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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

jesień

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   remont na zdrowie – materiały 
służące dobremu samopoczuciu

•  dom, który nie da się 
zaskoczyć pogodzie

•   życie wśród roślin 
– aranżacje dla miłośników przyrody

Promiennik gazowy 
na butlę 4,6 kw 
z reduktorem i wężem

grzejnik 
olejowy
trzy opcje grzania; 
regulowany termostat; 
uchwyt do przechowy-
wania przewodu

Piecyk 
gazowy
moc 4,2 kW

odkurzaCz do PoPioŁu 
i innYCH zanieCzYSzCzeŃ
moc 1000 W, pojemnik 18 l, filtr HEPA, wąż 
ssący, aluminiowa przedłużka, stal nierdzewna; 
filtr do odkurzacza - 19,99 zł/szt.

Piec  
szamot
 - niski - 149 zł
 - wysoki - 179 zł

Piec stalowy 
luiza 8,6 kw
wym. 33x36x93 cm

Piec stalowy  
Berta 10 kw
wym. 46,5x39x97 cm

grzejnik kwarcowy
dwie opcje grzania, zabezpie-
czenie przed przegrzaniem 
i przewróceniem, duża wydajność, 
oszczędność energetyczna

grzejnik 
Halogenowy
trzy opcje grzania, 
żarniki halogenowe 
specjalnie przetwo-
rzone, uchwyt do 
przenoszenia

termowentYlator FH-04
ochrona przed przegrzaniem; automa-
tyczna kontrola termostatu; wbudowany 
termostat pokojowy; trzy opcje do 
wyboru: zimny, ciepły, gorący 

m jak  
mrówka 
porady i pomysły dla Twojego domu 

99 
zł/szt.

209 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

139 
zł/kpl.

od 149 
zł/szt.

319 
zł/szt.

849 
zł/szt.

8,6 
kW

4,2 
kW

10 
kW

1000 
W

2499
zł/szt.

249
zł/szt.

5999
zł/szt.

2999
zł/szt.

2000 
W
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Oferta ważna  
od 05.09 do 19.09

lub do wyczerpania zapasów.

Zyskaj 10% zwrotu
wydanych punktów

Wymień swoje punkty
na dowolne zakupy
w PSB-Mrówka,
a 10% wydanych punktów
wróci na Twoją kartę PAYBACK.
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Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK. Oferta ważna w dniach 
04-19.09.2020 r. Zaokrąglone do całości 10% wydanych punktów zostanie
zwrócone na Twoje konto PAYBACK do dnia 30.09.2020 r.
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grzejnik konwektorowy Basic
trzy opcje grzania; regulowany termostat;  
zabezpieczenie przed przegrzaniem;  
wolnostojący; moc: 750 W, 1250 W, 2000 W 

grzejnik ceramiczny
moc: 750 W/1500 W; ochrona przed przegrzaniem 
automatyczna kontrola termostatu; wbudowany 
termostat pokojowy 

kurtyna Powietrzna
dwie moce grzania; ochrona przed przegrzaniem; 
trzy opcje do wyboru: zimny, ciepły, gorący; wyświe-
tlacz LCD z pilotem

grzejnik 
aluminiowy  
Power 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, 
szer. 70 mm, moc 769 W

PoJemnoŚCiowY 
ogrzewacz 
woDy 
z wężowniCĄ 
elProm
poj.: 80 litrów - 599 zł, 
100 litrów - 649 zł,
120 litrów - 749 zł, 
150 litrów - 799 zł

grzejnik 
ŁazienkowY 

PsB sun
kolor biały

R

wym. (mm) moc cena
480x550 315 W 89,99 zł
680x550 460 W 149 zł
930x550 610 W 189 zł
1180x550 760 W 219 zł
1380x550 920 W 249 zł

wym. (mm) moc biały grafit
415x530 240 W 159 zł 169 zł
715x530 395 W 209 zł 219 zł
850x530 490 W 249 zł 259 zł
1060x530 570 W 279 zł 289 zł
1240x530 700 W 329 zł -

grzejnik 
ŁazienkowY  
PsB luPo

R

wYmiennik z PodwóJnĄ 
wężowniCĄ x-term
80 l - 449 zł, 100 l - 499 zł,  
120 l - 519 zł, 140 l - 569 zł

PomPa oBiegowa  
analogowa iBo
- wys. podnoszenia 4 m - 89,99 zł/szt.
- wys. podnoszenia 6 m - 99,99 zł/szt.

