
Lato za oknem

hit cenowy

99 
zł/szt.

Zestaw mebli mila
2 fotele; stolik kawowy, śr. 52 cm

HUŚTAWKA CYPR PLUS
4-osobowa z moskitierą i dwoma 

jaśkami; rozkładana  
do pozycji leżącej; siedzisko, 

wym. 170x50x55 cm
FOTEL NEAPOL PLUS

GRILL PROSTOKĄTNY
wys. 83 cm, szer. 53 cm, 
ruszt o wymiarach 48x26 cm

WózEK NA WĄż 
OGROdOWY 40 m 
(1/2’) 
z systemem zapobiegającym 
skręcaniu 

KRzESŁO BRAzYLIJSKIE
2 poduszki, udźwig: 150 kg, 
wym.: 130x100 cm 

PARASOL z FRĘdzLAMI
śr. 220 cm, kolor beżowy, odporny 
na warunki atmosferyczne 

BASEN OGROdOWY
prostokątny 2-pierścieniowy,
wym. 2,62x1,75x0,5 m

Zestaw mebli 
OGROdOWYCH OCEAN 

rattanowe meble ogrodowe dla 7 osób 
to niesamowite połączenie jakości stylu 

i komfortu

669 
zł/zest.

99 
zł/szt.

249 
zł/szt.

139 
zł/szt.

wytrzymałość 

300 kg

1299 
zł/szt.

3999 
zł/zest.

109 
zł/szt.

99 
zł/szt.

Czerwiec  
2021

Oferta ważna  
od 4.06 do 19.06

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka
chełm, Janów LubeLski,  

krasnystaw, kraśnik, LeżaJsk

mrowkakrasnik

mrowka_cheLm

M JAK 
MRóWKA

porady i pomysły  
dla Twojego domu 

- 2,49 zł/szt.



hit cenowy

55 
zł/szt.

hit cenowy

299 
zł/szt.

hit cenowy

699 
zł/opak.

SIEdzISKO 
KONICzYNA 

wygodna, bezpieczna 
i niezwykle oryginalna 

huśtawka- 25,99 zł/szt.

TRAMPOLINA OGROdOWA
śr. 244 cm - 499 zł, śr. 305 cm - 699 zł

HUŚTAWKA MILA
metalowa, wym. 256x180x136 cm; 

odpowiednia dla dzieci powyżej 3 lat; 
w zestawie kotwy do bezpiecznego 

uziemienia

LEżAK  
z POdNóżKIEM
kolor grafitowy

KRzESŁO OGROdOWE 
ARKAdIA B 
kolor grafitowy

STóŁ OGROdOWY 
aluminiowy stół ogrodowy ze szklanym 
blatem; wym. 150x90x72 cm, blat 5 mm, 
hartowane szkło, aluminiowa konstrukcja 
42x14x1,2 mm

GRILL WĘGLOWY 
2-PALNIKOWY

palnik: 3 kW 

GRILL OKRĄGŁY
klasyczny grill węglowy, 
wym. 33x33x43 cm 

POdPAŁKI dO GRILLA GORILL
płynna, żelowa, parafinowa, podpałki stałe; 
stale białe, podpałki z wełny drzewnej, 
podpałki z zapłonem

POdPAŁKA PŁYTA PILŚNIOWA
32 kostki, 12 mm - 1,99 zł

BROS OCHRONA  
PRzEd OWAdAMI
różne rodzaje

PIASEK dO 
PIASKOWNICY
z atestem PZH, 20 kg
(0,35 zł/kg)

IBO POMPA zATAPIALNA
do ścieków
 - MAGNUM 4500, 
o mocy 1500 W 

KOSIARKA 
BEzSzCzOTKOWA 
AKUMULATOROWA SAS+ALL
szer. koszenia: 37 cm, zasilanie: 2x18 V, 
wys. koszenia: 25 - 75 mm, poj. kosza 
na trawę: 35 l,*akumulator i ładowarka 
do oddzielnej kompletacji – 649 zł

