
Lato
za oknem

Grill Gazowy Xl HiT 4.1
moc 14,8 kW; palniki ze stali nierdzewnej; wskaźnik temp. 
w pokrywie; zapłon piezo; żeliwny ruszt, wym. 65x40 cm

HUŚTAWKA CYPR PLUS
4-osobowa z moskitierą i dwoma jaśkami; 

rozkładana do pozycji leżącej;
siedzisko, wym. 170x50x55 cm

SzLifieRKA STAnLeY 
125 mm, 850 W

TRAmPoLinA ogRodoWA
śr.:  244 cm - 399 zł, 305 cm - 589 zł, 

366 cm - 739 zł

obRzeżA 
TRAWniKoWe

kolory: brąz, zieleń, ciemna 
zieleń, czarny; długość 9 m:

 - 10 cm - 9,99 zł
 - 15 cm - 15,90 zł
 - 20 cm - 19,90 zł

ŁAWKA ogRodoWA 
rozm. 82x40x49 cm, drewno/metal, dla dzieci

1109 
zł/szt.

1299 
zł/szt.

14,8 
kW

wytrzymałość 

300 kg

169 
zł/szt.

850
W

od 399 
zł/szt.

od 999
zł/szt.

119 
zł/szt.

Czerwiec  
2021

Oferta ważna  
od 4.06 do 19.06

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka rYkI

m jAK 
mRóWKA

porady i pomysły  
dla Twojego domu 

- 2,49 zł/szt.



1.

2.

KRzeSŁo 
PLAżoWe 
Lido
wym. 50x58x93 cm

HAmAK doUbLe
wym. 200x140 cm; 

maks. obciążenie 120 kg

STeLAż 
nA HAmAK

wym. 300x72x110 cm; 
do pojedynczych hamaków, 

maks. obciążenie 100 kg

SToLiK 
meTALoWY

śr. 42 cm, kolor czarny

foTeL neAPoL PLUS

LeżAK boRneo
wym. 110x75x78 cm, 
drewno sosnowe

LeżAK bAHAmA 
z PodŁoKieTniKiem
wym. 122x60x80 cm, drewno bukowe

LeżAK PoLY 
z PodnóżKiem
kolor grafitowy

PAWiLon PoLY
wym. 3x3 m, kolor: bordo, zieleń, granat

KRzeSeŁKo ReżYSeRSKie
składane z podnóżkiem, kolor zielony

KRzeSŁo 
KemPingoWe
składane, konstrukcja stal 16 mm, 
kolor: grafitowo/pomarańczowy, 
maks. obciążenie 120 kg

PARASoLe ogRodoWe
1. TNT, wym.: 180 cm, 
różne kolory  - 22,90 zł, 
2. POLY, wym. 240 cm, kolor 
niebieski lub zielony - 54,90 zł

7490
zł/szt.

139 
zł/szt.

195 
zł/szt.

2490
zł/szt.

79 
zł/szt.

149 
zł/szt.

129 
zł/szt.

129 
zł/szt.

139 
zł/szt.

3490
zł/szt. 5990

zł/szt.

od 2290
zł/szt.
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oSŁonA bAmbUSoWA,
TRzCinoWA, WiKLinoWA
wym.: 100x300 cm, 150x300 cm

gRiLL PRoSToKąTnY 
dLA PRofeSjonALiSTóW

gRiLL żeLiWnY 
beCzKoWY

zeSTAW mebLi 
Rimini
sofa, 2 fotele, stół, kolor czarny

HUŚTAWKA  
ogRodoWA ViP
dł. 170 cm, maksymalne 
obciążenie huśtawki 200 kg

bRYKieT 
WęgLA 
dRzeWnego
opak. 2,5 kg 
(4,36 zł/kg)

PodPAŁKA biAŁA 
PSb 32 kostki

AKCeSoRiA 
do gRiLLA

HUŚTAWKA 3-oSoboWA
z tekstyliny, kolor beżowy, udźwig 250 kg,  
posiada certyfikat CE i instrukcję

od 2990
zł/szt.

369 
zł/szt.

7990
zł/szt.

629 
zł/zest.

279 
zł/szt.

499 
zł/szt.

