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GRUDZIEŃ 2018

m jak mrówka
porady i pomysły  
dla Twojego domu  
2,49 zł

!Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia

i szczęśliwego Nowego

Roku życzy Mrówka

PUNKTUJ SZYBCIEJ Z APLIKACJĄ PAYBACK

Pobierz aplikację PAYBACK z Google Play lub App Store. Aktywuj
eKupon dostępny w aplikacji, zrób zakupy w PSB-Mrówka

i zapłać punktami za część lub całość rachunku, a otrzymasz
+700 punktów PAYBACK!

Dzięki aplikacji PAYBACK:
• zbierasz więcej punktów
PAYBACK dzięki eKuponom

• korzystasz z karty PAYBACK
dostępnej w aplikacji

• sprawdzasz liczbę zebranych
punktów i historię transakcji

Idealne na prezent

myjka do okIen
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, luster i płytek; szerokość robo-
cza (ssawki) 280 mm, zasilanie bateryjne, wyposażenie dodatkowe: środek do 
czyszczenia okien (koncentrat) 1x20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry

choInkI
1. girlanda 2,7 m - 49,90 zł;
2. jodła z naturalną szyszką, różne wysokości - od 29,90 zł;
3. na pniu, różne wysokości - od 69 zł

ozdoby  
choInkowe

PoInSecja
- jednopędowa 25-30 cm - 4,90 zł
- wieIopędowa 35-40 cm - 8,90 zł

Zestaw wierteł  
i końcówek 83 szt. w walIzce

zestaw 83 szt.: 8 wierteł HSS-TiN do metalu 
śr. 2-6 mm, 10 wierteł do muru śr. 3-10 mm, 
8 wierteł do drewna śr. 3-10 mm, 2 wiertła 

płaskie śr. 16/20 mm, 13 końcówek wkręcają-
cych o długości 50 mm, 32 końcówki wkręca-
jące o długości 25 mm, 6 kluczy nasadowych, 
1 uchwyt magnetyczny uniwersalny, 1 pogłę-

biacz; latarka LED oraz klucz rozsuwany

hIt 
cenowy

199 
zł/szt.

Idealne 

na prezent

od 2990
zł/szt.

od 290
zł/szt.

od 490
zł/szt.

1

3 2

hIt 
cenowy

8990
zł/zest.

Święta, święta, święta...

psb Mrówka cZłUcHów



domek dla  
lalek lena
16 mebelków w zestawie,  
wymiar po złożeniu 30x59x90 cm

zabawkI
1. ZESTAW KUCHENNY 

KITCHEN SET - 60-elementowy - 65 zł
2. GIGANT TRAKTOR Z ŁADOWARKĄ I Z PRZYCZEPĄ 

- udźwig 100 kg, przyczepa 60 kg - 159 zł
3. WADER GARAŻ Z DROGĄ 3 m - 75 zł
4. PLAY HOUSE: DOMEK DLA LALEK 

- na wyposażeniu 14 mebelków - 85 zł; 
FARMA - zestaw zawiera: traktor z przyczepą, zwie-
rzęta domowe, ruchomy dźwig i windę, w dachu 
wygodna rączka do przenoszenia - 85 zł

5. SUPER TRUCK: LAWETA TRANSPORTOWA - 79 zł, 
STRAŻ POŻARNA - ciężarówka z odpinaną 
naczepą - 95 zł

6. KRĘGLE - zestaw: 9 kręgli i 2 kule - 19,90 zł

zabawkI
1. KASA SKLEPOWA (na baterie) - 69 zł
2. BURAGO MODELE MOTORÓW - skala 1:18, różne wzory - 19,90 zł
3. AUTO Z LAWETĄ Z MODELAMI SAMOCHODÓW - 24,90 zł
4. ZESTAW PRALKA - z blenderem lub żelazkiem - 55 zł
5. PLUSZOWY JEDNOROŻEC - 24,90 zł
6. NARZĘDZIA - mix rodzajów - 29,90 zł
7. BURAGO AUTO SERWIS Z MODELEM - skala 1:43 - 95 zł
8. PRALKA Z ZESTAWEM DO SUSZENIA (na baterie) - 59,90 zł
9. LALKA Z AKCESORIAMI - 99 zł