KOSA SPALINOWA 
VKS-52 3 KM
poj. silnika 52cc, silnik: 2-suwowy, 1 cylinder, 
obroty 2750 obr./min.; szerokość cięcia 
44 cm, wyposażenie: szelka, pojemnik do 
sporządzania mieszanki, trójząb, głowica 
z żyłką, zestaw kluczy do montażu

NOżYCE 
AKUMULATOROWE  
GRIzzLY
do trawy i żywopłotu, akumulator 
3,6 V, 1,5 Ah; dł. rob.: trawa 8 cm, 
żywopłot 12 cm; maks. śr. gałęzi 
8 mm - 89 zł

KOSIARKA 
ELEKTRYCzNA HANdY

1700 W, 230 V, szer. robocza 
38 cm, kosz o poj. 50 l - 339 zł

namiot 
OGROdOWY 

dLA dzIECI
odpowiedni do użytku 

wewnątrz i na zewnątrz 

od 499 
zł/szt.

499 
zł/zest.

129 
zł/szt.

99 
zł/szt.

649 
zł/szt.

319 
zł/szt.

649 
zł/szt.

449 
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

2999
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

169 
zł/szt.

Czerwiec 20212

Wygraj GORILLBOX - ekologiczny grill jednorazowy w zestawie dla 
4 osób. Wystarczy, że wykonasz zdjęcie dowolnego zakupionego produktu 
GORILL w scenerii z grillem i opublikujesz je w Poście Konkursowym na 
naszym profilu na portalu Facebook - tam też uzyskasz więcej informacji 
o Konkursie.

UWAGA KONKURS

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

SZYBCIEJ



hit cenowy4999 
zł/szt.

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

MATERACE 
dO PŁYWANIA
różne rodzaje - od 14,90 zł/szt.

PARASOLE
różne rozmiary i wzory - 39,90 zł/szt.
POdSTAWA KAPSEL
- 69 zł/szt.

STELAż NA HAMAK
wym. 300x72x110 cm; do pojedynczych hama-
ków, 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

KOSzYK 
IzOTERMICzNY 22 l
- 34,90 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. ładowność 
25 kg - 64,90 zł/szt.

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

MAKARON 
dO PŁYWANIA

chemia basenowa
Flock koagulant 1 l - 9,99 zł

KRĘGLE MAXI
z dwiema piłkami 
- 44,99 zł/szt.

OSŁONA BALKONOWA,
wym. 100x300 cm, materiał: trzcina 

PARASOL PE
wsparty na solidnej 
drewnianej rączce, 
średnica: 180 cm, mate-
riał: metal, wytrzymały 
plastik, regulowany 
z trzema nachyleniami, 
efekt słomy

SKRzYNKA NA LISTY VINCETO
kolor: czarny, antracyt, wym.: 
215x320x90 mm

1990
zł/szt.

199 
zł/przęsło

379 
zł/przęsło

2199
zł/szt.

3499
zł/szt.

169 
zł/szt.

od 999
zł/szt.
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Basen
i wypoczynek

NOWOŚć!

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50°P



2.

3.

1.

dostępne kolory:

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

SzAFKA KUCHENNA
kolory: dąb sonoma, biały;
1. wisząca - 119 zł
2. pod zlewozmywak, wym. 80x50 cm - 119 zł
3. zlewozmywak, wym. 80x50 cm, 

stal szlachetna - 109 zł/szt., dekor - 149 zł/szt.

KUCHENKA 
GaZowa
- 2-palnikowa - 89,99 zł
+100 pkt. PAYBACK

- 4-palnikowa - 149,99 zł

KUCHENKA GAzOWA 
TURYSTYCzNA
na kartusz, stal nierdzewna

KARTUSz GAzOWY 
CAMP TIME
190 g

LAMPA GAzOWA 
zEWNĘTRzNA
z regulacją mocy światła

119 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

od 289 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

69 
zł/szt.

