
AKCJA OGRÓD

Zrób zakupy za 1000 zł
a wróci do Ciebie
Zrób zakupy za 500 zł
a wróci do Ciebie

100 zł

50 zł
OGRODU 

ZEWNĘTRZNEGO

do wykorzystania
w dziale

OściEżNicE  

ReGUlOwAne  

dO dRZWi WiRGO  

dOsTĘpNE Od RĘki 

dRZWi ZEWNĘTRZNE MALTA 
kolory: złoty dąb, orzech; szerokość: 80, 90 cm; wypo-
sażenie: skrzydło, ościeżnica, klamka, komplet zamków 
i wkładek, próg stalowy nierdzewny, wypełnienie: pianka 
poliuretanowa, wykończenie: okleinowane PVC, okleina 
drewnopodobna, bolce antywyważeniowe

dRZWi ZEWNĘTRZNE kAiR
kolory: orzech, złoty dąb, antracyt; 
wymiar 90 cm; wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkład-
ki, próg; wypełnienie spieniony polistyren; 
wykończenie: nano advance, szyba har-
towana, ramka Inox, blacha ocynkowana, 
światło przejścia 2000x900 cm  
- zgodnie z normą europejską

PRODUKT
POLSKI

skRZydłO dRZWi  
WEWNĘTRZNE WiRGO* 
okleina standard, dostępne szer.: 
od 60 do 90 cm, szkło mleczne 
wzmacniane o gr. 4 mm,  
kolor: silver
*cena nie zawiera klamki 
i ościeżnicy

1199 
zł/szt.

699 
zł/kpl.

269 
zł/szt.

www.mrowka.com.pl

Sierpień  
2020

Oferta ważna  
od 08.08 do 22.08

lub do wyczerpania zapasów.

3489

Zyskaj 10% zwrotu
wydanych punktów

Wymień swoje punkty na dowolne
zakupy w PSB-Mrówka, 
a 10% wydanych punktów 
wróci na Twoją kartę PAYBACK.

Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK. Oferta ważna w dniach 
07-22.08.2020 r. Zaokrąglone do całości 10% wydanych punktów zostanie 
zwrócone na Twoje konto PAYBACK do dnia 31.08.2020 r.

psb Mrówka 
Sępólno krajeńSkie

psb Mrówka  
CZŁUCHóW



4.

Dąb Mateo, AC4, 
8 mm, V-fuga 
- 29,99 zł/m2

4.

Dąb Kalabryjski, 
AC4, 8 mm 
- 25,99 zł/m2

3.

Dąb Parkietowy 
/Zorba, AC4, 7 mm 
- 22,99 zł/m2

2.

pANELE pOdłOGOWE

Dąb Piastowski, 
AC3, 7 mm 
- 17,99 zł/m2

1.

od 1799
zł/m2

7 mm

7 mm

8 mm

8 mm

Sierpień 20202  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

W NAsZyM skLEpiE!nowa marka

dRZWi NA LATA

WycENiMy, ZAMONTUJEMy.  
śWiAdcZyMy UsłUGĘ MONTAżU  

dRZWi WEWNĘTRZNycH i ZEWNĘTRZNycH!!!



żARÓWki

leD

1. 2. 3.
1.

2.
3.

1.

2.

żARÓWki LEd
 - moc 4,5 W, gwint GU10 - 4,90 zł/szt.
 - moc 6 W, gwint E14 - 5,90 zł/szt.
 - moc: 10, 12 W, gwint E27 - od 3,90 zł/szt.

żARÓWki RApid 
leD KAnlUX
moc: 14-15 W, różne 
barwy świecenia 
- 7,90 zł/szt.

