
z Mrówką

Rozpocznij szkołę

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

pSb Mrówka NIEpOŁOMICE



7 mm

8 mm

GRES SZKLIWIONY ASHVILLE
wym. 29,7x59,8 cm, kolory: beige, light grey; 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.

pANELE pODŁOGOwE 

pŁyTkI GrEsOwE ITALIAN wOOD
wym. 18,5x59,8 cm, kolory: beżowy, brązowy, szary; gat. 1

pŁyTkA MONsANTO, 
opak. 0,42 m2

płytki cegłopodobne Monsanto z gotową fugą 
doskonale sprawdzają się na elewacji, 
jak i w salonie, pokoju dziennym 
czy w przedpokoju (92,83 zł/m2)

2999
zł/m2

999 
zł/kpl.

1699 
zł/kpl.

od 2399
zł/m2

zł/m2

3899
zł/opak.

Sierpień 20212

na wejście
Najlepsze drzwi

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

SZYBCIEJ



1.
2. 4. 5. 6.

7.

8.
9.

10.3.

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

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

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

pOjEmNIK 
FOrMICA

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. PUR SEKRETY KUCHARZA płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
3. KH-7 preparat do usuwania kamienia, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
4. KH-7 preparat do odtłuszczania, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
5. KRET żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł
6. KRET granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)
7. BRAIT MAGIC FLOWER odświeżacz powietrza, różne rodzaje, 75 ml - 11,99 zł (15,99 zł/100 ml)
8. KATRIN PLUS XL czyściwo białe, 822 listki/1,9 kg - 19,99 zł 
9. Płyn antybakteryjny do mycia rąk, 5 l - 55,99 zł (11,20 zł/l)

10. 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

bROWIN
 - maszynka do przecierania pomidorów  
+50 pkt. pAYbAcK - 44,99 zł
 - garnek kamionka, z pokrywką i uszczelką wodną,  
5 l +50 pkt. pAYbAcK - 139 zł
 - słoje, beczki oraz akcesoria do kiszenia - od 5,99 zł

kOMpLET 
pOśCIELI DEMI
z satyny bawełnianej,  
100% BAWEłNA

pODuSZKA
wym. 40x40 cm
różne kolory - 21,40 zł

ręCzNIk
różne kolory - od 4,90 zł

różNE wzOry

 - 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 1290
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 499
zł/szt.

4490
zł/szt.

129 
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 490
zł/szt.

od 6990
zł/kpl.

hIT CENOwy

zAsŁONy vELvET

od 4790
zł/szt.
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Odzież
robocza

hIT CENOwy

99 
zł/para

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; alu-
miniowa stopa z regulacją kąta nachylenia od 0° do 45° w pra-
wo i lewo; 3-stopniowa regulacja wielkości ruchu wahadłowego; 
system zdmuchiwania i odprowadzania wiórów; w zestawie: 
brzeszczot - 2 szt., prowadnica równoległa, walizka

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

AGrEGAT 
prąDOTwórCzy 230 v, 2,5 kW
pojemność zbiornika 3,6 l, waga 37 kg

SKRZYNKA 
NArzęDzIOwA 
NA kOŁACh

SpODNIE RObOcZE 
szOrTy pIAskOwE 
sTALCO

sANDAŁ 
RObOcZY jOKER
dostępna również wersja z noskiem 
ochronnym - 109 zł/para

T-shIrT bONO sTALCO 
dostępne różne kolory

SpODNIE 
RObOcZE 
OGRODNIcZKI 
bIAŁE

1200 
W

790 
W

650 
W

169 
zł/szt.

499 
zł/zest.

169 
zł/zest.

WALIZKA 
W KOMPLECIE WALIZKA 

W KOMPLECIE

8999
zł/szt.

12499
zł/szt.

1199
zł/szt.

21999
zł/szt.

1399 
zł/szt.

230 
V

2,5
kW

Sierpień 20214

179 zł 

159 zł 

199 zł 

139 zł 

127 zł 199 zł 
5990 zł 

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

SZYBCIEJ
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KOLORY
ŚWIATATaniej!30 zł
odbierz

na konto
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!

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)

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)

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 - 18,99 zł
 - 65 l - 22,99 zł
 - 90 l - 29,90 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)

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)

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

2,5
litra

6499
zł/szt.

2,5
litra

5499
zł/szt.

5199
zł/szt.

3399
zł/szt.

5
litrów

5
litrów

5
litrów

4,5
litra

0,7
litra

2799
zł/opak.

999 
zł/szt.

169 
zł/szt.

od 1899
zł/szt.

11999
zł/szt.

16999
zł/szt. zł/szt.

hIT CENOwy

zł/opak.

od 2499
zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

Sierpień 2021 5 

Remontujz nami

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50



hIT CENOwy

6490
zł/szt.

hIT CENOwy

99 
zł/zest.

hIT CENOwy

699 
zł/zest.

1.
2.

2.

1.

2.
1.