zabawkI
1. AUTA 3 - rozpadający się: Zygzak, Jackson Sztorm - 105 zł
2. SPINDERELLA - gra przestrzenna, gracze prześcigają się 

wzajemnie w łapaniu mrówek, 2-4 graczy - 81,90 zł
3. SMOBY CHEF FABRYKA CZEKOLADY - zestaw umożliwia 

własnoręczne wykonanie czekoladowych figurek - 99 zł
4. BOB BUDOWNICZY: plecak z narzędziami - 64,90 zł, 

zestaw Evo 3w1 - 74,90 zł
5. STÓŁ MAJSTERKOWICZA + WALIZKA Z NARZĘDZIAMI 

- 18 akcesoriów, obciążenie do 5 kg - 129 zł
6. KEYBOARD DLA DZIECI - wym. 39x28 cm, baterie LR6 3x1, 

5 V w zestawie - 69,90 zł
7. CHI CHI W PODRÓŻY - pluszowy piesek Chihuahua 

w torbie podróżnej - 69 zł
8. WISSPER ZESTAW 2w1 - Świat Pustyni, Wodny Świat - 65 zł
9. STRAŻAK SAM - w zestawie 2 figurki: Sam i Elvis, 

funkcja TRY ME, dł. 28 cm - 149 zł

279 
zł/zest.

od 1990
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 6490
zł/szt.

+50
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Stojak  
choInkowy

- plastikowy - od 26,90 zł
- metalowy - 55,90 zł

choInkI
żywe, cięte i w donicach;  
jodła, różne wysokości

cHoinki sZtUcZne
różne wzory i wysokości

ozdoby  
choInkowe

różne wzory, duży wybór

bombkI 
choInkowe  
Szklane
różne kolory i wzory 

lamPkI led
ciepłe światło

lamPkI choInkowe led
- sieciowe, wewnętrzne, zewnętrzne, różne rodzaje - od 14,90 zł

- na baterie, różne rodzaje - od 8,90 zł

Projektory led
różne rodzaje, z pilotem lub bez

lamPkI choInkowe 
- LED na baterie 10, 20 lampek, różne rodzaje - od 9,50 zł
- ZWYKŁE 50 lub 100 lampek - od 14,90 zł
- LED wewnętrzne oraz zewnętrzne, różne rodzaje - od 14,90 zł
- LED kurtyny oraz sieci wewnętrzne i zewnętrzne, różne rodzaje - od 28,90 zł 

od 99 
zł/szt.

od 2690
zł/szt.

od 4490
zł/szt.

od 790
zł/szt.

od 290
zł/kpl.

od 1490
zł/szt.

od 590
zł/szt.

od 890
zł/szt.
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Patera  
na nodze

kielisZki do likierU  
royal leerdam dIamond 

55 ml, 6 szt.

talerze obIadowe bormIolI 
rocco toledo 18 el. sZkło

1. talerz płytki 24 cm - 14,99 zł; 2. talerz deserowy 19 cm - 11,99 zł
3. talerz głęboki 22,5 cm - 16,99 zł; 4. bulionówka 400 ml - 18,99 zł;  
5. spodek do bulionówki 17 cm - 7,99 zł; 6. filiżanka 220 ml - 12,99 zł;  
7. spodek do filiżanki  14 cm - 7,99 zł; 8. cukiernica 350 ml - 24,99 zł;  
9. dzbanek 1,1 l - 55,99 zł; 10. wazon ceramiczny złoty 13x13x39cm - 44 zł; 
11. renifer ceramiczny 6x11x19 cm  6x11x18,2 cm złoty - 18,99 zł/szt.; 12. pojemnik 
ceramiczny ananas złoty - 37 zł; 13. świecznik ceramiczny, złoty - od 6,99 zł

komPlet kIelISzków do wIna 
czerwonego kroSno krISta
220 ml, 6 szt.

komPlet  
sZtUcców Hanna 

24 elem.

garnek wySokI
poj. 9-21 l

dzbanek
poj. 1,23 l

naczynIe  
Żaroodporne terMica

2299
zł/kpl.