LAMpkA 
BiURkOWA kLips*
moc 25 W, gwint E14  
*bez żarówki

LAMpkA BiURkOWA*
moc 25 W, gwint E27 
*bez żarówki

LAMpkA 
BiURkOWA*
moc 15 W, gwint 
E14
*bez żarówki

pRZEdłUżAcZ 
ZWiJANy 
3 GNiAZdA + 
2 USB
dł. kabla 7 m 
- 79,90 zł

GNiAZdO 
WpUsZcZANE 
W BLAT Z UsB
dł. kabla 1,8 m 
- 85,90 zł

ROZGAłĘŹNik 
3 GNiAZdA  
Z UZiEMiENiEM 
i WyłĄcZNikiEM
- 29,90 zł

LisTWA ZAsiLAJĄcA  
4 GNiAZdA + 2 UsB
dł. kabla 1,4 m - 45,90 zł

LAMpki BiURkOWE
1. DIAN, moc 60 W, gwint E27 , 

bez żarówki - 39,90 zł
2. KALCYT LED 6 W - 115,90 zł
3. DOLOMIT LED 5 W, skórzana 

z budzikiem - 125,90 zł

LAMpkA NOcNA  
leD BARAneK

moc 1 W, 2 stopnie świecenia, różne kolory

LAMpki BiURkOWE LEd
1. GEORGE, moc 2,4 W, kolory: biały, 

niebieski, czarny - 45,90 zł
2. EDDY, moc 6 W, 3 barwy światła, 

3 zmiany jasności - 59,90 zł
3. JASMINE, moc 6 W, uchwyt klips, 

4 zmiany jasności - 59,90 zł

LAMpA WisZĄcA 
cyRkONiA
moc 60 W, gwint E27,  
kolory: biały, popiel, czarny

pLAFONiERA sTARs LEd
 - 24 W, 1800 lm - 75,90 zł
 - 48 W, 3600 lm - 189 zł

pLAFONiERA iTALiA 
LEd Z cZUJNikiEM RUcHU
 - 12 W - 75,90 zł
 - 16 W - 79,90 zł

OpRAWA 
OśWiETLENiOWA cApRi
moc 60 W, gwint E14; 
1. - 135,90 zł, 2. - 155,90 zł

pLAFONy LEd Z EFEkTEM 
GWiEŹdZisTEGO NiEBA
wym.: 30-60 cm - od 49,90 zł
z pilotem, 3 barwy światła, funkcja ściemniania, 
wym.: 30-80 cm - od 79,90 zł

1590
zł/szt.

2990
zł/szt.

2590
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 3990
zł/szt.od 4590

zł/szt.

dostępne kolory: dostępne kolory:dostępne kolory:dostępne kolory:

od 2990
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 7590
zł/szt.

od 7590
zł/szt.

od 13590
zł/szt.

od 4990
zł/szt.
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2.

1.

3.
4.

1.

2.

3.

4.

kOMpAkT 
MERidA
odpływ poziomy, 
deska PP wolnoopadająca

deska
wolnoopadająca

WANNA MiTO REd*
 - wym. 140x70 cm - 299 zł
 - wym. 150x70 cm - 329 zł
 - wym. 160x70 cm - 339 zł
 - wym. 170x70 cm - 359 zł

*cena bez obudowy

ZEsTAW pRAxis*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm, DSM, lakierowany front - 129 zł; 2. słupek wysoki, C35, DSM, boki białe, 
front biały połysk - 155 zł; 3. komoda, B35, DSM, boki białe, front biały połysk - 85 zł; 4. szafka wisząca, A35, DSM, 
boki białe, front biały połysk - 79 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

ZEsTAW MEBLi MEA*
1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk, wym. 50 cm - 229 zł

2. szafka stojąca, nóżki, biały połysk, wym. 30 cm - 169 zł
3. szafka wisząca, biały połysk, wym. 30 cm - 119 zł

