 mm 
- 32,90 zł

3.
Dąb Modena, AC4, 
8 mm, V-fuga 
- 34,90 zł

4.

panElE podłoGowE

gres techniczny
wym. 29,7 x 29,7 cm, kolor:
1. RX-400 BROWN; 2. HX-200 GREY

3699
zł/m2

8
litrów

10
litrów

5499
zł/szt.

112 
zł/szt.

10
litrów

5999
zł/szt.

2899
zł/opak.

5
litrów

6599
zł/szt.

2899
zł/szt.

2,5
litra

od 2890
zł/m2

8 mm 8 mm 8 mm8 mm

Listopad 20216
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hit cenowy

159 
zł/szt.

1000
W

hit cenowy

219 
zł/szt.

hit cenowy

119 
zł/szt.

wiERTaRKo-wKRĘTaRKa 18 V li-ion
2 akumulatory 18 V, 1,3 Ah, Li-Ion; czas ładowania akumu-
latora 30 min; pręd. obr. 0-1250 min-1; regulacja prędkości; 
maks. moment obr. 38 Nm; ilość ustawień momentu obroto-
wego 19; walizka w komplecie
* 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta 
w ciągu 30 dni od zakupu

wiertarka udarowa 650 w 
moc 650 W, liczba obr. 0-2600 min-1; śr. wiercenia (drewno/
beton/stal) 25/13/10 mm; liczba udarów 0-41600 min-1 
* 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta 
w ciągu 30 dni od zakupu

odkurzacz  
samochodowy 18 V li-ion 
zasilanie akumulatorowe; akumulator 18 V, 2,5 Ah, Li-Ion; czas 
ładowania 50 min; poj. zbiornika 0,54 l; maks. moc ssąca 42 bar; 
osprzęt/akcesoria: przedłużka ssąca, ssawki - podłogowa, 
szczelinowa, do tapicerki; filtr wielokrotnego użycia
* 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta w ciągu 
30 dni od zakupu

komin  
wieloFunkcyJny 
polarowy 
dwustronny
materiał polar 100% poliester 
160 g/m2, krótko strzyżony, 
dwustronnie szczotkowany; reg. 
szerokości za pomocą ściągacza

czapka 
akrylowa z ociepliną dwuwar-
stwową, ocieplina od wewnątrz; 
420 g/m2

koszulka 
termoaktywna 
rozmiary S/M, L/XL, 2XL/3XL;
materiał: 72% poliamid, 21% 
poliester, 7% elastan; o strukturze 
plastra miodu zapewnia doskonałą 
wentylację; specjalny splot pochła-
niający wilgoć szczególnie ze stref 
wzmożonej potliwości; optymalne 
przyleganie do ciała

kalesony 
termoaktywne 
rozmiary S/M, L/XL, 2XL/3XL;
materiał: 72% poliamid, 21% 
poliester, 7% elastan; o strukturze 
plastra miodu zapewnia doskonałą 
wentylację; specjalny splot pochła-
niający wilgoć szczególnie ze stref 
wzmożonej potliwości; optymalne 
przyleganie do ciała

myJka do okien
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien,  
luster i płytek; szer. robocza (ssawki) 280 mm; 
zbiornik na brudną wodę 100 ml; zasilanie 
bateryjne; wydajność powierzchniowa na jednym 
ładowaniu akumulatora ok 60 m2; wyposażenie 
dodatkowe: środek do czyszczenia okien (koncen-
trat), 20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry

parownica
gwarantuje higieniczne czyszczenie bez detergentów; moc 
grzałki 1500 W, maksymalne ciśnienie pary - 3,2 bar, wydajność 
powierzchniowa na jednym napełnieniu zbiornika - 75 m2, 
wyposażenie: dysza ręczna, dysza do detali, okrągła szczotka 
(mała), ściereczka podłogowa z mikrofibry, powłoczka z mikrofibry 
na dyszę ręczną

szliFiERKa KąTowa sTanlEy 
FatmaX Fmeg220-Qs 125 mm

odkurzacz 
uniwersalny wd2

moc 1000 W; poj. zbiornika 12 l; do pracy
na mokro i sucho; wyposażenie: wąż ssący 1,9 m, rury 
ssące, 2 szt. 0,5 m; ssawka uniwersalna, filtr piankowy, 

ssawka szczelinowa, papierowa torebka filtracyjna (1 szt.)

lasER płaszczyznowy lK-360.3d
w zestawie: laser wieloliniowy LK-360.3D, 

akumulator Li-Ion 3,7 V, walizka transportowa klasy IP67, 
okulary laserowe czerwone, pilot zdalnego 

sterowania, zestaw uchwytów

dalmierz 
laserowy dl-20

zasięg 20 m; poręczny, bardzo intuicyjny 
w obsłudze; podświetlany ekran LCD

199 
zł/zest.

