Kwiecień
2021
Oferta ważna
od 9.04 do 25.04
lub do wyczerpania zapasów.

PSB MRÓWKA KURZĘTNIK

GODZINY OTWARCIA:
PN. - PT.: 700-1900
SOB.: 700-1900
ND.: 1000-1700

PSB MRÓWKA BISKUPIEC

GODZINY OTWARCIA:
PN. - PT.: 730-1630
SOB.: 730-1300
ND.: NIECZYNNE

UL. LIDZBARSKA 3, TEL. 56 472 74 40

UL. FITOWO 17, TEL. 56 474 50 12
od

HIT CENOWY

569

339
zł/szt.

zł/zest.

5,5
kW

429

zł/zest.

moc 5,5 kW, chromowany ruszt grillowy i lawowy,
składana półka boczna; piezo zapalacz w przycisku,
w zestawie kamienie wulkaniczne, wąż i reduktor
ciśnieniowy, powierzchnia grillowania 48x38 cm

1,6
kW

KOSIARKA ELEKTRYCZNA
HANDY

MYJKA CIŚNIENIOWA K3 HOME

339

ciśnienie maks. 120 bar; wydajność tłoczenia maks. 380 l/h; moc
przyłącza 1600 W; wyposażenie: przystawka do czyszczenia
powierzchni płaskich T-Racer, pistolet, wąż dł. 6 m, lanca Vario
Power, lanca z dyszą rotacyjną, filtr wody, zbiornik na środek
czyszczący, środek czyszczący „Balkon & Patio” o poj. 500 ml

- moc 1700 W, szer. robocza 38 cm,
poj. kosza 50 l - 339 zł
- moc 1900 W, szer. robocza 43 cm,
na wys. od 20 do 70 mm,
poj. kosza 50 l - 439 zł

559

zł/przęsło

899

zł/zest.

PRODUKT
POLSKI

wym. 2x1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 struktura,
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

FOTEL BUJANY
MONTANA

podstawa szer.
105 cm, wys. 195 cm,
kosz wym. 70x72x115 cm

ZESTAW
MEBLI LORD

2 fotele wym. 60x62x82 cm, stolik: śr. 50 cm,
wys. 45 cm, plecionka rattanowa

zł/zest.

HIT CENO
W

201
zł/szt.

od

Y

1090
zł/zest.

Oszczędzaj z PAYBACK
na wiosennych zakupach!
Planujesz wiosenną metamorfozę domu lub ogrodu?
Pokaż przy kasie swoją kartę PAYBACK i obniż punktami
wysokość rachunku za zakupy w Mrówce.

+100°P

SZPADEL
PROSTY
SOLID™
+ GRABIE
DO LIŚCI (M)
SOLID™

+50

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE BONA*

zł/szt.

89

GRILL
GAZOWY
LAWOWY 1.0

WĄŻ OGRODOWY PSB

OPRYSKIWACZ
NEXT 3000 Z LANCĄ 30 cm

opryskiwacz akumulatorowy wyposażony w baterie litowo-jonową pozwalającą
na ponad 2 godzinny czas ciągłej pracy

- 3-warstwowy, poliestrowy
oplot krzyżowy, odporny
na promienie UV, 1/2” 15 m
- 10,90 zł/szt.,
- 3/4” 20 m - 29,90 zł/szt.,
- zestaw wąż 1/2” 20 m.b.
+ końcówki - 21,90 zł/zest.

PUNKTUJ Z APLIKACJĄ!
Aktywuj kupon w aplikacji PAYBACK i wymień
punkty na zakupy, a dodatkowo zyskasz

+500 punktów, czyli 5 zł w punktach!

Ładne kwiatki

do ogrodu i na balkon
od

1199
zł/szt.

1099

od

zł/szt.

od

599
zł/szt.

TUJA

Brabant, wys. 60-80 cm - 10,99 zł,
Szmaragd, wys.: 50-70 cm - 10,99 zł,
70-90 cm - 17,99 zł, 90-110 cm - 21,99 zł,
110-130 cm - 29,99 zł.

ROŚLINY PNĄCE, KRZEWY

od

KAMIENIE OZDOBNE

1099

- grys, śnieżnobiały, 12-18 mm, 20 kg - 19,99 zł (1 zł/kg)
- kora, kamienna, 11-32 mm, 20 kg - 12,99 zł (0,65 zł/kg)
- grys, extra biały, 16-32 mm, 20 kg - 25,99 zł (1,30 zł/kg)
- keramzyt 8-16 mm, 5 l, 10 l, 20 l - od 5,99 zł (od 1,20 zł/l)

od

899
zł/szt.

zł/szt.