1090
zł/opak.

429
zł/opak.

899
zł/opak.
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3.

2.

1.

KAmienie ozdobne do deKoRACji
otoczaki szklane, grys, bazalt; różne rodzaje;
opakowania: 1 kg, 2 kg, 5 kg

exPeL 
PRoSzeK nA mRóWKi
- 100 g - 7,99 zł (79,90 zł/kg)
- 700 g - 37,90 zł (54,14 zł/kg)

nAWóz do igLAKóW
opak. 3 kg - 19,90 zł (6,63 zł/kg), 
5 kg - 34,90 zł (6,98 zł/kg)

nAWóz do boRóWeK
opak. 1 kg - 9,99 zł, 
3 kg - 21,90 zł (7,30 zł/kg)

KomPoSTeR
przyspiesza kompostowanie,
opak. 1 kg - 10,90 zł, 3 kg - 27,90 zł (9,30 zł/kg)

WioSnA 
nAWóz
do TRAWniKA
wydajność 1 kg na 50 m2

- 2 kg - 14,90 zł (7,45 zł/kg)
- 5 kg - 21,90 zł (4,38 zł/kg
- 15 kg - 43,90 zł (2,93 zł/kg)

PRodUKTY TARgeT
1. pałeczki na komary i meszki, 

4 szt. - 13,90 zł
2.  AgriCOvEr spray, bezpieczny preparat 

zwalcza mszyce, przędziorki, czerwce, 
opak. 1000 ml - 19,90 zł

3. nawóz ekologiczny, opak. 1 l, koncentrat 
na 100 l wody, do warzyw, do pomidorów, 
do truskawek, do borówek - 11,90 zł

AgReCoL 
nAWozY PŁYnne
do roślin balkonowych, do pelargonii, 
surfinii; 0,75 l (9,32 zł/l)

od 799
zł/opak.

od 1490
zł/opak.

od 1190
zł/opak.

699
zł/opak.

od 1990
zł/opak. od 999

zł/opak.

od 499
zł/opak.

od 1090
zł/opak.
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niezbędne
w ogrodzie

nożYCe 
do żYWoPŁoTU HAndY
silnik 710 W; napięcie 230 v, ~50 Hz; dł. robocza 52,5 cm; 
maks. śr. gałęzi 24 mm; listwa ostrzona laserowo

CeLLfAST Wąż gReen ATS 
5-Cio WARSTWoWY ½”, 3/4”
różne długości

gARdenA AQUA S
zRASzACz WAHAdŁoWY
obszar zraszania do 220 m2

CeLLfAST 
zRASzACz
PiSToLeToWY oRion

PRzYŁąCze 
nA KRAn RegULoWAne 
UniWeRSALne ½”, ¾, 1”

KoSiARKA 
eLeKTRYCznA HAndY
1700 W, 230 v, szer. robocza 38 cm,  
kosz o pojemności 50 l

oPRYSKiWACz 
RóżA 6 l, żóŁTY
doskonałe narzędzie do 
prac związanych z ochroną 
i pielęgnacją roślin w ogro-
dzie; lanca o długości 0,5 m 
odporna na uszkodzenia 
oraz wygodna szelka nośna 
zapewniająca komfort przy 
długotrwałej pracy

oPRYSKiWACz
KWAzAR VenUS 360
opryskiwacz ciśnieniowy 
posiadający system 360°
- 1 l - 39,90 zł
- 1,5 l - 44,90 zł
- 2 l - 49,90 zł

mYjKA 
CiŚnienioWA dReL
2,2 kW, maks. cićnienie 170 bar, pompa aluminiowa, 
w komplecie szczotka do mycia samochodu

KoSA SPALinoWA degeT
moc silnika 2 KM; poj. zbiornika paliwa 1,2 l; 

napęd, sprzęgło odśrodkowe; waga ok. 7,9 kg; 
w zestawie: komplet kluczy; osłona żyłki 

i tarczy; 2 x głowica żyłkowa wraz z żyłką; 
3 tarcze tnące: trójząb, piła widiowa, piła 
40-zębna; kłębek żyłki 15 m; szelki nośne, 

miękkie i grube nakładki, zapewniają mak-
symalny komfort; pojemnik do sporządzenia 
mieszanki; trymer z żyłką; maska ochronna

179 
zł/szt.