PomPa oBiegowa  
iBo Beta ii
 - 25-40/180 h=4,5 m - 239 zł/szt.
 - 25-60/180 h=6 m - 249 zł/szt.

PomPa 
cyrkulacyjna 
cPi 15-15
- 149,99 zł/szt.

PŁYta 
grzewcza

Piec stalowy  
ewa max 8,6 kw
wym. 40x36x87 cm

Piec stalowy  
barbara 10,7 kw
wym. 46,5x39x80 cm

Piec stalowy  
eliza 8,6 kw 
kolor beżowy, wym. 40x46x90 cm

Piec stalowy  
beata 10,7 kw
wym. 46,5x39x97 cm

Piec stalowy master 
magda 10,5 kw
wym. 47,5x41x90 cm

139 
zł/szt.

od 599 
zł/szt.

55 
zł/szt.

7499
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

Hit cenowy

1899
zł/żeberko

od 449 
zł/szt.

549 
zł/szt.

449 
zł/szt.

599 
zł/szt.

599 
zł/szt.

949 
zł/szt.

8,6 
kW

10,7 
kW

8,6 
kW

10,7 
kW

10,5 
kW

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

SZYBCIEJ

+5
00
°P+100°P

+5
00
°P+100°P

+500°P+200°P

+500°P+200°P



1.

2.

dostępne kolory:

zestaw nice  
SzaFka z umYwalkĄ*
szer. 50 cm 
*cena nie zawiera armatury

zestaw kreDo  
szafka  
z umYwalkĄ 40 cm

toaletka 
kosmetyczna  
Diana Plus
z lustrem i taboretem,  
kolor biały, wymiary:
- stół: wys. 141 cm (z nadstaw-
ką), szer. 75 cm, gł. 40 cm
- stołek: wys. 45 cm, szer. 
37 cm, gł. 28 cm

Deska seDesowa
new formic
duroplast

ProDukt
PolskiDeska seDesowa 

formic PsB
polipropylenowa, uniwersalna, 
twarda

ProDukt
Polski

Deska PsB formic 
suPer slim new
wolnoopadająca, duroplast

zestaw 
PoDtynkowy 

arteco
przycisk chrom błysk, 

deska polipropylenowa 
wolnoopadająca

komPakt wc  
arteco 

clean on
3/5 litra,  

odpływ poziomy,  
deska duroplast  

wolnoopadająca

zeStaw Pinia*
1. szafka podwieszana z umywalką, 

 szer.: 50 cm - 309 zł, 60 cm - 349 zł, 
 80 cm - 399 zł,

2. słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 199 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

akcesoria 
Łazienkowe

zestaw small 
szafka 
z umYwalkĄ 40 cm
kolory: biały połysk, Wenge 
Luizjana

zlewozmywak 
granitowy metro
2-komorowy bez ociekacza, wym.: 
760x44x195 mm, syfon manualny, bateria „U”, 
kolory: grafitowy, piaskowy

kaBina Prysznicowa Dill nero
80 cm, 90 cm; kwadrat, półokrągła - 599 zł; bezpieczne szkło 
hartowane 5 mm; kabina dwudrzwiowa, rozsuwana; specjalna 

konstrukcja odbojników rolek; zaślepki elementów montażo-
wych; gwarancja 2 lata; szkło hartowane 5 mm; profil wyrów-

nujący U; podwójne rolki łożyskowane; ciche zamknięcie

od 499
zł/szt.

149 
zł/zest.

159 
zł/zest.

329 
zł/kpl.

5999
zł/szt.

Deska 
WolnooPAdAjącA

3999
zł/szt.

slim

8499
zł/szt.

deska
wolnoopadająca

399 
zł/zest.