119 
zł/szt.

999
zł/szt. 5499

zł/szt.

4490
zł/szt.

1990
zł/szt.

259 
zł/kpl.

18 
V

18 
V

650 
W

189 
zł/zest.

399 
zł/zest.

walizka 
W KOMPLECIE

850 
W

125 
mm

949 
zł/zest.
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1.

2.

1.

2.

1.

2.

hit cenowy

379
zł/szt.

lampa
sTołowa hiRa
dostępne kolory:
 - czarny, złoty
 - biały, złoty

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

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

laMpa wisząca 
coco
kolor czarny, gwint E27, 
moc 60 W

lampka 
biurkowa orbi
z głośnikiem i ładowarką 
indukcyjną

lampa 
wisząca 
haVana
dostępne kolory: 
biały, złoty 

lampa
suFiTowa wisząca
1. EMPIRA, kolor: chrom
2. GREENE, kolor: zielony, złoty

plaFon led
 - IRINA z pilotem, 
wym. 40x7 cm - 139 zł
 - ATLAS z pilotem, 
wym. 50x7 cm - 189 zł

plaFon led
1. CHROME, wym. 30x7 cm - 59 zł
2. NIKIEL, wym. 40x7 cm - 89 zł

żaRÓwKi lEd
rózne rodzaje

149 
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

159 
zł/szt.159 

zł/szt.

4990
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

od 59 
zł/szt.

99 
zł/szt.

idealne
na 

prezent

Listopad 20218  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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hit cenowy

od 5990
zł/szt.

1.

2.

1.

1.

2.

2.

1.

2.

naświETlaczE na sTaTywiE
1. 2x30 W, wysoki statyw - 169,90 zł 
2. 30 W, niski statyw - 59,90 zł

naświETlacz  
z wBudowaną BaTERią
1. 10 W - 69,90 zł
2. 30 W - 115,90 zł

lampa warsztatowa
różne rodzaje

antena dVb-t
UHF 16 dB, kierunkowa, 29 el.,  
symetryzator, filtr LTE/HN60

kabel antenowy
10 m - 9,90 zł, 15 m - 15,90 zł, 20 m - 19,90 zł

uchwyt tV
1. prosty, 26-55", 45 kg 

- 35,90 zł 
2. regulowany, 26-55", 

35 kg - 109,90 zł

oczyszczacz 
powietrza 

z Filtrem hepa

KEpland nawilżacz 
powietrza 
1. poj. 3 l - 109,90 zł
2. poj. 4 l - 165,90 zł

oprawa natynkowa 
ruchoma kwadratowa hadar
GU10, kolor biały lub czarny, wym. 9,6x9,6x12,5 cm

oprawa natynkowa 
RuchoMa oKRąGła hadaR
GU10, kolor biały lub czarny, wym. 9,8x12 cm

oprawa suFitowa 
naTynKowa oKRąGła jupiTER
materiał: stal/aluminium, kolor szary
 - JUPITER 10, wym. 9,8x12 cm - 16,90 zł
 - JUPITER 13, wym. 13x14,5 cm - 24,90 zł

6990
zł/szt.

od 990
zł/szt.

od 3590
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od 3290
zł/szt.

369 
zł/szt.

3999
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

od 10990
zł/szt.
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*10 lat gwarancJi po reJestracJi na stronie: www.polbram.eu

hit cenowy

od 349 
zł/szt.

dRzwi zEwnĘTRznE MalTa
kolory: złoty dąb, orzech; P/L; 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

dRzwi zEwnĘTRznE sacRaMEnTo
kolor: złoty dąb, orzech, antracyt; 90 cm, P/L; wy-
posażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, 
dwie wkładki, szyld, próg; wypełnienie: spieniony 
polistyren; wykończenie: powłoka Nano Advance, 
szyba hartowana, ramka Inox, blacha ocynkowana; 
zalety: ciepłe, wygłuszające, bezpieczne, ościeżnica 
z systemem Frame Click łatwa w montażu

PRODUKT
POLSKI

dRzwi zEwnĘTRznE andRoMEda
kolor: orzech szlachetny, złoty dąb szlachetny, 
antracyt; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa 
zamki, klamka, dwie wkładki, szyld, próg; 
wypełnienie: płyta izolacyjna EPS; wykończenie: po-
włoka Nano Advance; ościeżnica termiczna; szyba 
fazowana, ciepłe zamknięcie skrzydła