65 
zł/szt.

65 
zł/szt.

65 
zł/szt.

49 
zł/szt.

3499
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

5999
zł/szt.

899
zł/szt.

7999
zł/szt.

Czerwiec 20214

NOWOŚć!NOWOŚć!

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

SZYBCIEJ

+100

+100



dESKA 
WOLNOOPAdAjącA

dESKA 
WOLNOOPAdAjącA

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 - 949 zł,  

90x90 cm - 1049 zł

AKCESORIA 
ŁAzIENKOWE

dESKA SEdESOWA 
NEW FORMIC
duroplast

PRODUKT
POLSKI

KOSz NA BIELIzNĘ 
willow
poj. 50 l

zESTAW NATRYSKOWY dEX 
GOLd A-31
w kolorze złotym, drążek wysokości 
96 cm i średnicy 22 mm, z deszczownicą, 
słuchawką prysznicową oraz mydelniczką, 
przewód natryskowy G1/2x G1/2 długości 
1,5 m ze stali nierdzewnej 
z podwójnym splotem

zESTAW PAPAJA
szafka z umywalką, lustrem i oświetleniem, mebel o szer. 75 cm, 
wyposażony w następujące elementy:
szafa pod umywalkę, lustro o wymiarach 105x70 cm, oświetlenie ledowe, 
wym.: wys. 80 cm, szer. 75 cm, gł. 33,3 cm 

AKCESORIA ŁAzIENKOWE STAR
srebrne
1. mydelniczka - 4,99 zł
2. kubek kosmetyczny - 6,99 zł
3. pojemnik na szczoteczki - 8,99 zł
4. dozownik mydła - 12,99 zł 
5. szczotka Wc - 19,99 zł

KOMPAKT WC zETA
odpływ poziomy, 
deska wolnoopadająca

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

1.

2. 3. 4.

5.

249 
zł/zest.

449 
zł/zest.

399 
zł/szt.

od 499
zł/szt.4499

zł/szt.

od 949 
zł/szt.

od 10 
zł/szt.

75 
zł/szt.

339 
zł/kpl.
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NOWOŚć!

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+100

+100

+500



FARBA BIAŁA 3 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

dULUX KOLORY 

ŚWIATA

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 spełniają wymagania programu czyste Powietrze

dRzWI zEWNĘTRzNE BRISTOL
szer. 90 cm, L/P, kolory: złoty dąb, orzech, antracyt; gr. skrzy-
dła 72 mm; wypełnienie: spieniony polistyren; wyposażenie: 
skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkładki 
w systemie jednego klucza, próg, szyba hartowana, ramka 
i aplikacje INOX, osłony zawiasów; wykończenie Nano-
Advance, blacha ocynkowana, zalety: ciepłe, wygłuszające, 
bezpieczne, możliwość skracania, dwie uszczelki
*drzwi spełniają wymagania programu czyste Powietrze

PRODUKT
POLSKI
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dREWNOCHRON 
LAKIEROBEJCA 2w1
różne kolory, 0,8 l (41,24 zł/l)

zESTAW TAŚM SCLEY
2x taśma niebieska 
+ 1x taśma malarska papierowa

KLAMKA PRESTO
do drzwi wewnętrznych, 
rozstaw 72 mm 

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)

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)

BONdEX SMART HOME
ceramiczna, plamoodporna farba 
do ścian i sufitów, 2,5 l (30,00 zł/l)

ALTAX IMPREGNAT żYWICzNY
bardzo trwały i odporny na czynniki 
atmosferyczne, zawiera wysokogatunkowe 
żywice, różne kolory, 4,5 l (20 zł/l)

od 299 
zł/szt.

999 
zł/zest. 

1799 
zł/kpl.

3299
zł/szt.

7499
zł/szt. 2499

zł/zest.

2499
zł/zest.

2,5
litra

2,5
litra 2,5

litra

0,8
litra

2,5
litra

4,5
litra

4,5
litra

119 
zł/szt.