5999
zł/zest.

od 699
zł/szt.

3799
zł/zest.

5999
zł/zest.
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2490
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

999
zł/szt.

GotUJ  
z ambItIon

Zbieraj naklejki
i kupuj wyjątkowe  

produkty z linii karo  
marki Ambition

50%
taniej

akcja trwa od 08.10.2018 do 13.01.2019

od 1499
zł/szt.
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Idealne 

na prezent

Idealne 
na prezent

dobra cena

1. MasZynka do Mięsa MMM-05
funkcja REVERSE (bieg wsteczny), 3 sitka, 2 nasadki, moc 650 W  

2. szatkownica, 3 przystawki, obudowa, popychacz - 55 zł

Mikser Z Misą MMr-16Z
misa 3,4 l, funkcja turbo, mieszadła trze-

pakowe, hakowe, moc 750 W

PojemnIk roSe gold

koMplet noŻy 
FUnctional ForM 
3 szt. (29,67 zł/szt.)

Zestaw do piecZenia Mięs
zestaw zawiera: szynkowar 3 kg, termometr, worki do 
szynkowaru, zioła; dodatkowo do zestawu dostępne są:
- nakłuwacz do mięsa - 14,90 zł
- termometr do pieczenia mięs 0-120°C - 14,90 zł
- nastrzykiwarka + 2 igły - 15,90 zł

kamIonka 
- Garnek  
rzymSkI
dostępny kolor brąz;
1. 3 l - 45,90 zł
2. okrągły 4 l - 55,90 zł

zeStawy browIn
1. serowarski - mały serowar - 25,90 zł
2. młodego wędliniarza - szynka piwna - 29,90 zł
3. domowa piekarenka - 95,90 zł

jonaS koSzyk  
Z FUnkcJą antypoŚliZGową  
kolory: różowy, seledynowy, szarobrązowy,

kosZ składany  
Z MiękkiMi UcHwytaMi lea 
poj. 32 l

moP  
obrotowy  
clean twISt 

sUsZarka do 
bieliZny peGasUs 
150 SolId SlIm 

109 
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

89 
zł/kpl.

8990
zł/zest.

od 4590
zł/szt.

1

2 hIt 
cenowy

139 
zł/zest.

1

2

od 2590
zł/zest.

1
2

3

249
zł/szt.

2490
zł/szt.

99 
zł/zest.

119 
zł/szt.
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Idealne 

na prezent

dywan dIamond
dostępne różne wzory; 80x150 cm - 139 zł; 
120x170 cm - 239 zł; 160x230 cm - 429 zł

dywan artIc
dostępne różne wzory,

67x130 cm - 31,90 zł; 80x150 cm - 45,90 zł

koMplet poŚcieli lUis
100% mikrowłókno;  

140x200 cm, 70x80 cm - 34,90 zł;  
160x200 cm, 2x70x80 cm - 45,90 zł;  
200x220 cm, 2x70x80 cm - 54,90 zł

kołdry, podUsZki
- kołdra PROBIOTYCZNA:  
  160x200 cm - 75 zł; 220x200 cm - 109 zł
- poduszka PROBIOTYCZNA:  
  50x60 cm - 24,90 zł; 70x80 cm - 39,90 zł