159

zł/zest.

+50

ZESTAW
PROMOCYJNY
OPRYSKIWACZ
ORION SUPER
9 l + OSŁONA
HERBICYDOWA

+50

DRZEWKA OWOCOWE
I RÓŻE

KRZEWY
OZDOBNE

wyposażony w szelkę
nośną i lancę z włókna
szklanego (odporną na
uszkodzenia), o regulowanej długości od 0,6 m do
1,2 m; osłona herbicydowa umożliwia precyzyjny
oprysk, chroniąc inne
rośliny przed opryskaniem
herbicydami

pachnąca: biała Chopin
+ 50 pkt. PAYBACK

105

1.

1490

2

zł/szt.

OPRYSKIWACZ
HOBBY 5 l

zł/szt.

1. SZYBKOZŁĄCZE - STOP

(ABS/PC) IDEAL 1/2”-5/8” - 4,49 zł/szt.

2. PRZYŁĄCZE Z GWINTEM
WEWNĘTRZNYM
IDEAL 3/4”-1” - 4,99 zł/szt.

4490

zł/szt.

NOWOŚĆ

ZRASZACZ
PISTOLETOWY
SHOWER 2

ZESTAW BASIC WĄŻ 1/2” 20 m.b.
akcesoria Basic + wieszak na wąż

zł/szt.

od

2399
zł/szt.

ZESTAW COMPACT
WĄŻ 1/2” 20 m
końcówki IDEAL

1449

1. LANCA
TELESKOPOWA

kompozytowo-aluminiowa 60115 cm z dyszą regulowaną MR
1,5 mm - 32,99 zł

zł/zest.

1299

zł/zest.

139

159

WIESZAK
NA WĄŻ
Z PRZYŁĄCZEM

zł/szt.

1.

2. OSŁONA
HERBICYDOWA
OPRYSKIWACZ
PROFESSION 7 l

2

Kwiecień 2021

przeznaczona do precyzyjnych
oprysków; wymiary osłony zostały
dobrane do kątów rozprysku dysz
herbicydowych - 23,99 zł

2.

OPRYSKIWACZ
MINI 1000
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

4699

od

zł/szt.

159

od

4999
zł/szt.

zł/szt.

+50

od

1799
zł/szt.

+50

KWIETNIK WERBENA

OSŁONKA MAGNOLIA

różne kolory i wzory, wym. 190x560 mm
- kolor rattan mokka + 50 pkt. PAYBACK

od

DONICZKA GAJA

różne kolory i rozmiary

4990
zł/szt.

MISA ROMA

różne kolory i rozmiary

59

90

różne kolory
- kolor bawełniany
+ 50 pkt. PAYBACK

4490

MISA OKRĄGŁA

zł/szt.

mrozoodporna, kolor
antracyt, piaskowy;
śr. 52 cm, wys. 20 cm

zł/szt.

DONICZKA
LAVA
różne rozmiary
i kolory

DONICZKA
AMFORA

mrozoodporna,
kolory:
antracyt, piaskowy;
śr. 40 cm, wys. 60 cm

od

999

od

zł/szt.

799
zł/szt.

PREPARATY
I NAWOZY BIOPON

- nawóz do pelargonii płyn, 1 l - 7,99 zł
- nawóz uniwersalny granulat, 1 kg - 8,99 zł
- preparat przyspieszający kompostowanie,
1 kg + rękawiczki w zestawie - 9,99 zł

NOWOZY
FLOROVIT

bogaty wybór

od

399
zł/opak.

od

1490
zł/opak.

ZIEMIA PSB

- uniwersalna, 20 l, 50 l, 80 l - od 3,99 zł
(od 0,20 zł/l)
- kwiatowa, 20 l, 50 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
- do iglaków, 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
- do pelargonii, 20 l, 50 l - od 5,49 zł (od 0,27 zł/l)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

- torf ogrodniczy kwaśny, pH 3,5-4,5; 80 l
- 12,99 zł (0,16 zł/l)
- ziemia do borówek, 50 l - 10,99 zł (0,22 zł/l)
- ziemia do roślin kwaśnolubnych, 20 l - 4,99 zł
(0,25 zł/l)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

ZRĘBKI, ZIEMIA

- zrębki brązowe, żółte, pomarańczowe,
czerwone, 50 l - 19,90 zł (0,40 zł/l)
- zrębki lub ziemia, wzniesiona grządka, 50 l - 14,90 zł (0,30 zł/l)
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3

54

zł/zest.