3499
zł/szt.

5499
zł/szt.

8999
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

4799
zł/szt.

Czerwiec 20216

NOWOŚć!

2+1 w Zestawie

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

SZYBCIEJ



MASTER dRABINA 
dOMOWA ALUMINIOWA
maks. obciążenie 125 kg;
 - 4-stopniowa - 64,99 zł
 - 5-stopniowa - 84,99 zł

FOLIA PSB BUdOWLANA 
CzARNA STANdARd
gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m

Różne cele, 3 biele – EVERWHITE, PROTECT AG+, REVOLUTION 
– innowacyjna linia farb białych do malowania ścian i sufitów gotowych 
na każde wyzwanie, poj. 9 l

Kup 3 opakowania kleju do płytek i gresu ultra GEOFLEX 25 kg 
lub kleju żelowego wysokoelastycznego GEOFLEX BIAŁY 25 kg 
i odbierz koszulkę w Punkcie Obsługi Klienta.

FOLIA PSB 
STANdARd 

PAROIzOLACYJNA
gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m

KOzIOŁEK dREWNIANY
jest ergonomicznym rozwiązaniem 
przy pracach remontowo-budowla-
nych, jak i znikomych naprawach

dąb Teatralny, 
Ac4, 7 mm 
- 24,99 zł

1.

PANELE POdŁOGOWE

dąb Aldabra, 
Ac4, 8 mm 
- 26,99 zł

2.

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 (9,00 zł/l)

FARBA ANTYKOROzYJNA 
ARMORIN
profesjonalna farba do zabezpieczania 
i dekoracji powierzchni stalowych i żeliwnych
0,75 l (33,32 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)

ŚNIEżKA SUPERMAL
emalia olejno-ftalowa, różne 
kolory, 800 ml (24,99 zł/l)

EVERWHITE
perfekcyjnie biała, wysoka 
trwałość bieli w czasie, 
hipoalergiczna, głęboko 
matowa, 9 l - 129 zł 
(14,33 zł/l)

FARBA BETON POSAdzKA
przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego 
malowania posadzek oraz innych powierzchni 
betonowych, nadaje się do stosowania wewnątrz 
jak i na zewnątrz, 2,5 l (35,60 zł/l)

od 6499
zł/szt.

od 2199
zł/m22499

zł/szt.

5999
zł/rolka

6499
zł/rolka

7 mm

8 mm

5899
zł/szt.

8999
zł/szt.

2499
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

0,75
litra

10
litrów

2,5
litra

114 
zł/szt.

89 
zł/szt.1999

zł/szt.

0,8
litra
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NOWOŚć!

KOSzULKA W zESTAWIE!REWOLUCJA W MALOWANIU

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



WĘdKOWANIE
z MRóWKĄ

1.

2.

3.

1.

2.

3.
LAMPKA 
SOLAROWA 
WISzĄCA 
JOY RGB
 - czarna
 - satynowa

KWIAT SOLARNY LEd
wys. 81 cm

KŁódKA NA OdCISK PALCA
świetna blokada antykradzieżowa i an-
tywłamaniowa, wbudowana bateria

LATARKA 8W1
funkcja odtwarzania muzyki przez Bluetooth, 
zestaw głośnomówiący Bluetooth, odbieranie 
rozmowy telefonicznej przez Bluetooth, funkcja 
ładowania mobilnego, funkcja odtwarzania 
muzyki z karty TF, funkcja radia FM, funkcja 
sygnału wzywania pomocy SOS, jasne oświe-
tlenie LEd 

AKCESORIA GSM dO TELEFONóW
1. kabel usb świecący 1 m, różne kolory, typ c, 
micro - 10,99 zł
2. kabel USB z końcówką magnetyczną type c 3.1a 
1,2 m, kolor czerwony - 29,99 zł
3. ładowarka samochodowa 3w1 do telefonu,
dwa porty usb, wejście do zapalniczki, 3.4a 
kolor: złoto-czarny - 19,99 zł

dMUCHAWIEC SOLARNY 
LEd
wys. 90 cm

WENTYLATOR BIURKOWY
kolor biały, moc: 30 W
regulacja prędkości nawiewu: 
2-poziomowa 