PRODUKT
POLSKI

sKRzydło dRzwiowE RaMowE 
wEwnĘTRznE ziTRon*
dostępne szer.: 60, 70, 80, 90 cm (w wybranych  
przeszkleniach), szyba hartowana, kolor biały
*ceny bez klamki i ościeżnicy

sKRzydło dRzwiowE RaMowE
przylgowe Vinci*
dostępne szer.: 60, 70, 80, 90 cm (w wybranych  
przeszkleniach), szyba hartowana, kolor orzech włoski
*ceny bez klamki i ościeżnicy

sKRzydło dRzwiowE RaMowE
przylgowe alba*
dostępne szer.: 60, 70, 80, 90 cm (w wybranych przeszkle-
niach), szyba hartowana, kolory: dąb bielony, dąb srebrny
*ceny bez klamki i ościeżnicy

pRzĘsło oGRodzEniowE Kaja*
szer. 2 m, wys. 0,90-1,20 m, ocynk + RAL 9005, 
dostępna również brama i furtka 

PRODUKT
POLSKI

pRzĘsło oGRodzEniowE niKola 2*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, ocynk + RAL 7016;  
dostępna również brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

pRzĘsło oGRodzEniowE Bona*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 7016, struktura 
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

PRODUKT
POLSKI

799 
zł/kpl.

1499 
zł/szt.

2699 
zł/szt.

od 329 
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

249 
zł/przęsło

219 
zł/przęsło

499 
zł/ przęsło
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1.

2.

3.

6.

4.
5. 7.

8.

9.

10.

11.

hit cenowy

249 
zł/kpl.

aKcEsoRia do wyRoBu wĘdlin
1. wielofunkcyjny garnek z koszem, stal nierdzewna, 4 l  

+50 pkt. payback - 80,99 zł
2. zestaw szynkowar Słuszny Kęs, 1,5 kg - 80,99 zł 
3. nadziewarka pozioma z silikonowym tłokiem, 1,5 kg - 105,99 zł
4. nici wędliniarskie, bawełniane, białe, do temp. 240°C, 100 g - 9,99 zł
5. nici wędliniarskie, biało-czerwone, bawełniane, do temp. 240°C, 100 g - 9,99 zł

6. siatka wędliniarska, do temp. 220°C, szer. 15 cm, dł. 5 m - 13,99 zł
7. nastrzykiwarka 30 ml + 2 igły - 24,99 zł
8. nakłuwacz do mięsa - 24,99 zł
9. haki do wędzarni, kształt tradycyjny, 5 szt. - 15,99 zł 

10. haki do wędzenia ryb, potrójne, 5 szt. - 29,99 zł
11. mieszanka do szynkowaru Ostre Kąski, 30 g - 4,99 zł

pilarka  
elektryczna ce20-ns-h

moc 2000 W, prowadnica 40 cm, automatyczne 
smarowanie, system napinania łańcucha SDS

pilarka  
spalinowa cst61-50ac

silnik dwusuwowy 61,5 cc, moc znamionowa 2,85 kW 
EURO 5, długość prowadnicy 50 cm

pilarka  
spalinowa cst45-40-02ac

silnik dwusuwowy 49 cc, moc znamionowa 1,7 kW 
EURO 5, długość prowadnicy 40 cm

2.

akcesoria samochodowe
1. akumulator samochodowy, 

różne rodzaje - od 159 zł 
2. osłona termiczna letnio-zimowa GREENLAND 

na szybę samochodową 200x76 cm  
(body 150x76 cm) z uszami 25 cm - 9,99 zł 

3. prostownik 6 AMP, 12 V/6 V - 85,00 zł 

4. kable rozruchowe 600 AMP (3,5 m, 
średnica 25 cm) TUV/GS - 89,00 zł 

5. mata podgrzewana 12 V 35 W GORĄCE 
SIEDZISKO +50 pkt. payback - 44,90 zł 

6. odmrażacze do szyb - od 5,99 zł

1.

3.

4.

5.

6.

1.
2.

pokarm dla ptaków
karma dla ptaków wolnożyjących; może być stosowana 
przez cały rok lub wyłącznie w okresie zimowym;  
1 kg - 6,99 zł; 3 kg - 19,90 zł (6,63 zł/kg);  
10 kg - 59 zł (5,90 zł/kg)

siekiera 
Rozłupująca 
X21 - l  
+ osTRzałKa 
do siekier 
i noży 
Xsharp™

karmnik 
1. KOLIBER, zapewnia ptakom schronienie przed 

deszczem i chłodem - 10,90 zł 
2. WRóBELEK, wykonany z drewna, miejsce na za-

wieszenie pokarmu; niewielki rozmiar - 19,90 zł 

od 499
zł/szt.

219 
zł/szt.

499 
zł/szt.

399 
zł/szt.

2000 
W

2,85 
kW

1,7 
kW

od 599
zł/szt.

od 699
zł/opak.

od 1090
zł/szt.

Listopad 2021 11  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50



www.mrowka.sambor.plSAMBORPROFI

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.  

Sklepy Mrówka zastrzegają sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

Akceptujemy płatności:

Akceptujemy bony Sodexo:



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