339 
zł/szt.

1700 
W

9999
zł/szt.

319 
zł/zest.

od 5990
zł/szt.

6990
zł/szt.

999
zł/szt.

599
zł/szt.

449 
zł/kpl.

od 3990
zł/szt.
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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

PojemnoŚCioWY 
ogRzeWACz WodY
30 l - 299 zł, 50 l - 289 zł,  
80 l - 369 zł, 100 l - 459 zł

PojemnoŚCioWY 
ogRzeWACz WodY
dolny podumywalkowy;
10 l - 299 zł, 15 l - 329 zł

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

gRzejniK  
PSb STALoWY

typ C22; wys. 600 mm;
długość od 400 mm do 1400 mm

WYmienniK  
z PodWójną 
WężoWniCą xW
80 l - 459 zł, 100 l - 479 zł,  
120 l - 519 zł, 140 l - 559 zł

Wąż 
nATRYSKoWY

PSb foRmiC
dł. 150 cm

SŁUCHAWKA 
Led SHoWeR
kolor słuchawki 
zmienia się w zależności 
od temperatury wody

KAbinA
z HYdRomASAżem
VeRA 90x90 cm
szyby 4 mm, profile satynowe, hydromasaż z 3 dyszami, 
wysokość brodzika 42 cm, głębokość brodzika 28 cm

zeSTAW foRmiC
SzAfKA z UmYWALKą
front biały, boki wenge

od 289 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

339 
zł/kpl.

799 
zł/zest.

149 
zł/zest.

od 129 
zł/szt.

1490
zł/szt.

4990
zł/szt.

od 459 
zł/szt.
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1.
2.

4.

3.

1.
2.

3.

4.

WenTYLAToR
1. stołowy - od 55,90 zł

2. podłogowy - od 85,90 zł
3. cyrkulator podłogowy, 50 W - 115,90 zł

4. kolumnowy z pilotem - od 165,90 zł

WenTYLAToRY 
CHRomoWAne

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

LAmPKA SoLARoWA 
WiSząCA joY Rgb
 - czarna
 - satynowa

LAmPA 
SoLARoWA
 - plastik - 3,90 zł

 - stal - 4,50 zł

oPRAWA 
ogRodoWA idA
1. kinkiet ukośny - 42,90 zł
2. kinkiet prosty - 49,90 zł
3. słupek, 45 cm - 55,90 zł
4. słupek, 80 cm - 79,90 zł

gniAzdA 
i ŁąCzniKi 
z RAmKą SeRiA LoRenTe
kolor grafitowy

oPRAWA  
PARiS Led

z czujnikiem ruchu,  
kolor: biały, czarny

oPRAWA  
ogRodoWA  
MarMo
 - 25 cm - 99,90 zł
 - 28 cm - 149 zł 
 - 38 cm - 179 zł

oPRAWA  
ogRodoWA diego
kolor: czarny, szary,
gwint gU10, moc maks. 50 W

oPRAWA ŚCiennA 
zeWnęTRznA neSSA
kolor szary
- jednokierunkowa - 59,90 zł
- dwukierunkowa - 79,90 zł

oświetlamy

po remoncie

od 13590
zł/szt. od 5590

zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

od 390
zł/szt.

890
zł/szt.

od 4290
zł/szt.

6990
zł/szt.

9990
zł/szt.

3590
zł/szt.

od 5590
zł/szt.

Czerwiec 2021 7  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50

+50



fARbA biAŁA 3 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

dULUx KoLoRY 

ŚWiATA

dULUx eASYCARe 
KUCHniA i ŁAzienKA
hydrofobowa, plamoodporna farba do malowania 
kuchni lub łazienki z unikalną technologią PrOTECT, 
2,5 l (26 zł/l)

dULUx KoLoRY ŚWiATA
lateksowa farba do ścian 
i sufitów, 2,5 l (19,20 zł/l)

ŚnieżKA 
bARWY nATURY
matowa farba lateksowa, 2,5 l (14 zł/l)

dReWnoCHRon 
LAKieRobejCA 2w1
różne kolory, 0,8 l (41,24 zł/l)