4. szafka lustrzana, wym.: 50 cm - 149 zł, 60 cm - 169 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

kABiNA Z HydROMAsAżEM LUNA
hydromasaż 3 dysze, deszczownica z rurką, słuchawka 
prysznicowa, przełącznik funkcyjny, wys. brodzika 
15 cm, gł. brodzika 5 cm, kabina bez syfonu,  
wym.: 80x80 cm - 799 zł, 90x90 cm - 899 zł

kABiNA 
pÓłOkRĄGłA Zip 
wym.: 80 cm, 90 cm - 888 zł; 
90 cm - 944 zł

metalowe 
uchwyty

3 lata gwarancji 
na kabiny

łatwe  
czyszczenie  

szkła

podwójne 
rolki z funkcją  

szybkiego  
wypinania

regulowany profil 
przyścienny

bezpieczne 
szkło: 5 mm

neO JOKO ROUnD 
cHROM dEsZcZOWNiA 

5-FUNkcyJNA 
Z BATERiĄ 

MiEsZAcZOWĄ
drążek o dł. 1100 mm, bateria 

mieszaczowa z głowicą ceramicz-
ną 40 mm, górna głowica o śr. 
200 mm, słuchawka 5-funkcyj-

na o śr. 85 mm, wąż stalowy 
podwójnie pleciony dł. 1500 mm, 

mydelniczka

279 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

HiT cENOWy

od 799 
zł/szt.

HiT cENOWy

od 888 
zł/szt.

199 
zł/szt.
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dostępne kolory:

2.

3.

1.

ZLEWOZMyWAk 
GRANiTOWy METRO
2-komorowy bez ociekacza, wym.: 
760x44x195 mm, syfon manualny, bateria „U”, 
kolory: grafitowy, piaskowy

ZLEWOZMyWAk 
sTALOWy kVAdRA
1-komorowy, krótki ociekacz, wpuszczany w blat, 
wym.: 66x42x16 cm

kUcHENkA  
GAZOWA MAsTER

 - 2-palnikowa - 89 zł +100 pkt. pAyBAck
 - 4-palnikowa - 149 zł

SÓl 
TABLETkOWA psB
do uzdatniania wody, 
worek 25 kg (0,91 zł/kg)

pOJEMNOściOWy 
OGRzewACz wODy 
ELpROM
z wężownicą;
30 l - 289 zł, 50 l - 289 zł, 
80 l - 359 zł, 100 l - 449 zł

GRZEJNik łAZiENkOWy 
cHROMOWANy kRONOs

R

KRONOS szer. x wys. moc cena
1 50x70 cm 195 W 199,99 zł
2 50x90 cm 236 W 239 zł
3 50x120 cm 324 W 299 zł

RURA pEx 16
stosowana w instalacjach 

c.o., c.w.u. oraz w instalacji 
ogrzewania podłogowego 

- 1,49 zł/m.b.; 
rura PEX 20 - 2,49 zł/m.b.

GRZEJNik ALUMiNiOWy OpAL 80
wys. 580 mm, gr. 80 mm, szer. 80 mm, 
moc 1000 W

ZEsTAW 
TERMOsTATycZNy 
cOMFORT pLUs
zawór termostatyczny, głowica, 
zawór powrotny kątowy lub prosty

sZAFkA kUcHENNA
kolory: dąb sonoma, biały;
1. wisząca - 109 zł
2. pod zlewozmywak, 

wym. 80x50 cm - 109 zł
3. zlewozmywak; stal szlachetna - 109 zł/kpl., 

dekor - 149 zł/kpl., syfon w komplecie

ZEsTAW ZEN GRAFiT*
grafit połysk;
 - szafka z umywalką, wym. 60 cm - 449 zł/kpl.
 - słupek, wym. 30 cm - 249 zł/szt.

*cena nie zawiera armatury

pÓłkA 
łAZiENkOWA BLANcA
prosta, 2 półki - 34,99 zł
narożna, 
1 półka - 19,99 zł 
2 półki - 39,99 zł 
3 półki - 54,99 zł

119 
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

2290
zł/opak.

od 289 
zł/szt.

od 19999
zł/szt. 

od 1999
zł/szt. 

od 149
zł/m.b.

2290

zł/żeberko

3999
zł/zest.

dostępne kolory:

109 
zł/szt.

HiT cENOWy

399 
zł/zest.

od 249 
zł/szt.
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3. 8.