wycIeraczkI at home 
wym. 40x60 cm, kolory: brąz, szary

Pled nl 
130x160 cm grafit 

obrazy
różne wzory  

i wymiary

koSz/PojemnIk mIlo 
mix wzorów

podUsZka  
dekoracyjna

wym. 30x60 cm, mix wzorów

PoSzewka dekoracyjna metallIc 
wym. 40x40 cm, dostępne różne wzory - 9,99 zł

1. pUFa dekora
tapicerowana sztucznym futrem, stabilna, nogi wykonane z drewna 
sosnowego, wym.: wys. 34 cm, śr. 30 cm; dostępna w kolorach: 
biały, jasnoszary, ciemnoszary - 67 zł
2. StolIk kawowy VIncent

skandynawski MDF, wym. 48x48x42 cm, biały - 89 zł
3. ScandI 

- 99 zł
4. stolik/ława skandynawska MdF 

VERTO wym. 80x80x48 cm, biały - 119 zł

od 3190
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

od 3490
zł/kpl.

od 2490
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

od 5490
zł/szt. 

od 999
zł/szt. 

2990
zł/szt.

1

2

4

3

1490
zł/szt.

1099
zł/szt.

49 
zł/szt.
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kronopol panele podłoGowe
1. Dąb Fortress Alnwig, AC4, 8 mm - 57,99 zł/m2

2. Dąb Argenta palony V-FUGA, AC4, 10 mm - 53,99 zł/m2

3. Dąb Srebrzysty V-fuga, AC4, 8 mm - 31,99 zł/m2

4. Dąb Sutter, AC3, 7 mm - 17,99 zł/m2płytka dekoracyJna wewnętrZna sydney 2
0,4 m2/opak. (44,97 zł/m2)

greS SzklIwIony
różne wzory i kolory, wym. 42x42 cm

skrZydło drZwiowe alba*
kolor: dąb bielony, szerokość: 60-90 cm, szyba 

hartowana, pełne - 99 zł, 
pokojowe, łazienkowe - 169 zł

*cena bez klamki i ościeżnicy

drZwi ZewnętrZne sacraMento 
kolor: antracyt; 90 cm P/L; wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkładki, szyld, 
próg; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończe-
nie: powłoka Nano Advance, szyba hartowana, 
ramka Inox, blacha ocynkowana, światło przejścia 
2000x900 mm - zgodnie z normą europejską; zalety: 
ciepłe, wygłuszające, bezpieczne, ościeżnica z sys-
temem Frame Click łatwa w montażu, 2 uszczelki; 
zastosowanie: domy jednorodzinne

od 99 
zł/szt.

1

2

3

od 1799
zł/m2

1799
zł/opak.

4

hIt 
cenowy

2999

zł/m2

hIt 
cenowy

od 99 
zł/szt.

1299 
zł/szt.
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Idealne na prezent

PIStolet klejowy 
+ Zestaw wkładów
moc 78 W; wkłady klejowe 11 mm: bro-
katowe złote 6 szt.; brokatowe srebrne 
6 szt. wydajność kleju 12-18 g/min 

SzlIfIerka  
kątowa 850 w*
średnica tarczy 125 mm;  
obroty 11000 min1;  
mała waga 2,1 kg i ergonomiczny kształt  
(wąska obudowa) oraz dokładne wyważenie zapewnia wysoki  
komfort pracy - nawet jedną ręką
*3 lata gwarancji bazowej oraz dodatkowe 2 lata gwarancji po zarejestro-
waniu urządzenia na stronie graphitepro.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu

Zestaw klUcZy 
naSadowych mega*
94 el. 1/4-1/2  4-32 mm

Zestaw narZędZi 
mega 24 elementy*

*do każdego zestawu MEGA odbierz mini poziomnicę za 1 zł

odkUrZacZ 
warSztatowy 
1400 w

moc 1400 W; zbiornik 30 l 
(stal INOX); metalowa rura te-

leskopowa; wąż elastyczny dł. 2,5 m; odpływ 
wody; dodatkowe gniazdo do elektronarzędzi; 

filtry: worek papierowy, filtr HEPA, filtr gąbkowy, 
możliwość pracy z pyłem gipsowym

wiertarko-wkrętarka  
18 V li-ion

2 akumulatory 18 V, 1,3 Ah LI-ION;  
pr. obr. na I biegu 0-350 obr./min, na II biegu 
0-1500 obr./min; maks. moment obr. 47 Nm, 

czas ładowania 40 min; miękka torba
wiertarko-wkrętarka 18 V li-ion

2 akumulatory 18 V, LI-ION 1,5 Ah, prędkość obr. regu-
lowana elektronicznie 0-1450 obr./min, 2 biegi, ustawie-

nia momentu obr. 18+1, maks. moment obr. 28 Nm, 
lampka LED, wskaźnik naładowania baterii, walizka