+

54

od

zł/zest.

3799
zł/szt.

+

149
zł/zest.

SZPADEL
PROSTY
SOLID™
+ RĘKAWICE
MĘSKIE,
ROZMIAR 10

239
zł/szt.

SZPADEL
OSTRY
SOLID™
+ RĘKAWICE
MĘSKIE,
ROZMIAR 10

ZESTAW SIEKIERA
ROZŁUPUJĄCA X10
+ HW NÓŻ
UNIWERSALNY

NARZĘDZIA
OGRODOWE

899

399

silnik elektryczny 1300 W,
szerokość robocza koszenia 32 cm, kosz 30 l

KOSIARKA
ELEKTRYCZNA
ARM 3200

moc 1200 W, szerokość
robocza koszenia 32 cm

119

od

zł/szt.

999

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

KOSIARKA
SPALINOWA
Z NAPĘDEM HANDY 4w1
KOSIARKA
ELEKTRYCZNA

799

pojemności skokowej 150 cm3
i mocy 2,7 kW, szerokości roboczej
(46 cm) centralnej 7-stopniowej regulacji
wysokości koszenia na poziomie od
25 do 75 mm, 55-litrowy kosz, boczny
wyrzut skoszonej trawy, funkcja mielenia

349

KOSIARKA
SPALINOWA
Z NAPĘDEM

silnik NAC OHV 146 cc,
szerokość robocza koszenia
42 cm, 5 stopniowa regulacja
wysokości koszenia, kosz 40 l

449

zł/szt.

KOSIARKA
SPALINOWA Z NAPĘDEM
silnik B&S 300, series 125 cc, szerokość robocza koszenia 42 cm,
6 stopniowa regulacja wysokości
koszenia centralna, kosz 45 l

399
zł/szt.

zł/szt.

NOŻYCE
ELEKTRYCZNE
DO ŻYWOPŁOTU LIDER ERN 600

ŻYŁKA TNĄCA

PODKASZARKA
SPALINOWA

- STANDARD, okrągła
1,6 mm x 15 m - 3,49 zł
- PREMIUM, kwadrat
2,4 mm x 15 m - 9,99 zł

moc silnika 600 W, długość robocza 49 cm,
maks. średnica gałęzi 16 mm

PRODUKT
POLSKI

od

32

90

zł/szt.

PANEL

gr. 3,2 mm, oczko 75x200 mm;
- wys. 1,23 m, ocynk - 32,90 zł
- wys. 1,52 m, ocynk
+ RAL 6005 - 44,90 zł

179

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE KORA*

szer. 2 m, wys. 0,90-1,20 m, ocynk + RAL 9005
dostępna również brama i furtka
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

4
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PODKASZARKA
ELEKTRYCZNA
LIDER PLUS
moc silnika: 500 W;
szerokość robocza
30 cm, teleskopowa
rura

189

zł/szt.

zł/przęsło

PRODUKT
POLSKI

PRODUKT
POLSKI

wym. 2x1,2 m, ocynk + RAL 7016, struktura
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

109
zł/szt.

silnik dwusuwowy
51,7 cc 1,7 kW,
szer. robocza koszenia
żyłka/tarcza 42/25 cm;
w ofercie: szelki do kosy
i podkaszarek spalinowych,
uniwersalne - 24,90 zł/szt.

449

zł/przęsło

PRZĘSŁO KAJA*

KOSA
SPALINOWA

poj. 42,7 cc, moc
2,5 KM, ostrza
255 mm, głowica
tnąca 415 mm

PRODUKT
POLSKI

SYSTEM OGRODZENIOWY LIWIA*

przęsło, 2 m, wys. 1-1,20 m, ocynk + RAL 9005;
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

999

89

MOZAIKA-PŁYTA
TARASOWA 30x30 cm zł/szt.

wykonane z Robinii Akacjowej, dzięki temu
są trwałe oraz odporne na uszkodzenia,
olejowane; przemyślana budowa stelażu
wykonanego z polipropylenu podstawy
płytki pozwala na odprowadzanie wody,
oraz bardzo łatwy i przyjemny montaż

od

199

zł/szt.

zł/szt.

GRILL
WĘGLOWY
MIR397

799

GRILL
WĘGLOWY
MIR270

wym. 48x29 cm

średnica głównego
rusztu 43 cm, średnica
rusztu na węgiel 37 cm

zł/szt.