VidARon imPRegnAT 
ogRodoWY
chroni i dekoruje drewno, zapewnia trwały 
kolor i efekt dekoracyjny, 4,5 l (12,22 zł/l)

SAdoLin exTRA
lakierobejca dekoracyjno-ochronna, 
różne kolory, 2,5 l (47,60 zł/l)

beCKeRS deSigneR WHiTe
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała farba 
lateksowa do malowania ścian i sufitów, pomalo-
wana powierzchnia zyskuje matowe wykończenie, 
10 l (11,40 zł/l)

ŚnieżKA eKo PLUS
odporna na szorowanie, zapewnia oddychanie ścian, pole-
cana do dużych powierzchni, doskonałe krycie 1-2 warstwy, 
optymalna wydajność do 14 m²/l, 11,5 l (6,52 zł/l)

ŚnieżKA SUPeRmAL
emalia olejno-ftalowa, różne 
kolory, 800 ml (23,74 zł/l)

BauMiT 
mAnU ALL

zaprawa tynkarska, 
25 kg (0,40 zł/kg)

ATLAS gTA SUPeR biAŁA 
gŁAdŹ PoLimeRoWA 18 kg 
łatwe, równomierne i błyskawiczne nakładanie bez 
chlapania, bez pylenia; czyste i bezpieczne wygładzanie 
na mokro; elastyczna; odporna na spękania; technologia 
pracy mokre na mokre (3,10 zł/kg)

CeReSiT 
Cm11 PLUS 
ComfoRT gReS
zaprawa klejowa do gresu, opak. 25 kg (1,04 zł/kg)

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

6499
zł/szt.

3499
zł/szt.

4799
zł/szt.

3299
zł/szt.

0,8
litra

4,5
litra

5499
zł/szt.

2,5
litra

119 
zł/szt.

10
litrów

11,5
litra

114 
zł/szt.

7499
zł/szt.

1899
zł/szt.

0,8
litra

15% gRATiS

999
zł/opak.

5590
zł/opak.

2590
zł/opak.
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PAneLe
podłogowe

mATizoL gonT KARPióWKA
dostępne kolory: czerwony, zielony, brązowy, grafitowy; 
opakowanie - 3,85 m2

mASTeR dRAbinA 
domoWA ALUminioWA

maks. obciążenie 125 kg;
 - 4-stopniowa - 64,99 zł
 - 5-stopniowa - 84,99 zł

Dąb Teatralny, 
AC4, 7 mm 
- 21,99 zł

1.

PAneLe 
PodŁogoWe

Dąb Aldabra, 
AC4, 8 mm 
- 24,99 zł

2.

megARon 
deKoRfix
gotowy klej do płytek dekoracyjnych,
opak. 5 kg (4,98 zł/kg)

aBizol 
diSPRobiT

mASA 
ASfALToWo-

KAUCzUKoWA
do konserwacji dachów

i hydroizolacji
opak. 20 kg (2,49 zł/kg)

LeCA KeRAmzYT 
bUdoWLAnY
opak. 55 l (0,54 zł/l),
różne gramatury

Roben CegŁY KLinKieRoWe

PŁYTKA deKoRACYjnA 
giPSoWA PARmA
kolor biały; w opakowaniu 0,5 m2 (69,80 zł/m2)

CeReSiT Ce40
SPoinA eLASTYCznA do PŁYTeK
- opak. 2 kg - od 22,90 zł 
- opak. 5 kg - od 42,90 zł

(od 11,45 zł/kg)
(od 8,58 zł/kg)

2290
zł/m2

4990
zł/szt.

od 2299
zł/szt.

2490
zł/szt.

3490
zł/opak.

od 6499
zł/szt.

2990
zł/opak. 100

zł/szt.

od 2199
zł/m2

7 mm

8 mm

różne wzoryi kolory
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1.
2.

3.

4.

5.