645 
zł/zest.

od 199 
zł/szt.

179 
zł/zest.

Hit cenowy

399 
zł/zest.

Hit cenowy

od 599 
zł/szt.
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lustro

komPlet PoŚCieli new 
wym. 1x160x200 cm, 2x70x80 cm; 
100% bawełna

PrzeŚCieradŁo Frotte z gumkĄ
wym.: 90x200x30 cm - 34,90 zł, 160x200x30 cm 
- 49,90 zł, 200x220x30 cm - 59,90 zł

PoŚCiel 4 PorY roku
poduszka: wym.: 40x40 cm - 10,90 zł, 50x60 cm - 15,90 zł, 

70x80 cm - 23,90 zł
kołdra: wym.: 155x200 cm - 46,90 zł, 220x200 cm - 59,90 zł

czajnik 
BezPrzewoDowy
obudowa ze stali nierdzewnej; 
wielostopniowy system zabez-
pieczeń; uchylna pokrywa; 
stabilna obrotowa podstawa 
360°; zakryta grzałka; lampka 
kontrolna stanu pracy; po-
jemność min./maks. 0,5/1,0 l; 
moc: 1350-1600 W

suszarka  
Do grzyBów i owoców
średnica sita 28 cm, 5 sit z możliwością  
regulacji wysokości, moc 250 W

zestaw  
stolików  

kawowYCH Celia*
blat MdF, kol. biały, w stylu skandynawskim

*dostępne w Mrówce człuchów

krzeSŁo ViCo*
tapicerowane imitacją skóry; 
dostępne w kolorach: czarny, 
jasny szary, beż 
*dostępne w Mrówce  
człuchów

Fotel winSton*
tapicerowany tkaniną aksamitną,  
dostępny w kolorach: szary, granat
*dostępne w Mrówce człuchów

5990
zł/kpl.

od 6990
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

3999
zł/szt.

89 
zł/szt.

139 
zł/zest.

3990
zł/szt.

459 
zł/szt.
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8. 9.
7.

2.
1.

3.

4. 5.

6.

eDycja

limitowana
cHemia gosPoDarcza
1. WASCH proszek do prania kolor/uni-

versal, 7,5 kg - 29,99 zł (4 zł/kg)
2. CLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 

500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
3. lUdWIK uniwersalny płyn do mycia, 

różne rodzaje, 1 l - 5,49 zł
4. KRET żel do udrożniania rur, 1 kg 

- 11,99 zł
5. KRET granulki do udrożniania rur, 

800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)

6. BREF PoWER AcTIV kostka do WC, 
różne rodzaje, 2x50 g - 6,49 zł 
(64,90 zł/kg)

7. AJAX spray, różne powierzchnie, 
750 ml - 9,99 zł (13,32 zł/l)

8. cASHMIR RUMIAnKoWY papier toale-
towy biały, a'12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)

9. SAnYTol spray do dezynfekcji, różne 
powierzchnie, 500 ml - 11,99 zł 
(23,98 zł/l)wieszak

 - obrotowy, 5 szt. - 4,99 zł (0,80 zł/szt)
 - drewniany, 3 szt. - 8,99 zł (3 zł/szt.)

formica
 - PojEMnIK do PRzEcHoWYWAnIA; kolory: różowy, zielony, niebieski - 34,90 zł
 - SUSzARKA BAlKonoWA; powierzchnia suszenia 18 m.b. - 44,90 zł

worek  
PróżniowY
dostępne różne rozmiary

koszyki
dostępne różne rodzaje

kufry
dostępne różne wielkości

miska-wanienka
dostępne różne pojemności

magnum garnki, Patelnie*
 - garnek, poj. 2,4-7,1 l - od 69,99 zł 
 - patelnia, śr. 24-28 cm - od 49,99 zł 
 - brytfanna, poj. 8 l - 139,99 zł

*dostępne w Mrówce człuchów

od 599
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

od 499
zł/kpl.

od 1790
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

od 549
zł/szt.

od 4999
zł/szt.
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1.

2.

