
psb MRÓWKA CZŁUCHÓW 
Ul. KWiAtoWA 2, tel. 59 834 22 17

godZ. otWARCiA: pn. - pt.: 800-1700,   

sob.: 800-1400

Do wygrania setki atrakcyjnych nagród:  
wycieczki, tablety, rowery

W terminie 27.05 - 27.06 zrób zakupy jednorazowo za min. 100 zł  
i zarejestruj paragon na www.15lat.mrowka.com.pl  

Każdy dodatkowy paragon zwiększa szanse na wygraną!!!

Oferta ważna od 17.06 do 01.07 
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

Czerwiec 2017

+500
PUNKTÓW

Zakupy za 100 zł

6032

nagroda główna bmw 3



*nagroda przysługuje przy zakupie za m
in. 10 tyś zł

U R O D Z I N Y
M R Ó W K I  
CZłU ChÓW

17.06
sobota - zaczynamy od 8.006

Atrakcje:
 plac zabaw  

 grill bar przy zakupie pow. 50 zł

Nagrody co godzinę za najwyższy zakup:

 rower

 elektronarzędzia

 tablet

 garnki

 mikrofala
Za najwyższy  
zakup dnia    QUAD*

22 czerwiec 2017



baSEn 
roZPorowY
- 240x63 cm - 84,90 zł,
- 300x76 cm - 119 zł,
- 360x76 cm, z pompą - 249 zł

baSEn  
StElażowY
z pompą
- 300x76 cm - 319 zł,
- 360x76 cm - 379 zł 

baSEn dZIECIĘCY Z KołnIErZEm 
dmUCHanYm „ZwIErZaKI” 
wym.: 175x62 cm, 3-warstwowe PVC, poj. 1143 l

FotEl  
nadmUCHIwanY

do pływania,150x86 cm,
dostępne różne rodzaje

baSEn  
roZPorowY  
ZE StElażEm
wym. 300x200x70 cm, 
z filtrem, w zestawie: pom-
pa o wydajności 1136 l/h

baSEn dZIECIĘCY  
3 PIErŚCIEnIE  

„wodnY ŚwIat”
wym.: 107x30 cm, poj. 135 l

ParaSolE
1. Plażowy, 160 cm - 21,90 zł
2. CZaPla, różne kolory, na wysięgniku, śr. czaszy 300 cm, z podstawą  
    krzyżakową, 8 żeber, system rozkładania korbką - 229 zł
3. Podstawa do parasola, betonowa - 99 zł
4. Parasol aluminiowy z korbą 300/6/38 - 149 zł

rĘCZnIK  
PlażowY  
wym. 71x148 cm

FotEl lEna PlUS
z podnóżkiem,  stelaż 
wielopozycyjny, z oparciem 
kwadratowym; kon-
strukcja z rur stalowych 
owalnych 36x18 mm, nogi 
spawane, malowany prosz-
kowo, obszyty kolorową 
poliestrową lamówką ze 
sznurkiem, maks. obciąże-
nie - 110 kg, siedzisko na 
sprężynach hartowanych

FotEl wISZąCY  
Z PodłoKIEtnIKamI

namIot PlażowY PoP UP
200 x 120 x 90 cm, 190t poliester,  

rurki z włókna szklanego  
5 mm 

lodówKa  
tUrYStYCZna
poj. 10 l - 29,90 zł, 
25 l - 49,90 zł

ZEStaw StartowY 
CHEmII baSEnowEJ 1990

zł/szt.

6290
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 8490
zł/szt.od 319 

zł/kpl.

399 
zł/zest.

od 2190
zł/szt.

159 
zł/szt.

4

3

2
2990

zł/szt.

1

1990
zł/szt.

HIt
CEnowY

9490
zł/szt.

PRODUKT
POLSKI

99 
zł/zest.

8490
zł/szt.
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montaż w podłożu  

lub jako oprawa wolnostojąca

ZEStaw mEblowY anKara
2 fotele 58,5x63x76,5 cm, sofa 2-osobowa 

108x63x76,5 cm, stolik 80x45x38 cm z blatem 
szklanym 5 mm, stalowe ramy, materiał textilene

ZEStaw  
mEblI  
balKonowYCH 
stół + 2 fotele

HamaK  
ogrodowY  
na StElażU
wym. 195 x 100 cm,  
kolor grafitowy

grIllE
1. kulisty - 49,90 zł

2. prostokątny - 84,90 zł
3. kociołek myśliwski żeliwny, 4,5 l - 119 zł

4. grill gazowy lawowy 1,0 - 299 zł
5. grill okrągły z rożnem, 41 cm - 44,99 zł

oPrawa ElEKtrYCZna Stono
1x25w, E27,  

fi 20 cm - 69,99 zł; fi 30 cm - 119 zł; fi 40 cm - 169 zł; fi 
50 cm - 239 zł 

donICE ogrodowE
1. doniCa Xl, różne wymiary i kolory - od 2,59 zł/szt.

2. misa tEraKota r, różne wym., kolor terakota - od 4,99 zł/szt.
3. doniCa lEVy Basalt, różne wymiary i kolory - od 7,49 zł/szt.