PARKIET TARASOWY

polipropylen, kolor: grafit, hebanowy brąz, wym.: 31x31x2 cm;
narożnik tarasowy - 8,99 zł, listwa
tarasowa, wym.: 31x8 cm - 8,99 zł

od

od

3490

13

99

3690
zł/szt.

DESKA
TARASOWA

zł/szt.

zł/m2

wym. 25x140x2400 mm,
różne kolory

SZTUCZNA TRAWA

SZTUCZNA TRAWA

gr. 10 mm, wymiar rolki 2x1 m
(17,45 zł/m2)

gr. 7 mm, w rolce 2x25 m

129

249

95

zł/szt.

259

zł/szt.
PARASOL
OGRODOWY

zł/kpl.

zł/szt.

średnica 3 m,
kolory: beżowy,
zielony, szary

KRZESŁO
BRAZYLIJSKIE

LEŻAK BUJANY
OGRODOWY

wym. 130x100 cm,
w komplecie 2 poduszki,
maksymalne obciążenie
150 kg, kolory: biały,
czarny

SIEDZISKO
KUBEŁKOWE 3w1

dł. pokrycia 175 cm,
szerokość 56 cm, maksymalne obciążenie 150 kg,
kolory: szary, czarny

wygodne i stylowe

119

meble ogrodowe

od

zł/szt.

65
zł/szt.

ŁAWKA
OGRODOWA

rozm. 82x40x49 cm,
drewno/metal

779

279

zł/zest.

zł/szt.

KRZESŁO VIGO

tekstylne; kolor: szary, grafitowy - 65 zł

STÓŁ APOLLO

wym. 80x80x70 cm - 119 zł

HUŚTAWKA
OGRODOWA VIP

ZESTAW
DAKAR

dł. 170 cm, maksymalne obciążenie
huśtawki 200 kg

dostępne kolory:

4-częściowy:
sofa, 2 fotele, stolik

od

2490
zł/szt.

FOTEL CYRKON
MEBLE CATERINGOWE

od

69

dostępne kolory: biały, brązowy, szary;
zł/szt.
- krzesło cateringowe składane - od 69 zł
- ławka cateringowa, składana, dł. 180 cm - od 119 zł
- stół cateringowy, składany dł. 180 cm - od 159 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

kolor: grafit, limonkowy - 24,90 zł

STÓŁ JANTAR

okrągły lub owalny, kolor: grafit, limonkowy;
wym.: 135x80 cm - 99 zł

PODSTAWA POD PARASOL

- PAG, śr. 40 cm, z polipropylenu, kolor: zieleń leśna, grafit - 44,90 zł
- KAPSEL, wym. 52x28 cm, z polipropylenu, kolor szary/grafit- 59,90 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Kwiecień 2021

5

4.

od

79

+100

zł/szt.

179
zł/zest.

3.

1.

ZESTAW
NATRYSKOWY
A-30 DEX

2.

kolor czarny; w zestawie:
drążek, śr. 22 mm, uchwyt
do mocowania słuchawki,
słuchawka prysznicowa,
deszczownica, mydelniczka,
wąż PVC dł. 1,5 m, mosiężna
głowica funkcyjna

ZESTAW PRAXIS*

1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 139 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

KABINA
PRYSZNICOWA
DORIS

wym.: 100x80 cm,
z brodzikiem akrylowym

1099

1.

zł/szt.

od

299

zł/kpl.

3.
2.

4.

ZESTAW MEBLI RUBID

WANNA MITO RED*

stelaż w komplecie;
wym. 140x70 cm - 299 zł, wym. 150x70 cm - 329 zł,
wym. 160x70 cm - 339 zł, wym. 170x70 cm - 359 zł
*cena bez obudowy

333

zł/szt.

+100

od

od

1. szafka wisząca, szer. 60 cm - 169 zł; 2. komoda, szer. 60 cm - 209 zł;
3. słupek: szer. 30 cm - 209 zł, szer. 60 cm - 399 zł;
4. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 239 zł, szer. 60 cm - 259 zł

169
zł/szt.

219 227
zł/zest.

zł/zest.

8999
zł/szt.

KUCHENKA
GAZOWA

- 2-palnikowa - 89,99 zł
+100 pkt. PAYBACK
- 4-palnikowa - 149,99 zł

ZLEWOZMYWAK
GRANITOWY PSB
BRAVO

2-komomorowy bez ociekacza,
wym. 76x44x17 cm, kolory:
szary, grafitowy, piaskowy

GŁOWICA 35 mm			

49

49

99

99

zł /szt.