3.

gres  
tecHniczny 
1. HX200, 2. KX300, 3. RX400;  
wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny,  
antypoślizgowy, idealny na garaż,  
taras, balkon, gat. I

dąb Arkansas,  
Ac5, 8 mm, V-fuga 
- 34,99 zł

4.
dąb Montana,  
Ac5, 8 mm, 4V-Fuga 
- 35,99 zł

3.

dąb Mateo, Ac4, 
8 mm, V-fuga 
- 29,99 zł

2.

Panele PodŁogowe

dąb Podlaski,  
Ac3, 7 mm  
- 19,99 zł

1.

SkrzYdŁo ramowe 
wewnętrzne ibiza*
szerokość od 60 do 90 cm, 
szyba hartowana, kolor dąb 
Montana - folia 3d  
*cena bez klamki i ościeżnicy

Drzwi  
zewnętrzne briStol
wym. 99x206,5 cm, gr. skrzydła 72 mm

Drzwi  
zewnętrzne  
PasaDena 
szerokość: 90 cm, l/P, 
kolor: orzech, złoty dąb, 
antracyt, wypełnienie: 
spieniony polistyren; 
wykończenie: blacha 
ocynkowana, Nano 
Advance, komplet akce-
soriów w cenie

DecoBase farBa lateksowa 1 l
polecana szczególnie do stosowania jako warstwa podkładowa pod 
efekty dekoracyjne Primacol Silver Sand - 23 zł
Silver Sand farba dekoracyjna 1 l - 85 zł

od 23 
zł/opak.1799

zł/m2

od 1999
zł/m2

8 mm

7 mm

8 mm
8 mm

Hit cenowy

1619 
zł/szt.

1299 
zł/kpl.

od 299 
zł/szt.
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+

1.

2.

3.

1.

1.2.

4.3.

2.

4.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. siekiera X25 + piła SW73 - 229 zł/kpl.
2. zestaw Solid szpadel ostry+szczotka 

- 99 zł/zest.
3. grabie do liści Xl - 89 zł
4. zestaw QF grabie do liści + szczotka 

szeroka + trzonek - 139 zł/kpl.

1. sekator ogrodowy standard, 21 cm - 6,99 zł
2. piła ogrodnicza hobby, 33 cm - 9,99 zł
3. grabie do liści regulowane hobby - 12,90 zł
4. sekator do gałęzi standard, 62 cm - 24,90 zł1. kij aluminiowy, 140 cm - 24,90 zł

2. grabie plastikowe: 
16 zębów - 4,59 zł, 460 mm 
- 6,99 zł, 480 mm - 9,99 zł, 
580 mm - 11,90 zł, 600 mm 
- 17,90 zł 

3. szczotka hybryda, 30 cm 
- 10,90 zł, 40 cm - 13,90 zł, 
50 cm - 15,90 zł

4. szczotka zamiatacz naturalny 
włos, 33 cm - 39,90 zł

5. widło-grabie - 14,90 zł
6. grabie plastikowe uniwersalne, 

12-zębne - 7,99 zł
7. szczotka szober duży, 30 cm 

- 8,99 zł
Pilarki nac
1. elektryczna, moc 1800 W, łańcuch i prowadnica nAc 35 cm - 179 zł
2. spalinowa, silnik dwusuwowy 49,3 cm3, maks. moment obrotowy 2,8 nm, łańcuch 

i prowadnica nAc 45 cm, waga 6,2 kg, antywibra- cyjna rękojeść - 389 zł

rozDraBniacz 
elektryczny 

z Pojemnikiem liDer
silnik 2500 W;  

maks. średnica gałęzi 4,0 cm; 
mechanizm tnący: tarcza tnąca;  

pojemnik na ścinki 40 l;

Pilarki elektryczne 
oraz sPalinowe
1. elektryczna, 2000 W - 199 zł
2. elektryczna, 2500 W - 249 zł
3. spalinowa, 1,9 KM - 299 zł

Pojemnik na  
ŚmieCi zielonY
1. 240 l - 129 zł
2. 120 l - 89 zł

gleBogryzarka  
sPalinowa nac  
silnik czterosuwowy 118 
cm3; moc 3,5 KM; szerokość 
robocza 36 cm; głębokość 
robocza 26 cm

PomPa zanurzeniowa  
Do woDy BruDnej
 - moc 400 W, wydajność 7500 l/h - 99 zł
 - moc 1100 W, wydajność 14 000 l/h - 149 zł

koSz metalowY,  
Pojemnik na 
PoPióŁ - 110 l

od 699
zł/szt. 

od 89 
zł/szt. 

od 89 
zł/szt.

od 459
zł/szt.

od 179 
zł/szt.