9.

1. 6.

7.

2.

4.

5.

1.

2.

kOMpLET pOściELi LUis
100% mikrowłókno, wym.:
 - 1x140x200 cm, 1x70x80 cm - 34,90 zł
 - 1x160x200 cm, 2x70x80 cm - 45,90 zł
 - 1x200x220 cm, 2x70x80 cm - 54,90 zł

cHEMiA GOspOdARcZA
1. WOOLITE PERŁA płyn do prania COLOR/DARK, 4,5 l - 28,99 zł (6,44 zł/l)
2. LENOR PROFESSIONAL koncentrat do płukania, różne rodzaje, 

4,5 l / 5 l - 34,99 zł (7,78 zł/l / 7 zł/l)
3. LUDWIK płyn do naczyń CYTRYNA/MIĘTA, 1000 g - 5,49 zł
4. CIF SPRAY, różne rodzaje, 750 ml - 9,99 zł (13,32 zł/l)

5. CIF CREMA mleczko czyszczące CITRUS/REGULAR, 750 ml - 8,99 zł (11,99 zł/l)
6. FAIRY kapsułki do zmywarek ALL IN ONE, 115 kaps. - 65,99 zł (0,57 zł/kaps.)
7. FAIRY PLATINUM kapsułki do zmywarek, 84 kaps. - 65,99 zł (0,79 zł/kaps.)
8. KATRIN ręcznik wielofunkcyjny, a’1 - 11,99 zł
9. MYDŁO SZARE MATTES, 175 g - 2,49 zł (14,23 zł/kg)

MOp spRAy&cLEAN ViLEdA
obrotowa głowica, spryskiwacz, łatwe 
uzupełnianie płynu, nakładka 40x15 cm, 
można prać w pralce - wkład do 
mopa Spray&Clean - 29,90 zł/szt.

dEskA ViVA 
ExpREss 

sMART pLUs 
ViLEdA

z gniazdem

SUSzARKA 
dO BiELiZNy 

iNFiNiTy ViLEdA
powierzchnia suszenia 27 m, stalowa kon-

strukcja, szerokość suszarki dostosowuje się 
do rozmiaru prania, wyposażona w kółka, 

dodatkowy wieszak na drobną bieliznę

pOJEMNik 
NA śMiEci
do sortowania 

odpadów, 
poj. 50 l; dostępny 

w różnych kolorach 
- 27,90 zł/szt.

WORki 
NA śMiEci
poj. 20-120 l 
- od 2,49 zł/opak.

kOsZE NA śMiEci
do sortowania;

1. 3-komorowy, poj. 80 l - 99,90 zł/szt.
2. poj. 24 l - 39,90 zł/szt.

kOsZ GRAFFiTi
 - poj. 7,5 l - 8,99 zł/szt.

dyWAN ExcLUsiVO
wym. 133x190 cm, dostępny 
w różnych wzorach

dyWAN siLUET
wym. 80x150 cm, dostępny w kolorach: 
ivory, ciemny szary, jasny szary, beż

RAMki NA ZdJĘciA
dostępne różne formaty - od 6,99 zł
MULTiRAMkA NA ZdJĘciA
- od 14,90 zł

 MAEsTRO
 - garnek, poj. 2,5-5,8 l - od 54,90 zł
 - patelnia, śr. 24-26 cm - od 49,90 zł

w ofercie również noże i sztućce

TABLicA
suchościeralna-magnetyczna i korkowa;  
dostępne różne wymiary - od 16,90 zł;  
w ofercie dostępne również markery - od 7,99 zł/szt.

D SM Dekoracja Moda Styl

od 249
zł/szt.

8990
zł/szt.

149 
zł/szt.

179 
zł/szt.

109 
zł/szt.

od 3490
zł/kpl.

109 
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

od 699
zł/szt.