WENTYLATOR STOJĄCY 
z PILOTEM 
kolor: czarno-biały, maks. moc: 55 W,
ilość prędkości obrotowych: 3

WĘdKA KARPIOWA 
MIKAdO

Intro carp II, 330 cm

TORBA JAXON 
fishinG team

 40x14x33 cm, 1 duża komoa na 
akcesoria wędkarskie zapinana 

na klipsy, z przodu 1 kieszeń za-
mykana na zamek błyskawiczny 

LATARENKA LEd
wysokość: 24 cm, 15 szt. diod LEd, 
zasilana bateriami: 2x d 
*brak w zestawie

LAMPA SOLARNA 
KULA 

OPRAWA SPOT VERVE
kolor: matowy szary, gwint: E14
1. kinkiet - 45 zł
2. listwa 2 - 95 zł
3. spirala 3 - 155 zł

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

890
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 1099
zł/szt.

4599
zł/szt.

6999
zł/szt.

4999
zł/szt.

199 
zł/szt.

99 
zł/zest.

2599
zł/szt.

999
zł/szt.

od 45 
zł/szt.

9999
zł/szt.

119 
zł/szt.

3999
zł/szt.
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W dOMOWYMwarsztacie

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

zESTAWA WIERTARKA 900 W 
+ SzLIFIERKA KĄTOWA 125 mm 
950 W

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)

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

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

MYJKA CIŚNIENIOWA  
K2 COMPACT CAR
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

2  
BATERIE

2  
bieGi

WIERTARKO-WKRĘTARKA 
14,4V, 2 x bateria Li-ion 14,4 V, 1300 Ma, 
2 prędkości obr 0-400/0-1450, obroty prawo/
lewo, uchwyt samozaciskowy 10mm, liczba 
ustawień momentu obrotowego 18+1, moc 
silnika 550 W, max moment obr. 28 NM, 
ładowarka 3-5 godzin 

MŁOT UdAROWO-
OBROTOWY 1200 W 
obroty 850 obr./min.; energia 
udaru 4 j 

OPALARKA ELEKTRYCzNA dREL 
2000 W 
 4 dysze, napięcie: 230 V, moc wejściowa: 
1600/2000 W, przepływ powietrza (l/min): 
300/500, temperatura: 380°c, 600°c

189 
zł/zest.369 

zł/zest.

109 
zł/szt.

329 
zł/zest.

599 
zł/szt.

299 
zł/zest.

249 
zł/zest. 299 

zł/szt.

8999
zł/zest.

1,4 
kW

18 
V

1800 
W

150 
W

18 
V

3 
lata 

GWARANCJI
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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

WIAdRO SPOżYWCzE
poj. 5-10 l, różne kolory

SUSzARKA 
BALKONOWA 
FORMICA
powierzchnia  
suszenia 18 m

BLENdER RĘCzNY 
BLAUPUNKT
cichy silnik stałoprądowy, moc: 
1000 W, akcesoria: kubek z miarką, 
ubijak, kolor: czarny

SzKLANKA dO 
NAPOJóW 
zE SŁOMKĄ

dzBANEK FILTRUJĄCY 
ATRIA 
2,4 l + 2 filtry classic - dafi

MISKA 
śr. 14 cm

KIELISzEK
śr. 8 cm

KOMPLET POJEMNIKóW 
PROSTOKĄTNYCH 
KAREN 
0,6 l, 3 szt. 

wanna owalna
poj. 25-60 l, różne kolory

SUSzARKA BALKONOWA
3-poziomowa, posiada opcje składania łącznie, 
posiada kółka, dzięki którym można ją w łatwy 
i szybki sposób przemieścić, 
powierzchnia suszenia: 22 m

PRzETWORY, SŁOIKI, BUTELKI…
słoiki, różne rodzaje - od 5,99 zł; zakrętki,  
wieczka - od 2,99 zł; woreczki do zamrażania - od 2,49 zł

od 449
zł/szt.

od 229
zł/opak.

od 999
zł/szt.

od 369
zł/szt. 99 

zł/szt.