419 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

899 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

179 
zł/szt.
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noBiles 
Pory 
roku
farba lateksowa, 
2,5 l (12 zł/l)

magnat  
CreatiVe wHite
10 l (11,90 zł/l)

noBiles  
suPer akryl
farba biała akrylowa,  
10 l (8 zł/l)

DrewnocHron 
imPregnat extra
powłokotwórczy, różne 
kolory, 4,5 l (20 zł/l)

rękawiCe ze SkórY kozieJ
skład: skóra kozia, bawełna; elastyczny ściągacz 
z zaczepem na rzep; rękawice w I kategorii środków 
ochrony indywidualnej; spełniają normę En 420, 
posiadają certyfikat cE; rozm. 9-11

Bluza Polarowa
materiał 290 g/m2, nie mechacący się, 
3 kieszenie zamykane na suwak, regu-
lacja szerokości u dołu, rozm. M-2Xl

PŁaSzCz 
PrzeCiwdeSzCzowY, 
PVC/PolieSter
materiał PVc, poliester; wodosz-
czelne szwy; otwory wentylacyjne 
pod pachami i na plecach; kaptur 
chowany w kołnierzu; mankiety za-
kończone elastycznym ściągaczem; 
2 kieszenie zewnętrzne

okularY oCHronne, 
bezbarwne, regulowane
materiał poliwęglan; regulacja ustawienia 
wzdłużnego zauszników

ocHraniacze kolan  
- wkŁadki do SPodni
ochraniacze do spodni posiadających kie-
szenie na wkładki; możliwość dopasowania 
rozmiaru przez przycięcie

trzewiki Skórzane,  
sB fo src
materiał: wierzch - skóra, 
podszewka - dzianina siat-
kowa, podeszwa - poliuretan 
o właściwościach antypoślizgo-
wych odporny na olej; stalowy 
podnosek

sPoDnie  
jeansowe stretcH
12 kieszeni (2 zapinane na 
napy); kieszeń na tel. komór-
kowy zabezpieczona tkaniną 
odbijającą promieniowanie 
elektromagnetyczne; oczko 
na klucze; szlufka na młotek; 
wzmocnienie kieszeni oraz 
kieszeni na ochraniacze ko-
lan materiałem odpornym na 
przetarcia; podwójne szwy, 
dodatkowe wzmocnienie 
szwów w kroku

bezrękawnik oCiePlanY 
czarno-kHaki
materiał: powłoka poliester, tkanina typu 
soft-shell; ocieplina 120 g/m2; wstawki 
z 3-warstwowej tkaniny soft-shell z mem-
braną TPU wodoodporną; 3 kieszenie 
na suwak; osłona suwaka; regulacja 
szerokości dołu kamizelki

farBa akrylowa 
PsB „mrówka”
wewnętrzna, biała, 10 l (3 zł/l)

atlas klej  
atut 25 kg 
(typ kleju c1T) wodo-  
i mrozoodporna 
(0,52 zł/kg)

atlas emulsja  
gruntuJĄCa  

uni-grunt 5 kg
(6 zł/kg)

tynk  
maszynowy mP75l 

30 kg (0,70 zł/kg)

fransPol  
gŁadź SzPaCHlowa gS-2

20 kg (1,65 zł/kg)

altax imPregnat  
Do Drewna 5 l 
jedna warstwa (12 zł/l)

grunt magnat
pod farby ceramiczne  
i lateksowe, 10 l (8 zł/l)

119 
zł/szt.

1299
zł/szt.

2999
zł/szt.

7999
zł/szt. 