Sierpień 20206  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ



GłAdŹ 
sZpAcHLOWA 
AcRyL pUTZ 
sTART
20 kg (1,35 zł/kg)

GOTOWA GłAdŹ 
sZpAcHLOWA  

ATLAs GTA
18 kg (3,02 zł/kg)

ATLAs UNi 
GRUNT ULTRA 5 l
(8,00 zł/l)

sTyROpiAN AqUA
wymiar płyty: 60x121,5 cm; gr.: 5, 10, 15 cm; 
styropian o obniżonej chłonności wody, idealny 
na fundamenty; współczynnik przewodzenia od 
0,036 [W/(m·K)] do 0,034 [W/(m·K)]

GAZOBETON sUpOREx 
dostępne grubości: 6, 8, 12, 18, 24 cm

dRABiNA  
ALUMiNiOWA 
WiELOZAdANiOWA
3x7 - 299 zł, 3x9 - 399 zł, 
3x11 - 525 zł, 3x14 - 887 zł 

ZApRAWA kLEJĄcA dO 
sTyROpiANU ORAZ  

siATki GRAWis U 25 kg
(0,80 zł/kg)

ZApRAWA kLEJĄcA  
dO sTyROpiANU 
GRAWis s 25 kg

(0,72 zł/kg)

ATLAs pLUs 
25 kg (2,08 zł/kg)

BAUMiT  
EsTRicH E-225 
posadzka cementowa, 25 kg 
(0,38 zł/kg)

sTyROpiAN yETicO 
wszystkie gatunki 

WEłNA skALNA ROckWOOL
różne gatunki i grubości dostępne od ręki

MEGAROCK PLUS 100 - 64 zł, balot 6 m2

FRANs-pOL Zc-1
biała, cienkowarstwowa  
zaprawa do murowania,  
25 kg (0,60 zł/kg)

2699
zł/opak.

3999
zł/opak.

od 1275
zł/m2

1999
zł/opak.

25  
kg

1799
zł/opak.

25  
kg

5199
zł/opak.

999
zł/szt.

od 1058
zł/m2

HiT cENOWy

5444
zł/opak.

HiT cENOWy

od 299 
zł/szt.

1499
zł/opak.
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REMONT
szybki

CenA 
dNiA

cENA spEcJALNA  
W OkREsiE  

TRWANiA GAZETki



FARBA BiAłA 3 l
za 1 złdo 5 litrów farby kolorowejDUlUX KOlORy 
śWiATA

1.
2.

VidARON 
LAkiEROBEJcA 0,75 l
lakierobejca z dodatkiem 
Teflon® Surface Protector, tworzy 
zwarte, trwałe i elastyczne 
powłoki; dostępne różne kolory 
(47,99 zł/l)

dULUx BiAły MAT
biała farba emulsyjna, wysokiej 
jakości, do dekoracyjnego i ochron-
nego malowania ścian i sufitów we-
wnątrz pomieszczeń, 9 l (6,67 zł/l)

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

HAMMERiTE pOłysk
jednoskładnikowa farba do 
antykorozyjnego,  
dekoracyjnego malowania 
metali, 0,7 l (51,41 zł/l)

FARBA AkRyLOWA 
psB „MRÓWkA”
wewnętrzna, biała, 10 l (3 zł/l)

ALTAx iMpREGNAT 
żyWicZNy
bardzo trwały i odporny 
na czynniki atmosferyczne, 
zawiera wysokogatunkowe 
żywice, 4,5 l (20 zł/l)

ZEsTAW MALARski
skład: rolka Gepard 18 cm, rolka 11 mm; 
rolka Gepard 10 cm, rolka 7 mm; 
kuweta; pędzel płaski 40 mm

kAMiEń dEkORAcyJNy AsTi
kolory: biały, antracyt; opak. 0,5 m2 (44,44 zł/m2)

ZEsTAW - ROLkA + kiJ
skład: kij 1,2 m; rolka Gepard 18 cm, 
śr. 22/19 mm

JEdyNkA śNiEżNOBiAłA
farba do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomiesz-
czeń, 10 l + 10% GRATIS (4,09 zł/l)