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

LAmpKA  
bIuRKOWA  
LED EDDY
moc 6 W, barwy świecenia: 
ciepła/neutralna/zimna 
biel; 3 zmiany jasności

LAmpKA bIuRKOWA  
LED jASmINE 
moc 6 W, uchwyt klips, 
4 zmiany jasności

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

LAMpA wIsząCA DzIECIęCA
1. BUTTERFLY, wisząca, różowa - 64,90 zł
2. JET, wisząca, kolory: biała, złota - 149 zł

bEZpRZEWODOWA 
sTACJA pOGODOwA
z pomiarem temp. zew. i wewnętrznej, 
kolor: czarny, biały

przEDŁużACzE bIurkOwE
różne rodzaje

uChwyT Tv 
1. 26-55" - 29,90 zł 
2. 23-42" - 42,90 zł

KAbEL HDmI
pozłacane wtyki HQ, 1,5 m

DOMOFON 
rL-913
zestaw domofonowy 
jednorodzinny, montaż podtynkowy 
lub natynkowy, daszek ochronny 
w zestawie, unifon posiada wbudowany 
zasilacz i przewód zasilający, elektrozaczep 
nie wymaga dodatkowego zasilania

DOMOFON
ELuVIO

wIDEODOMOFON DuX
zestaw wideodomofonowy kolorowy, 
ultra płaski monitor bezsłuchawkowy 
LCD 4,3", dotykowy panel monitora 
z podświetlanymi przyciskami

wIDEODOMOFON CErEs
ultra płaski monitor bezsłuchawkowy 
LCD 7" z dotykowym panelem 
i podświetlanymi przyciskami

DOMOFON
AVIOR

pRZEWóD 
kONCENTryCzNy
10 m - 9,99 zł, 
20 m - 17,99 zł

OpRAWA 
OśwIETLENIOwA 
kATuM
kolor: biały, czarny; 
gwint E27, śr. 27 cm

1999
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

6990
zł/szt.

109 
zł/szt.od 129 

zł/szt.

hIT CENOwy

od 6490
zł/szt.

6990
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

14999
zł/zest.

499 
zł/zest.17999

zł/zest.

999
zł/szt.

od 999
zł/szt.

Sierpień 20216  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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1.

2.

3.

4.

2.
1.

3.

4.

KAbINA LuNA
wym. 90x90 cm, głębokość brodzika 5 cm, 
wysokość brodzika 15 cm, hydromasaż: 3 dysze

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

GEbErIT 
zEsTAw 

uNIFIX DELTA 50 
+ mISKA REKORD

bezkołnierzowa deska 
duroplast, wolnoopadająca

kOMpAkT MITO
odpływ poziomy, możliwość 

regulacji spłukiwania eko 2/4 litra 
lub 3/6 litra, deska polipropylenowa

zEsTAw 
pODTyNkOwy 

sTrONG MAsTEr
zestaw składający się z miski wiszącej, 

deski białej wykonanej z polipropylenu, 
stelaża podtynkowego

oraz przycisku – chrom błyszczący

szAFkA TIM 
z uMywALką 

50 cm*
*cena nie zawiera armatury

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

zEsTAw MEbLI MEA*
1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk, wym.: 50, 55, 60, 75 cm - od 229 zł; 
2. szafka stojąca, nóżki, biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 169 zł; 3. szafka wisząca, 
biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 119 zł; 4. słupek, wym. 170 cm - 279 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

od 79 
zł/szt.

799 
zł/zest.

999 
zł/zest.

249 
zł/zest. 415 

zł/zest.

139 
zł/zest.

od 249 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.
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 *10 LAT GwArANCJI pO rEJEsTrACJI NA sTrONIE: www.pOLbrAM.Eu

hIT CENOwy

119 
zł/szt.

5.

3.

4.

1. 2.

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
różne rodzaje

NOżyCE  
SpALINOWE  

FAwOryT spN 261
silnik 2-suwowy; moc 0,75 kW; dł. 

rob. 56 cm; maks. śr. gałęzi 28 mm

ŁOpATA
pIASKOWA

sTALCO

pOMpA CIśNIENIOwA 
mEmbRANOWA 300 W
pompa służy do pozyskiwania wody czystej
ze studni kopanych i wierconych
oraz ze zbiorników otwartych

KucHENKA 
TurysTyCzNA 
WALIZKOWA 

DREWNIANY  
sTOJAk  
NA DONIcZKI
- od 17,99 zł

KOSZ 
mOROccAN 
- od 16,99 zł

OsŁONkA/wOrEk  
NA rOśLINy
- od 11,99 zł

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)

599 
zł/przęsło

589 
zł/przęsło

249 
zł/przęsło

139 
zł/przęsło

499 
zł/szt.

2499
zł/szt.

od 399
zł/szt.

95 
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

od 999
zł/szt.

300 
W

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

Akceptujemy płatności:

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

PSB MrówKA NIEPOŁOMICE
Ul. NA TAMIE 9, TEl. 12 281 19 83

gODZINy OTwArCIA: PN.-SOB.: 700-2000,   ND.: NIECZyNNE

prODukT
pOLSKI

*nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka

Produkt pod zamówienie indywidualne
Produkt pod zamówienie indywidualne

+50+50



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