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.

zeSTAW PojemniKóW PoLAR

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 SzCzoTKi, gąbKi do mYCiA 

bUTeLeK, SŁoiKóW

WoReCzKi, ToRebKi nA mRożonKi
KUbeK 
z miARKą 
mASSimo
kolor seledynowy
poj,: 0,5 l - 9,99 zł; 
1 l - 11,90 zł; 1,5 l - 13,90 zł

gąSioR dAmA 5 l
koszyk plastikowy, zamknięcie 
druciane lub zakretka

WiAdRo 
SPożYWCze 10 l
z pokrywą, 
nadruk z podziałką

bALon do WinA
W KoSzU
pojemność od 5 l do 54 l

SUSzARKA 
do nACzYń ALLiSon

biała lub czarna; wym. 44x32x16,5 cm

od 229
zł/opak.

od 999
zł/zest.

od 449
zł/szt.

od 269
zł/szt.

od 369
zł/szt.

od 3290
zł/szt.

1590
zł/szt.

6490
zł/szt.

1590
zł/szt.

od 999
zł/szt.
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2. 3.

4.

5.
1.

TiLL KoSz PRoSToKąTnY
poj. 30-60 l, różne kolory

beA PojemniK 
CLeARbox
poj. 1,7-52 l

ViLedA moP obRoToWY  
PŁASKi ULTRAmAx xL box 
komplet:wiadro + mop; dodatkowo w ofercie 
wkład do mopa - 34,90 zł/szt.

ViLedA 
SUSzARKA 
do bieLiznY King
powierzchnia  
suszenia 20 m

SUSzARKA 
bALKonoWA 

foRmiCA
powierzchnia suszenia 18 m

CHemiA goSPodARCzA
1. BryZa proszek do prania 4w1 sprING 

FrESHNESS COLOr, 60 prań, 
4,5 kg - 24,99 zł (5,55 zł/kg)

2. BrYZA EXPErT proszek do prania rEgULAr, 
60 prań, 4,5 kg - 24,99 zł (5,55 zł/kg)

3. PErWOLL płyn do prania, różne rodzaje, 
2,7 l - 16,99 zł (6,29 zł/l)

4. CLiN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 
500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)

5. rEgiNA BLiTZ ręcznik papierowy, a’1 - 7,99 zł

KoSzYCzeK z fUnKCją
AnTYPoŚLizgoWą jonAS A7
kolory: seledynowy, szarobrązowy;
wym. 16x12x7 cm

od 1490
zł/szt.

od 599
zł/szt.

9990
zł/kpl.

117 
zł/szt.

399
zł/szt.

4490
zł/szt.

od 599
zł/szt.
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W domoWYm
warsztacie

WieRTARKA UdARoWA
moc 710 W; częstość udaru 47600 ud./min; 
pręd. obr. bez obciążenia 0-2800 obr./min; 
płynna regulacja pręd. obr.; maks. śr. wiercenia: 
w drewnie 25 mm, w stali 13 mm, w murze 13 mm

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/twardy) 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

PiLARKA SPALinoWA  
mCCULLoCH CS 35 
moc 1,4 kW, prowadnica 35 cm (14”), sys. antywibracyjny

649 
zł/szt.299 

zł/szt.

699
zł/szt.

6990
zł/zest.

339
zł/szt.

449
zł/kpl.

299 
zł/szt.

RYobi - zeSTAW WieRTeŁ 
do metalu, muru i drewna, 18 szt.

mieSzAdŁo
eLeKTRYCzne
moc 1220 W, obroty:
bieg 1: 180-460/min,
bieg 2: 300-700/min

mŁoToWieRTARKA 
nUTooL 920 W
siła udaru 2,5 J

CzAPKA
z dASzKiem
kolor biały 
lub szary

boSCH zeSTAW 
oSPRzęTU SdS 
W WALizCe

nóż 
z oSTRzem 
ŁAmAnYm 
18 mm

KomPLeT 
SzPACHeLeK mALARSKiCH
rozmiary: 25 mm, 50 mm, 80 mm

189 
zł/szt.

299 
zł/zest.

710 
W

18 
v

3490
zł/zest.

1220 
W

1,4
kW

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:

PSB MRÓWKA RYKI
Ul. WARSZAWSKA 5, tEl. 81 865 26 32

gODZINY OtWARCIA: PN. - Pt.: 7-19, SOB.: 8-16 
www.mrowkaryki.pl
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