MAGNAT cERAMic
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej gene-
racji, wyprodukowana przy wykorzystaniu 
innowacyjnej technologii CERAMIC SYSTEM 
bazującej na ceramicznych komponentach 
oraz najwyższej jakości żywicach i pigmen-
tach, 5 l (27,80 zł/l)

FARBA TikkURiLA
1. DEKORACYJNA TABLICOWA, 0,33 l 

- 23,99 zł (72,70 zł/l), 1 l - 69,99 zł
2. MAGNETIC, specjalna, wodorozcień-

czalna o właściwościach magnetycznych, 
0,5 l - 56,99 zł (113,98 z/l)

5999
zł/szt.

2,5
litra

9
litrów

10
litrów

4,5
litra

0,7
litra

0,75
litra

3599
zł/szt. 3599

zł/szt.

2999
zł/szt.

4799
zł/szt.

8999
zł/szt.

1999
zł/zest. 1699

zł/zest.

0,5
litra

4499
zł/szt.

139 
zł/szt.

5
litrów

11
litrów

1
litr

0,33
litra

od 2399
zł/szt.

NAJTANiEJ W MiEściE

2222
zł/opak.
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1. 2.

3. 4.

1.

2.

3.

4.

4.

1.

2.

3.

1. 2. 3.

GREs sZkLiWiONy G1807
wym. 18,5x59,8 cm;

1. Cream, 2. Beige, 3. Brown, 4. Grey

płyTki ściENNE dEsERT sANd
wym. 29,7x60 cm;
1. Beige, 2. Structure, 3. Patchwork, 4. Wood

KOleKCJA enzO 20x60 cm
1. Grey 
2. White 
3. White Relief

GREs sZkLiWiONy FUMUs GRis 
60x60 cm pOLER cERAMsTic 

2999
zł/m2

2799
zł/m2

HiT cENOWy

28 
zł/m2

HiT cENOWy

49 
zł/m2
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  TANiEJ O WARTOśĆ pOdATkU VAT  
W OKRESIE TRWANIA GAZETKI*  *promocje nie łączą siękosiarki

750
W

HiT cENOWy

209 
zł/szt.

1.

2.

MłOT UdAROWy 1500 W
moc 1500 W; reg. obrotów; prędkość bez obciążenia: 
0-900 obr./min; szybkość uderzenia: 0-4350 uderzeń/min; 
energia uderzenia: 0-5 J; uchwyt narzędziowy: SDS PLUS; 
śr. wiercenia: beton: 32 mm, stal: 13 mm, drewno: 40 mm; 
funkcja szybkiej blokady bitów SDS PLUS

MłOTOWiERTARkA sds+ 900 W*
moc 900 W; funkcje: wiercenia, wiercenia z udarem, pod-
kuwania; bezstopniowa regulacja kąta ustawienia dłuta; 
maks. śr. otworów w: betonie 30 mm, drewnie 30 mm, stali 
13 mm; maks. pr. obrotowa 1000 obr./min; maks. częstotli-
wość udaru 5000 uderzeń/min; energia udaru 3,2 J; 
w zestawie: 2 wiertła SDS+, dłuto płaskie SDS+, uchwyt 
wiertarski z adapterem, walizka
*3 lata gwarancji bazowej oraz dodatkowe 2 lata 
gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie 
graphitepro.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu

piLARkA TARcZOWA 1200 W, 185 mm*
moc 1200 W; śr. tarczy 185 mm; 5000 obr. tarczy 
na minutę; cięcie pod skosem od 0° do 45°; maks. 
gr. ciętego materiału: pod kątem prostym do 65 mm, 
pod skosem do 43 mm; obudowa ze stopu alumi-
nium; w zestawie: prowadnica równoległa, klucz 
regulacyjny, tarcza do cięcia
*3 lata gwarancji