SPawarka Inwerterowa 
180 a z zeStawem w walIzce

śr. elektrody: 2 mm - 4 mm; technologia: IGBT; 
funkcje optymalizacji pracy: HOT START, ARC 

FORCE, ANTI STICK, TIG READY (możliwość 
spawania metodą TIG z wykorzystaniem 
dodatkowego przewodu spawalniczego 
TIG z zaworem w rękojeści); przewody 

spawalnicze MMA na złączach; młotek ze 
szczotką; pakiet elektrod 20 szt.; przyłbica 

automatyczna - samościemniająca 

wiertarko-wkrętarka 
12 V li-ion
akumulator litowo-jonowy 1,5 Ah; 
prędkość obr. 0-650 obr./min; maks. 
moment obrotowy 20 Nm; liczba nastaw 
momentu obr. 21+1; oświetlenie LED

Zestaw wkrętaków 34 szt.
8 szt. wkrętaków: płaskie, Phillips, Torx; 5 szt. 
wkrętaków precyzyjnych: płaskie, Phillips; 
uchwyt do bitów 1x50 mm; 20 szt. bitów: 
płaskie, Phillips, Pozi, Torx, sześciokątne

149 
zł/szt.

159 
zł/zest.

119 
zł/zest.

319 
zł/szt.

2990
zł/zest.

359 
zł/zest.229 

zł/zest.

449 
zł/zest.

+100

+100 GWARANCJA 

3 LATA129 
zł/szt.

6990
zł/zest.
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Plafon led  
Palermo 
1. 3xE14 + LED 12 W - 169 zł
2. 5xE14 + LED 15 W - 199 zł

Plafon led 
1. Etna 3xE14 + LED 12 W z pilotem - 199 zł

2. Genua - 209,90 zł

laMpa wisZąca kidal 

lamPa  
wisZąca kUtUM
gwint 1xE27, moc 40 W, 
szer. 27 cm, różne rodzaje

lamPa  
stoJąca  
kIdal

oPrawa SPot Strahler
kolor CHROM 
1. - 47,99 zł, 2. - 94,99 zł,  
3. - 149,99 zł, 4. - 189,99 zł  
*nie zawiera żarówki

Żyrandol Minerwa 
7 czarna, E-14, wymiary: 60x60x80 cm

globo  
SPot 1 54919

1. kinkiet - 29,99 zł 
2. listwa - 59 zł

3. spirala - 99 zł
4. listwa - 119 zł

Żarówki iQ-led
komfortowe i bezpieczne światło, 
wydłużona gwarancja  
i zewnętrzny certyfikat TUV

lamPka nocna  
ZwierZęta 
różne rodzaje i kolory

spoty noVUM 
kolor: biały,  

1. kinkiet - 39 zł  
2. listwa - 79 zł

3. listwa - 115 zł

UcHwyt tV
1. MEKSYK 26-55”, 45 kg - 31,90 zł
2. STRONG 23-70”, 50 kg - 129 zł

antena SzerkoPaSmowa 
+zaSIlacz+wzmacnIacz

1

1

2

4

2

+50

+50

od 169 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

149 
zł/szt.

109 
zł/szt.

1

1

2

2

3

249 
zł/szt.

od 4799
zł/szt.

219 
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 699
zł/szt.

32 
zł/szt.

79 
zł/szt.

od 39 
zł/szt.

od 3190
zł/szt.