2,5
litra

10
litrów

10
litrów

8999
zł/szt.

4,5
litra

1299
zł/para

5990
zł/szt.

2499
zł/szt.

999
zł/szt.

1799
zł/para

5990
zł/para

149 
zł/szt.

6990
zł/szt.

10
litrów

2999
zł/szt.

2999
zł/opak.

2099
zł/szt. 3299

zł/szt.

5999
zł/szt.

7999
zł/szt.

10
litrów
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Hit cenowy

199 
zł/zest.

mŁot udarowo-obrotowY 
z ucHwytem sDs Plus

moc nominalna 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

komPreSor oleJowY 24 l
poj. zbiornika 24 l; moc silnika 1500 W, 2 KM; wydajność 
ok. 200 l/min; ciśnienie wylotowe 115 PIS, 0,8 Mpa

regaŁ metalowY 
ocynkowany
rozmiar 180x90x40 cm; 5 półek; 
nośność 1 półki maks. 175 kg; 
materiał półki - płyta MdF; 
konstrukcja wciskana  
(bez konieczności skręcania)

komPlet  
akcesoriów 
PneumatycznycH
pistolet lakierniczy 1 l, pistolet do 
ropowania, pistolet do przedmuchi-
wania, pistolet do pompowania kół 
z manometrem, wąż spiralny 5 m

wiertarko-wkrętarka 18 V li-ion
2 x akumulator 18 V litowo-jonowy 1,5 Ah; szybkie 
ładowanie 1 h; prędkość obr.: I bieg 0-400 / II bieg 
0-1350 obr./min; maks. moment obrotowy 30 nm; walizka

StoŁek 
SkŁadanY  
Plastikowy
maks. obciążenie 130 kg, 
wysokość 22 cm

myjka Do okien  
+ konCentrat do mYCia SzYb 0,5 l 
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, 
luster i płytek; szerokość robocza (ssawki) 280 mm; 
zbiornik na brudną wodę 100 ml; zasilanie bateryjne; 
wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu 
akumulatora ok 60 m2; wyposażenie dodatkowe: 
środek do czyszczenia okien (koncentrat), 1x20 ml; 
spryskiwacz z padem z mikrofibry; w zestawie kon-
centrat do mycia szyb RM 500 o poj. 0,5 l

elektronarzędzia dedra SaS+all  
Jeden akumulator do wSzYStkiego*
*dostępne w mrówce Sępólno Krajeńskie

SzliFierka kĄtowa 900 w  
+ rękawiCe roboCze
moc 900 W; regulacja obrotów w zakresie 
3000 - 12000/min.; śr. tarczy 125 mm; dwupozycyjne 
mocowanie rękojeści bocznej; blokada wrzeciona; 
w komplecie rękawice robocze zapinane na rzep

539 
zł/zest.

79 
zł/szt.

299 
zł/zest.

2990
zł/szt.

walizka 
W zESTAWIE

walizka 
W zESTAWIE

7990
zł/kpl.

Hit cenowy

289 
zł/zest.

159 
zł/kpl.

 
lata 

gWARAncjI*

Wrzesień 2020 9  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+5
00
°P+100°P



8.

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

komPozycja ceBul kwiatowycH
1. Barwny ogród - 16,99 zł
2. Kompozycja naturalistyczna - 14,99 zł
3. Kompozycja wabiąca motyle - 16,99 zł
4. Pachnąca kompozycja - 14,99 zł
5. Powiew wiosny - 16,99 zł
6. Rośliny przyjazne pszczołom - 14,99 zł
7. Uroczy zakątek - 16,99 zł
8. Wiosenne szaleństwo - 14,99 zł

nawozy 
jesienne  
FloroVit 4 kg
(6,25 zł/kg)

akcesoria  
Do kiszenia
 - beczka od 24,99 zł
 - akcesoria od 2,99 zł

akcesoria  
Do wyroBu win

 - balon do wina, 20 l - 54,99 zł +50 pkt. PayBack
 - dostępne akcesoria: pożywki, wężyki,  
rurki fermentacyjne, lejki - od 2,49 zł