ODKURzACz 
UNiWERsALNy Wd2

doskonale sprawdzi się w roli odku-
rzacza samochodowego, w piwnicy, 

garażu, przydomowym warszta-
cie, na podjeździe i tarasie, moc 

1000 W; poj. zbiornika 12 l; 
do pracy na mokro i sucho; wy-

posażenie: wąż ssący 1,9 m, 
rury ssące, 2 szt., 0,5 m, ssawka 

uniwersalna, filtr piankowy, ssawka 
szczelinowa, papierowa torebka 

filtracyjna 1 szt.

piłA UNiWERsALNA 750 W*
moc 750 W; skok brzeszczotu 20 mm; 
gł. cięcia: w drewnie 150 mm, w stali 10 mm; 
liczba skoków brzeszczotu: 0-2800 min-1; elektroniczna 
kontrola prędkości; wymiana brzeszczotów bez narzę-
dzi; brzeszczot do drewna w zestawie
*3 lata gwarancji - po rejestracji produktu na stronie 
producenta do 30 dni od daty zakupu

WiERTARkO- 
-WkRĘTARkA 
18 V Li-iON
2 akumulatory 18 V, 1,3 Ah 
Li-Ion; 2 biegi; obroty: 
1 bieg - 0-350 min-1, 
2 bieg - 0-1250 min-1; 
moment obr. 38 Nm; 19 usta-
wień momentu obrotowego

sZLiFiERkA kĄTOWA 900 W
moc nominalna 900 W; śr. tarczy 125 mm; 

regulowana prędkość obrotowa bez 
obciążenia 2800-11000 min-1

pRZyciNARkA 
dO żyWOpłOTU LidER

silnik 600 W, długość robocza 49 cm

pRZyciNARkA żyłkOWA
silnik: 300 W, szerokość robocza 
22 cm; głowica półautomat

kOsiARkA VERTO 
ELEkTRycZNA 
1. 1300 W - 189 zł, 
2. 1600 W - 319 zł HiT cENOWy

WiERTARkA 
UDAROwA 900 w
moc 900 W; obroty 0-3000 obr./min, uchwyt 
samozaciskowy 13 mm, średnica wiercenia: 
stal 10 mm, beton 13 mm, drewno 25 mm; 
obroty lewo i prawo
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3
LATA*

189 
zł/zest.

189 
zł/zest.

274 
zł/zest.

269 
zł/szt.

1000
W

900
W

1500
W

1200
W

900
W

18
V

279 
zł/szt.

349 
zł/zest.

WALiZkA
W KOMPLECIE

 
LATA 

GWARANCJI*

HiT cENOWy

od 189 
zł/szt.

119 
zł/szt.

59 
zł/szt.

600 
W

300 
W

99 
zł/szt.

900
W

Sierpień 202010 Sierpień 202010 Zbieraj punkty w sklepach Maxi Zoo lub na maxizoo.pl Więcej na PAYBACK.pl!
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WypOcZyNEk!
Czas na... HiT cENOWy

319,-
zł/szt.

HiT cENOWy

1599,-
zł/szt.

sTÓł 
cATERiNGOWy
składany, dł. 180 cm 

pARAsOL 
OGRODOwy
średnica 3 m

pAWiLON 
OGRODOwy  
Z dONicAMi

dł. 290 cm, szer. 
290 cm, wys. 260 cm

HUśTAWkA BALi W ZEsTAWiE Z MOskiTiERĄ 
i pOdUsZkAMi, 4-OsOBOWA, ROZkłAdANA
wym. huśtawki 220x134x157 cm, wym. siedziska 170x50x55 cm,  
maks. obciążenie 300 kg

BASen OGRODOwy 
sTELAżOWy Z pOMpĄ
wym.: 3x0,76 m

sysTEM OGROdZENiOWy kORA
przęsło 2 m, wys. 1,20 m, 
stal ocynk + RAL 7016 struktura

PRODUKT
POLSKI

sysTEM OGROdZENiOWy LiWiA
przęsło, wym. 2,00x1,00-1,20 m, ocynk + RAL 9005, 
nie wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

sysTEM OGROdZENiOWy NikOLA
przęsło, wym. 2,00x1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 struktura