1

2

4

3

2

3

1
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SerIa baterII VIVo
w

o
ln

ooPadająca

natryskowa wannowa umywalka stojąca zlew ścienna umywalka ścienna zlew stojąca

Głowica 35 mm

zeStaw zen grafIt
grafit połysk

- szafka z umywalką, 
60 cm - 449 zł/kpl*

- słupek, 30 cm - 249 zł/szt.
*cena nie zawiera  

  armatury

zlew granItowy 
Melo 1-koMorowy 

z ocIekaczem
bateria w komplecie

kabIna  
Z HydroMasaŻeM delUx
elektroniczny panel sterowania z funkcja-
mi: radia, oświetlenia górnego i wentyla-
tora, półka szklana, zestaw prysznicowy 
ze słuchawką prysznicową,  
deszczownica, 80x80 cm - 849 zł, 
90x90 cm - 899 zł

zeStaw meblI formIc*
boki: Venge Luizjana, front: biały

1. szafka wisząca - 79 zł; 2. komoda - 89 zł;
3. szafka z umywalką, 50 cm - 119 zł; 4. słupek wysoki - 149 zł

*cena nie zawiera armatury

okap kUcHenny cUba 
kominowy, czarny, wariant pracy: 
wyciąg lub pochłaniacz, filtr aluminiowy, 
oświetlenie halogenowe, szer: 50 cm, 60 cm

sZaFka kUcHenna
kolor: dąb sonoma, biały
1. WISZĄCA - 105 zł
2. POD ZLEWOZMYWAK - 99 zł
3. ZLEWOZMYWAK: jedwab - 109 zł, len - 139 zł

wc komPakt  
Strong maSter
3/6 litra, deska PP 
- odpływ poziomy - 179 zł
- odpływ pionowy - 199 zł

Zestaw Mebli łaZienkowycH atelier 
1. słupek wysoki 800 - 299 zł
2. szafka pod umywalkę 823, 40 cm - 179 zł
3. szafka lustrzana 842, 40 cm - 149 zł

deSka PSb formIc 
sUper sliM new
wolnoopadająca, duroplast

SlIm

1

2

3

4

hIt 
cenowy

od 849 
zł/szt.

od 33 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

45 
zł/szt.

33 
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

299 
zł/szt.

od 249 
zł/szt.

329 
zł/szt.

+100

2

1

3

od 99 
zł/szt.

od 179 
zł/szt.

+50

od 149 
zł/szt.

12

3

8499
zł/szt.
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za 1 zł
do 2,5 litra 

farby kolorowej
ŚnieŻka 

barwy natUry f
a

r
b
a b

Iała, 1 l

10% gratIS

farba betonowa PrImacol 8 kg  
dekoracyjna farba na spoiwie mineralnym
efekt ściany betonowej z charakterystycznymi nierównościami i ubytkami, 
maskuje nierówności podłoża, pęknięcia i ubytki tynku (21,13 zł/kg)

ceGła dekoracyJna  
wewnętrZna Z FUGą Gray 
0,43m2/opak. 

ŚnieŻka barwy natUry
matowa farba lateksowa  
- 2,5 l - 34,99 zł (14 zł/l)
- 5 l - 67,99 zł (13,60 zł/l)

nobiles sUper akryl
farba biała akrylowa,  
10 l (8 zł/l)

jedynka Perfekcyjna
wydajna biała farba akrylowa  
do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wew. pomieszczeń, 
10 l + 10% GRATIS (5 zł/l)

dUlUx kolory Świata
lateksowa farba do ścian i sufitów 
- 2,5 l - 44,99 zł (18 zł/l)
- 5 l - 89,99 zł (18 zł/l)

dekoral remonty 
farba akrylowa do wnętrz, 
10 l (4,90 zł/l)

płytka  
biała tania  
25x35 cm

terakota coSta 
del grIgIo laPPato 
60x60 cm

MaxiMa tUbądZin black & wHite, Gat. 1
płytka ścienna BLACK STR 223x44,8 cm - 46,99 zł/m2; płytka podłogowa 45x45 cm - 54,99 zł/m2;  
dekor ścienny BLACK 2; obraz 6-elementowy 89,8x67,3 cm - 159 zł/kpl.