ścienna
z wylewką

6
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ZESTAW
CERSANIA

szafka z umywalką,
lakierowany front,
szer. 40 cm

KOMPAKT MITO

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

SERIA BATERII PSB DECA

32

zł /szt.

wannowa

dostępne kolory:

umywalkowa
stojąca

99

3999

3799

3799

zł /szt.

zł /szt.

zł /szt.

zł/szt.

zlew
stojąca

natryskowa

umywalka
z ruchomą wylewką
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

9999
zł /szt.

kuchenna
z wyciąganą wylewką

109
zł/szt.

IBO POMPA
ZANURZENIOWA
NEMO NEW

od

podnoszenie maks.
80 m, wydajność maks.
17 l/min, waga 4 kg

999

39

zł/szt.

zł/szt.
WĄŻ
ROZCIĄGLIWY
15 m LATEX

ARCHITEKTURA
DREWNIANA
różne rodzaje

17

99

od

20

zł/szt.

0,9
litra

nawierzchniowa farba alkidowa,
dająca powłoki charakteryzujące się
dobrą przyczepnością do podłoża,
elastycznością oraz dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne,
dostępne różne kolory (od 19,99 zł/l)

zł/szt.

6
litrów

DREWNOCHRON
IMPREGNAT GRUNT R
GŁĘBOKO-PENETRUJĄCY
chroni drewno przed działaniem
czynników biologicznych, 0,75 l
(27,99 zł/l)

149

9499 119

zł/szt.

zł/szt.

0,75
litra

FTALONAL 0,9 l

6199

99

4,5
litra

ALTAX IMPREGNAT
DO DREWNA
OGRODOWEGO
szybkoschnąca formulacja
i aplikacja jednej warstwy,
6 l (10,33 zł/l)

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

DREWNOCHRON
IMPREGNAT
EXTRA
powłokotwórczy, różne
kolory, 4,5 l (21,11 zł/l)

9
litrów

SADOLIN EXTRA

SADOLIN CLASSIC

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

nowoczesny, powłokotwórczy, przeznaczony do
ochronno-dekoracyjnego
malowania drewna na
zewnątrz, 9 l (16,56 zł/l)

od

+50°P

259
zł/szt.

KALOSZE,
KLAPKI,
CHODAKI

od

różne rozmiary i kolory;
- kalosze damskie - 49,90 zł
- kalosze męskie - 55 zł
- klapki, chodaki - 19,90 zł

MUFLE

1990
zł/para

ZBIORNIK NA
WODĘ

zł/szt.

od

konewka 2,5 l, 5 l, 10 l

299

1490

z PVC, z systemem pozyskiwania wody z rynny
- 500 litrów - 259 zł
- 1000 litrów - 399 zł
+ 50 pkt. PAYBACK

- zestaw instalacyjny do 4ALL 100/70
(2 ścianki czołowe + odpływ dolny) - 14,90 zł
- odwodnienie liniowe garażowe Garage PACK
4All - komplet 3 m.b. - 79 zł
- odwodnienie liniowe 4All - 1 m.b.
(ruszt ocynk + kanał) - 29,90 zł

KONEWKA

od

od

749
zł/szt.

od

999

12990
zł/szt.

zł/kpl.

od

95

zł/szt.

zł/szt.

POJEMNIK NA
ŚMIECI ZIELONY

- 240 l - 139 zł
- 120 l - 95 zł

319
zł/szt.

PRODUKT
POLSKI

SKRZYDŁO RAMOWE
VINCI OKLEINA 3D
szer.: od 60 do 90 cm, L/P,
szyba hartowana, dostępna
kolorystyka: orzech włoski
*ceny bez klamki i ościeżnicy

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

DRZWI ZEWNĘTRZNE
DETROIT*
szer.: 80, 90 cm; L/P, kolor:
orzech, antracyt, złoty dąb;
wypełnienie: polistyren
*komplet akcesoriów w cenie

SKRZYDŁO LAKIEROWANE
WEWNĘTRZNE ALBA*
szer.: od 60 do 90 cm, szyba
decormat, kolor dąb bielony, L/P
*ceny bez klamki i ościeżnicy
**do skrzydeł w dekorze dąb bielony
należy zamawiać ościeżnice
w dekorze dąb sonoma

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

od

69

SKRZYNIA zł/szt.
OGRODOWA
poj.: 90 l, 180 l, 270 l,
kolory: szary, brązowy

SZAFKA
OGRODOWA

3 półki, wym.
172x65x45 cm

Kwiecień 2021
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od

16

od

90

899
zł/szt.

zł/rolka

RY
NOWE WZO

POJEMNIK TRANSPORTOWY
poj. 16-54 l

od

899
zł/szt.