4490
zł/szt.od 2699

zł/szt.

899
zł/szt.

3499
zł/szt.

599
zł/szt.

999
zł/szt.

699
zł/zest.

139 
zł/zest.

od 249
zł/szt.
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1.

hit cenowy

2799 
zł/szt.

2.

3. 4.
5.

6.
7. 8.

SzCzOTKI,  
GĄBKI dO MYCIA 
BUTELEK, SŁOIKóW

KRzESŁO SKŁAdANE VICO
tapicerowane imitacją skóry; dostępne w kolorach: 
czarny, jasnoszary, beżowy

WIESzAK NA 
UBRANIA LOFT
kolor: czarny,  dł. 110 cm

RzEPY COMMANd
do wieszania obrazów 7,2 kg, mocno się 
trzyma, łatwo usuwa, nie niszczy powierzchni, 
do różnych powierzchni, opak. 4 szt.

HAKI WIELOKROTNEGO UżYTKU 
COMMANd
transparentne, mocno się trzymają, łatwo się usuwa, 
nie niszczą powierzchni, łatwy montaż, opak. 2 szt.

CHEMIA GOSPOdARCzA
1. BRYZA, proszek do prania, biały/kolor, 6 kg - 27,99 zł (4,67 zł/kg)
2. PERWOLL płyn do prania, różne rodzaje, 2,7 l - 21,99 zł (8,14 zł/l)
3. cLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
4. cIF MAX POWER mleczko do czyszczenia cITRUS/SPRING, 1001 g - 9,99 zł

5. LUdWIK płyn do naczyń, różne rodzaje, 900 g - 5,49 zł (6,10 zł/l)
6. REGINA BLITZ ręcznik papierowy, a’1 - 8,49 zł
7. PAPIER TOALETOWY VELVET  biały i rumiankowy, 12 rolek - 11,99 zł
8. RĘcZNIK PAPIEROWY TURBO/jUMBO, biały, 1 rolka - 12,99 zł

VILEdA  
ŚCIĄGACzKA dO SzYB 
WINdOMATIC POWER

ŁAWKA PóŁKA NA 
buty loft
czarna, wymiary: 80x38x45 cm

od 269
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 549
zł/szt.

177 
zł/szt.

6999
zł/szt.

1599
zł/opak.

1199
zł/opak.

199 
zł/szt.
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PIELĘGNACJA zWIERzĄT
preparaty na pchły i kleszcze,  
szampony, obroże dla psów i kotów

OPRYSKIWACz 
MASTER 3000 
z LANCĄ 30 cm
ręczny ciśnieniowy opryskiwacz 
wyposażony w lancę 30 cm 
oraz dodatkową dyszę  
MR 1.0-90º, dysza okrągła

KUWETY, MISKI, TRANSPORTERY
- od 14,99 zł; transporter w liście +50 pkt. PAYBACK

LEGOWISKA
rozmiary: od XS do XXL - od 49,99 zł

CYFROWY  
REGULATOR 

cZasowy 
PRzEPŁYWU WOdY
możliwość ustawienia cykli 

nawadniania - 109 zł

CLAAR PŁYN LETNI
płyn do szyb i spryskiwaczy, 
reflektorów samochodowych,
różne zapachy,
5 l (2,00 zł/l)

PSB PŁYN LETNI
do szyb i spryskiwaczy, reflektorów 
samochodowych, różne zapachy, 
5 l (1,40 zł/l) 

od 699
zł/opak.

od 1499
zł/szt.

7599
zł/szt.od 109 

zł/szt.

999
zł/szt.

699
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. 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:

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

+50

+100



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