PRODUKT
POLSKI

siATkA
 - leśna/budowlana, wym. 150/10/30 l, dł. 50 m.b. - 94,90 zł
 - leśna/budowlana, wym. 200/14/30 l, dł. 50 m.b. - 129 zł

pANEL
drut śr. 3,2 mm, oczko 75x200 mm,
wys. 1,23 m, ocynk + RAL 7016 połysk

pANEL OGROdZENiOWy
drut śr. 3,2 mm, oczko 75x200 mm,
wys. 1,52 m, ocynk + RAL 7016 połysk

149 
zł/szt.

229 
zł/szt.

HiT cENOWy

1090 
zł/zest.

219 
zł/przęsło

179 
zł/przęsło

419 
zł/przęsło

od 9490
zł/szt.

HiT cENOWy

3490
zł/panel

4490
zł/szt.

PRODUKT
POLSKI
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 OBUWiE 
miks wzorów i kolorów;

kalosze - od 22,90 zł, klapki - od 10,90 zł

śROdki BROs pRZEciW sZkOdNikOM
 - granulat na myszy i szczury, 250 g - 6,99 zł (27,96 zł/kg)
 - ziarno na myszy i szczury, 300 g - 5,99 zł (19,97 zł/kg)
 - płatki na myszy i szczury, 250 g - 6,99 zł (27,96 zł/kg)
 - lep na myszy i szczury - 8,99 zł
 - Nornit granulat na gryzonie, 250 g - 6,99 zł (27,96 zł/kg)
 - gaśnica na osy i szerszenie, 300 ml - 10,90 zł (36,33 zł/kg)

śROdki OWAdOBÓJcZE HUNTER
 - elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom, 45 ml - 17,90 zł (397,78 zł/l)
 - płyn odstraszający komary i kleszcze, zapach lawenda, 50 ml - 4,99 zł (99,80 zł/l), 
100 ml - 7,99 zł (79,90 zł/l), 200 ml - 10,90 zł (54,50 zł/l)
 - płyn owadobójczy do elektrofumigatora przeciw komarom, 45 ml - 9,99 zł (222 zł/l)
 - płytka owadobójcza, zapach lawenda - 14,90 zł
 - spray na komary, kleszcze i meszki 100 ml - 8,99 zł (89,90 zł/l)

iBO pOMpA 
GłĘBiNOWA 
sqiBO-0,55

moc znamionowa 
silnika 0,55 kW, 

maks. wyd. 
40 l/min, maks. wys. podno-
szenia 80 m, maks. ciśnienie 
8 barów, śr. pompy 75 mm, 

dł. przewodu 15 m

iBO pOMpA 
ZANURZENiOWA NEMO
moc 250 W, maks. wyd. 17 l/min, 
maks. wys. podnoszenia 80 m

cyFROWy 
REGULATOR 
CzASOwy 
pRZEpłyWU 
wODy
możliwość 
ustawienia cykli 
nawadniania

ZEsTAW 
dO NAWAdNiANiA
balkonowych koszy wiszących 
i roślin doniczkowych, system 
do rozpraszania mgiełki

sysTEM 
kONTROLi 
iRyGAcJi App
wersja Wi-Fi, 
system zarządzany 
aplikacją 
na Android i IOS 
Control Master 
lub do użytku 
wewnętrznego

od 1090
zł/para

od 599
zł/szt.

319 
zł/szt.

od 499
zł/szt.

109 
zł/szt.

99 
zł/szt.

109 
zł/zest.

289 
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 karty kredytowe:

psb MRÓWKA CZŁUCHÓW
Ul. KWiAtoWA 2, tel. 59 834 41 17

godZiny otWARCiA: pn. - pt.: 800-1700, sob.: 800-1400

MRÓWKA sĘpÓlno KRAJeŃsKie
Ul. tARtACZnA 15, tel. 52 388 16 80

godZiny otWARCiA: pn. - pt.: 800-1800, sob.: 800-1500

Nawadnianie