TAPETY

POJEMNIK EURO-BOX

papierowa, szer. 53 cm, dł. 10,05 m.b. - od 16,90 zł
flizelinowa, szer. 53 cm, dł. 10,05 m.b. - 57,90 zł

poj. 16-54 l

od

149
zł/szt.

W STYLU
SKANDYNAWSKIM

od

9790
zł/szt.

STÓŁ

- NEVADA, blat z płyty MDF w kolorze białym, nogi wykonane
z drewna bukowego, wym. 80 cm - 279 zł
- ASPENA, blat z płyty MDF w kolorze białym, nogi wykonane
z drewna bukowego, wym. 80x80x73 cm - 299 zł

KRZESŁO ARVIKA

tapicerowane tkaniną aksamit, kubełkowy kształt siedziska, nogi
drewniane lakierowane, wym. 47x52x87 cm; dostępny w kolorach:
miętowy, szaroniebieski, ciemny szary, jasny szary, latte - 149 zł

REGAŁ/KWIETNIK

wykonany z drewna,
dostępny w kolorze białym; 2-3-4 półki

119

149

zł/szt.

zł/zest.

ZESTAW
STOLIKÓW
KAWOWYCH CELIA

STOLIK PENTA

8
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blat MDF, kol. biały, w stylu skandynawskim
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

od

799
zł/szt.

NACZYNIA KUCHENNE, PATELNIE

osłonki metalowe (3 szt./kpl.) - 28,90 zł, dzbanek - od 17,90 zł;
SUNNY kubek, 350 ml - 15,90 zł; SUNNY filiżanka ze spodkiem, 200 ml - 22,90 zł,
BLOOMING kubek, 300 ml - 9,99 zł, filiżanka na stopce, 350 ml - 15,90 zł;
AMELIA pojemnik do przechowywania - od 7,99 zł

ORGANIC, naczynia do przechowywania - od 32,90 zł, ORGANIC deska
bambusowa - od 9,99 zł; pojemnik szklany - od 13,90 zł; latarenka - 18,90 zł;
waga kuchenna - 38,90 zł; patelnia, różne rodzaje, śr. 20-28 cm - od 28,90 zł;

od

1590
zł/szt.

od

1299
zł/szt.

6

99

zł/szt.

SERIA FRIDA

fartuch - 17,90 zł; rękawica - 15,90 zł

1.

SANYTOL

- czajnik emaliowany, poj. 2 l - 52,90 zł
- garnek emaliowany, poj. 1,3-3,6 l - od 32,90 zł
- narzędzia kuchenne, różne rodzaje - od 6,99 zł

TEKSTYLIA KUCHENNE PRIMAL

3.

2.

4.

od

spray do dezynfekcji, 500 ml (25,98 zł/l), różne rodzaje;
uniwersalny płyn do dezynfekcji, 1000 ml

499

7.

zł/szt.

9.

8.

6.

5.

CHEMIA GOSPODARCZA

1. PUROX perfumowany proszek do prania, 9,2 kg/120 prań COLOR/UNIVERSAL
- 29,99 zł (3,26 zł/kg / 0,25 zł/pranie)
2. PUROX żel do prania, 5,3 l + kapsułki dr. Prakti, 24 szt., różne rodzaje - 22,99 zł
3. SILAN płyn do płukania, różne rodzaje, 2,7 l - 17,99 zł (6,66 zł/l)
4. PUR SEKRETY KUCHARZA płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
5. FAIRY JAR kapsułki do zmywarek ALL IN ONE, 115 kapsułek - 64,99 zł
(0,83 zł/kapsułka)

10.

12.

13.

14.

15.

6. FAIRY PLATINUM kapsułki do zmywarek, 84 kapsułki - 64,99 zł (0,77 zł/kapsułka)
7. FLOOR płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i glazur, różne rodzaje, 1,5 l
- 5,99 zł (3,99 zł/l)
8. WINDOW PLUS płyn do szyb, różne rodzaje, 750 ml - 5,49 zł (7,32 zł/l)
9. DOMESTOS płyn do WC CITRUS/PINE, 750 ml - 6,99 zł (9,32 zł/l)

16.

17.

od

zł/szt.

11.

18.

10. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)
11. DESCALER preparat do usuwania osadów wapiennych,
500 ml - 21,99 zł (43,98 zł/l)
12. CERAMIC preparat do mycia ceramiki sanitarnej, 750 ml - 23,99 zł (31,99 zł/l)
13. MELT preparat do udrażniania, 750 ml - 25,99 zł (34,65 zł/l)
14. CITRUS środek do czyszczenia, nabłyszczania i usuwania osadów po wodzie,
750 ml - 23,99 zł (31,99 zł/l)
15. REGINA NAJDŁUŻSZY ręcznik kuchenny papierowy, a’2 - 5,99 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

549
19.

20.

16. KATRIN PLUS XL czyściwo białe, 822 listki /1,9 kg - 19,99 zł
(0,02 zł/listek; 10,52 zł/kg)
17. PŁYN ANTYBAKTERYJNY do mycia rąk, 5 l - 64,99 zł (13 zł/l)
18. ŻEL ANTYBAKTERYJNY do rąk, 400 ml - 10,99 zł (27,48 zł/l)
19. DRAGON DRASEPTAN żel do dezynfekcji rąk, różne pojemności - od 5,49 zł
20. DRAGON DRASEPTAN środek do dezynfekcji powierzchni,
różne pojemności - od 12,99 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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DOMOWY

warsz tat

Y
HIT CENOW

199

1429

ZAGĘSZCZARKA
PŁYTOWA KALTMANN

silnik 1-cylindrowy, 4-taktowy silnik
spalinowy OHV, zbiornik paliwowy 3,6 l,
benzyna bezołowiowa, moc 6,5 KM,
wym. płyty 55x42 cm, maks. posuw 15 m/min, 5500 uderzenia
na minutę, gł. zagęszczania
30 cm; mata w zestawie

1300
W
MIKSER DO
ZAPRAW 1300 W

zł/szt.

moc 1300 W; 2 biegi:
I - 180-430 obr., II - 300680 obr.; regulacja
prędkości

zł/zest.

129
zł/szt.

ELEKTRYCZNY
PISTOLET DO
MALOWANIA

29

90

moc 400 W; przepływ
powietrza 500 ml/min;
poj. zbiornika 800 ml;
zalecany do lakierów i lazur;
regulacja przepływu; regulacja
dyszy; pojemnik do badania lepkości; zbiornik
z podziałką i zakrętką; dwie dysze

zł/para

RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE

rękawice ochronne, zmniejszające drgania

Y
HIT CENOW

439

129

zł/szt.

zł/zest.

220
W

750
W

139

125
mm

zł/szt.

NARZĘDZIE
WIELOFUNKCYJNE 220 W

moc 220 W; elektroniczna regulacja prędkości; stopa szlifierska delta
93x93x93 mm; skrobak i nóż do drewna/
plastiku w zestawie

od

2200
W

SZLIFIERKA KĄTOWA 750 W
Z REGULACJĄ OBROTÓW

SZLIFIERKA
KĄTOWA 2200 W

moc 750 W; śr. tarczy 125 mm; prędkość obr. z regulacją
3000-12000 min-1; blokada pracy ciągłej; przycisk blokady
wrzeciona; wąska obudowa

moc 2200 W; śr. tarczy
230 mm; pręd. obr. bez obciążenia
6500 min-1; blokada włącznika

197

24

90

zł/zest.

1200
W

zł/szt.

T-SHIRT
ROBOCZY HD+

dostępne rozmiary M-XXL
- 24,90 zł/szt.

BLUZA POLAROWA

o gramaturze 300 g/m2;
regulowany ściągacz w dolnym
szwie; 3 duże zapinane na
suwak kieszenie; dostępne rozmiary M-XXL - 49,90 zł/szt.

550
W

209

WIERTARKA UDAROWA 550 W

269
zł/kpl.

cholewka z przewiewnego materiału;
antypoślizgowa podeszwa, amortyzacja wstrząsów; tył wzmocniony
tworzywem; metalowy nosek;
miękkie wykończenie wewnątrz
buta; dostępne rozmiary
40-45 - 99,90 zł/para

10
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+100°P

PILARKA TARCZOWA 1200 W, 185 mm

moc 550 W; zakres mocowania uchwytu
wiertarskiego 1,5 - 13 mm; maks. śr.
wiercenia: w betonie 13 mm, w drewnie
25 mm, w stali 10 mm

moc 1200 W; śr. tarczy 185 mm; możliwość cięcia pod skosem w zakresie od 0° do 45°; maks. grubość ciętego materiału pod kątem prostym do 65 mm, pod skosem do 43 mm;
w zestawie: prowadnica równoległa, tarcza do cięcia

529
zł/szt.

1800
W

PRZECINARKA
STOŁOWA
DO DREWNA

1500
W
WALIZKA

PÓŁBUTY ROBOCZE

185
mm

zł/szt.