1999
zł/m 2

2190
zł/opak.

59 
zł/m 2

od 3499
zł/szt.

7999
zł/szt.

169 
zł/opak.5499

zł/szt.

od 4499
zł/szt.

4899
zł/szt.

od 4699
zł/m2
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

Idealne na prezent

rakIety 
aQUariUs/orkan

9 rakiet w dwóch rozmiarach, 
każda z innym efektem

zeStaw rodzInny 
Star enforcer

7 rakiet, 2 konfetti, fontanna,  
petardy, zimne ognie

SankI
1. plastikowe - 18,90 zł
2. drewniane, dł. 88 cm, 3,3 kg - 69 zł
3. metalowe, wym. 82x40 cm - 79 zł, wym. 125x40 cm - 119 zł*  

*dostępne w wybranych sklepach

sZUFle do 
odŚnieŻania
różne rodzaje

fajerwerkI
1. BACKYARD FUN, 16 strzałów, dolot ładunków do 12 m, czas ok. 18 sek. - 19,90 zł
2. DARK AGE, 16 strzałów, dolot ładunków do 30 m, czas ok. 20 sek. - 24,90 zł
3. DIABLO, 19 strzałów, dolot ładunków do 16-18 m, czas ok. 17-20 sek. - 26,90 zł
4. GOLDEN WATERFFAL, 16 strzałów, dolot ładunków do 18 m, czas ok. 22 sek. - 34,90 zł
5. DOTYK PRZYGODY, 36 strzałów, dolot ładunków do 25 m, czas ok. 35 sek. - 49,90 zł

6. VISERION, 60 strzałów, dolot ładunków do 35 m, czas ok. 40 sek. - 79,90 zł
7. BORN OF FIRE, 60 strzałów, dolot ładunków do 35 m, czas ok. 40 sek. - 84,90 zł
8. SENTRY, 25 strzałów, dolot ładunków do 30 m, czas ok. 35 sek. - 85,90 zł
9. FONTANNA COLOR DREAM, dolot do 2,5 m, czas ok. 65 sek. - 10,90 zł

SkrobaczkI  
do Szyb
różne rodzaje i kolory

Sól drogowa PSb  
z antyzbrylaczem
25 kg (0,60 zł/kg)

termowentylator
ochrona przed przegrzaniem, 
automatyczna kontrola termo-

statu, wbudowany termostat 
pokojowy, moc: 1000/2000 W

grzejnIk  
konwektorowy baSIc

moc: 750/1250/2000 W,
trzy opcje grzania, termostat 

grzejnIk olejowy
trzy opcje grzania, termostat, 
- 7 żeberek, 1500 W - 109 zł
- 9 żeberek, 2000 W - 119 zł
- 11 żeberek, 2500 W - 145 zł

grzejnIk  
kwarcowy 800 w

2 opcje grzania, zabezpiecze-
nie przed przegrzaniem i prze-

wróceniem, duża wydajność 
- oszczędność energetyczna

PIecyk gazowy
typ gazu propan-butan; miejsce na butlę 
11 kg (cała butla mieści się w obudowie);  
wyłącznik antyprzechyłowy; zabezp. 
termoelektryczne; czujnik wypływu gazu; 
3-stopniowa regulacja 
redUktor i wąŻ
do butli gazowej propan-butan, 1 m 
- 24,99 zł

1 2 3 4 6 7 8 95

3890
zł/zest.

5490
zł/zest.

od 1090
zł/szt.

od 1890
zł/szt.

od 1790
zł/szt.

1

2

3

1490
zł/szt.

od 139
zł/szt.

hIt 
cenowy

2599
zł/szt.

55 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

2499
zł/szt.

199 
zł/szt.

psb Mrówka CZŁUCHów

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