 - butelki, poj. 250, 500 ml - od 5,49 zł

PrzęSŁo kora
szer. 2 m, wys. 1,20, ocynk + ral 7016 struktura

PrzęSŁo amelia
szer. 2 m, wys. 1,10-1,28 m, ocynk + ral 9005

kalosze Dry walker
rozmiary od 36-47; kolor zielony

BioPon  
nawozy  
jesienne 

PrzęSŁo inga
szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, stal + ral 9005

Panel
drut śr. 
3,2 mm, oczko 
75x200 mm, wys. 
1,23 m, ocynk + 
ral 6005

od 1499
zł/szt.

295 
zł/przęsło

475 
zł/przęsło

2499
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 249
zł/szt.

ProDukt
Polski

ProDukt
Polski

od 4490
zł/para

od 799
zł/szt.

125 
zł/przęsło

ProDukt
Polski

3790
zł/panel
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meBli i arcHitektury 
ogroDowej Do -70%



1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

PlaFon Sada* 
3xE14

oPrawa 
oŚwietleniowa 
Ferrara* 
gwint: E14, moc 60 W; śr. 40 cm

oPrawa 
oŚwietleniowa SPin* 

1. 3xE27 - 89 zł 2. 5xE27 - 129 zł

oPrawa 
oŚwietleniowa akira*
gwint: E27, moc: 60 W  
1. - 139 zł, 2. - 199 zł

oPrawa 
oŚwietleniowa eStero*
gwint: E27, moc: 60 W;  
1. - 109 zł, 2. - 149 zł

oPrawa  
oŚwietleniowa CaPri
gwint E14, moc 60 W,
1. 4 pł. - 145,90 zł 
2. 6 pł. - 165,90 zł

*cena bez żarówek

lamPa wiSzĄCa torino 
1. 1 pł., 1x40 W - 199 zł

2. 3 pł., E14, 3x40 W - 399 zł
3. 3 pł., E14, 3x40 W - 449 zł

1.

2.
3.

naŚwietlaCz 
gioVia led 5 w

wbudowane akumulatory 
litowo-jonowe, 2x1200 mAh

Bateryjny 
czujnik  
tlenku węgla 
(czaDu)
prostokątny, 3x1,5 V

czujnik gazu  
ziemnego

czujnik  
dYmu gS536

zestaw 3 oczek 
rucHomycH
w komplecie z żarówką 
halogenową, różne kolory

lamPa  
PodŁogowa 

keVin 
wys. 176 cm, E27, 60 W, 

E14, 25 W,  
kolory: satyna chrom, 
czarny chrom, czarny 

mat, biały

żarówki led
- E27, 9 W i 10,5 W - od 5,99 zł
- E14, 6 W - 5,99 zł

219 
zł/szt.

299 
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

2990
zł/zest.

od 599
zł/szt. 1990

zł/szt.

7290
zł/szt. 8990

zł/szt.

4990
zł/szt.

od 14590
zł/szt.

119 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.
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Daszek naD Drzwi coPPoline
wym. 120x80 cm, kolory: brąz, biały, czarny

Daszek naD Drzwi arco
dymny, wym. 150x90x25 cm

DraBina aluminiowa
- 4-stopniowa do 120 kg - 62,99 zł
- 5-stopniowa do 120 kg - 79,99 zł

mufle
 - 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 zł

 kronway  
Brama ucHylna 

kolory: brąz - 699 zł, grafit - 789 zł;  
wym. 250x212,5 cm

PŁYta kronoSPan oSb 3 
gr. 9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 
22 mm, 25 mm,  
wym. 1250x2500 mm

lemar PaPa  
asPot w-Pye250 s52 sBs 

zgrzewalna wierzchniego krycia na włókninie 
poliestrowej 5 m2/rolka

weŁna  
megarock Plus 
różne grubości, 
λD=0,039 W/mK

319 
zł/szt.

189 
zł/szt.

od 6299
zł/szt. 

od 1490
zł/szt.

od 1390
zł/m2

1360
zł/m2

od 699 
zł/szt.

od 1049
zł/m2

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