SPODNIE
ROBOCZE DENIM

5-kieszeniowe; kieszeń
na nakolanniki wzmocniona bawełnianym
Oxfordem; wzmocnione
wielofunkcyjne i pojemne
kieszenie; panel z bawełnianego Oxfordu w kroku;
profilowane kolano; wewnętrzna wszywka imienna; dostępne
rozmiary M-XXL - 89,90 zł/szt.

230
mm

W KOMPLECIE

MŁOT UDAROWY 1500 W

moc 1500 W; regulacja obrotów; prędkość bez obciążenia: 0-900/min; szybkość uderzenia; 0-4350/min; energia
uderzenia: 0-5 J; uchwyt narzędziowy:
SDS PLUS; średnica wiercenia: beton:
32 mm, stal: 13 mm, drewno: 40 mm;
funkcja szybkiej blokady bitów SDS
PLUS, walizka w komplecie

moc 1800 W; obroty
5000 min-1; tarcza śr.
250x30 mm; 24 zęby;
+200
maks. wys. cięcia: pod kątem
45° - 65 mm, pod kątem
90° - 85 mm; blat roboczy
563x583 mm, wys. 85 cm;
możliwość poszerzenia blatu o 583x165 mm (po dwóch stronach);
rura do odsysania urobku; przyłącze 36 mm; stabilne nogi robocze
z zabezpieczeniem zapobiegającym wywróceniu; schowek na
zapasową piłę i narzędzia
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

od

4899

3399

5499

zł/szt.

zł/szt.

1999

zł/szt.

zł/szt.

5
litrów

2,5
litra

2,5
litra

ŚNIEŻKA BARWY NATURY

DULUX KOLORY ŚWIATA

matowa farba lateksowa,
- 2,5 l - 33,99 zł (13,60 zł/l)
- 5 l - 61,99 zł (12,40 zł/l)

9999

2,5
litra

MAGNAT CREATIVE

lateksowa farba do ścian i sufitów, 2,5 l (19,60 zł/l)

farba lateksowa o wysokim stopniu matowości, antyrefleksyjna,
2,5 l (22 zł/l)

7990

zł/szt.

0,5
litra

6599

zł/szt.

BECKERS DESIGNER UNIVERSAL

wodorozcieńczalna emalia przeznaczona
do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych,
najlepszy wybór dla alergików oraz do malowania elementów w pokojach dziecięcych,
posiada rekomendację PTA 0,5 l (39,98 zł/l)

109

zł/szt.

zł/szt.

10% GR ATIS

11
litrów

10
litrów

SUPER WHITE

10
litrów

SUPER AKRYL

wysokiej jakości wodorozcieńczalna
farba lateksowa, pozwala uzyskać efekt
eleganckiej, śnieżnej bieli o głęboko
matowym wykończeniu, 11 l (9,09 zł/l)

DEKORAL POLINAK PLUS

biała farba akrylowa
do ścian i sufitów,
10 l (7,99 zł/l)

wym.

wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała
farba lateksowa do malowania ścian i sufitów, pomalowana powierzchnia zyskuje
matowe wykończenie, 10 l (10,90 zł/l)

2999

cm, gat. 1, kolor: BROWN, GREY, PINE

zł/m2

PŁYTKA ŚCIENNA PLAIN

32

99

wym. 20x60 cm, gat. 1
WHITE, BLACK, WHITE GEO STRUCTURE,
WHITE STRUCTURE

zł/m2

od

BECKERS DESIGNER WHITE

farba akrylowa, antyrefleksyjna przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian
i sufitów wewn. pomieszczeń, 10 l (6,60 zł/l)

PŁYTKA PODŁOGOWA G304 WOOD
29,7x59,8

10
litrów

219

1. Dąb Podlaski,
AC3, 7 mm
- 17,99 zł

DRABINA
zł/szt.
ALUMINIOWA
PRZEMYSŁOWA

2. Dąb Cobe,
AC4, 7 mm
- 22,99 zł

składana, obciążenie do 150 kg,
trzyelementowa;
- 3x7 szczebli - 219 zł,
- 3x9 szczebli - 319 zł

4. Dąb Barokowy,
AC5, 8 mm
- 32,99 zł
8 mm

7 mm
7 mm

899

zł/szt.

od

1799
zł/m2

BETONIARKA

wieniec żeliwny
155/120 l, 1000 W
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

PANELE PODŁOGOWE

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/mrowka.kurzetnik

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

www.mrowka.com.pl