4. osŁonKa mEtal 269 23x20, 42x20 cm - od 19,90 zł/szt.
5. osŁonKa mEtal 270 42x20, 52x25 cm - od 34,90 zł/szt.

6. doniCa CylindEr, mrozoodp., z lekkiego cementu - od 69,90 zł/szt.
7. doniCa ProstoKĄt, mrozoodp., z lekkiego cementu - od 119 zł/szt.

8. doniCa Kwadrat, mrozoodp., z lekkiego cementu - od 79,90 zł/szt.

grIll landmann waHadłowY 
na trójnogu, powierzchnia grillowania fi. 50 cm

grIll bEtonowY  
SEvIlla
z prefabrykowane-
go, uszlachetnionego 
betonu o zwiększonej 
odporności na wysoką 
temperaturę, chromowany 

ruszt grilla; 2 poziomy grillowa-
nia, pow. grillowania 40x30 cm, 
odpowiedni dla ok. 6 osób, wym. 
(s/w/G), 70x173x47 cm, łatwy, 
szybki i czysty montaż z zastoso-
waniem silikonu wysokotempera-
turowego, waga ok. 183 kg

bUJaK ogrodowY  
alUmInIowY

wymiary podstawy: 102x102x196 cm,  
malowane proszkowo, materiał siedziska: 

technorattan, w zest. poduszki na siedzisko, 
max. obciążenie 130 kg

1

2

3

4
5

6 
7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

od 6999
zł/szt.

od 4499
zł/szt.

679 
zł/kpl.

od 259
zł/szt.

HIt
CEnowY

149 
zł/zest. 

259 
zł/szt.

79 
zł/szt.

+500389 
zł/szt.

799 
zł/szt.
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nożYCE  
ElEKtrYCZnE  
naC do żYwoPłotU 
moc: 600 w, długość ostrzy tnących: 51 cm

KoSIarKa SPalInowa  
Z naPĘdEm bS750, 161 cm3

silnik doV, szerokość koszenia 51 cm, 8-stopniowa 
centralna regulacja wysokości koszenia 30-80 mm, 

kosz 60 l, koła 8”/10”, napęd na tylne koła, mie-
lenie, boczny wyrzut, regulowana wysokość 

uchwytu, panel na napoje

KoSa  
SPalInowa 54 CC,  

moC max 3 Km
silnik dwusuw 54 cc, szer. 
robocza tarcza 42 mm/

żyłka 255 mm, wał 
dzielony, pasek na 

ramię i głowica 
żyłkowa, tar-

cza w komplecie

StoJaK na worEK  
do SEgrEgaCJI ŚmIECI
naturE 1 - 29,90 zł, naturE 2 - 49,90 zł
naturE 3 - 69,90 zł

KoSIarKa SPalInowa Z naPĘdEm 
moc 6,75 Km oHV z tuleją żeliwną, szer. robocza 51 cm, 
centralna regulacja wys. koszenia, kosz z plastic top, 

łożyska, duże koła, funkcja mycia podwozia, 4in1 (wyrzut 
do kosza, wyrzut boczny i tylny, mielenie), dodatkowy 

panel ze schowkiem i miejscem na napój, opcja 
przedłużenia gwarancji do 3 lat

wąż ogrodowY, 1/2”, 15 m
wąż 3-warstwowy, poliestrowy oplot krzyżowy, 

odporny na promienie uV - 9,99 zł
- 3/4”, 20 m - 27,90 zł,

- zestaw wąż, 1/2”, 20 mb. + końcówki - 19,90 zł
FlorovIt nawoZY
intErwEnCyjny do trawniKów, 4,0 kg 
- 19,99 zł (5 zł/kg)
- do tui, róż, winorośli, 1 kg - 8,77 zł

ŚrodKI owadobóJCZE 
- aGriCollE sPray, na mszyce i przędziorki, 

750 ml - 14,90 zł (19,87 zł/l);
- KaratE sPray, na gąsienice, mszyce i czerw-

ce, poj. 750 ml  
- 23,90 zł (31,87 zł/l);

- sPiralE na Komary, 10 szt. - 4,99 zł;
- ProsZEK na mrówKi, 250 g - 12,90 zł, 

100 g - 5,99 zł

nawoZY  
I PrEParatY do SZamb
- nawóZ do trawniKa, op. 10 kg  

- 44,90 zł (4,49 zł/kg);
- miCroBEC ultra, 1 kg, preparat 

do szamb + microbec wC Bio żel, 
500 ml, w zestawie - 33,90 zł

nawadnIanIE
- ZrasZaCZ oBrotowy ErGo,  trójramienny, 12 otworów  
wylotowych, powierzchnia  
zraszania do 200 m2 - 39,90 zł- PrysZniC oGrodowy ErGo, konstrukcja aluminiowa, rodzaje strumienia od silnego punktowego przez delikatną mgiełkę - 64,90 zł

bIoHUmUS
do wszystkich  

roślin, 1,0 l 

od 877
zł/op.

HIt
CEnowY

HIt
CEnowY

1399 
zł/szt.

119 
zł/szt.

1090 
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

369 
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 499
zł/op.

od 3390
zł/op. +50

od 3990
zł/szt.

+300

349
zł/op.
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2

3

4

1

przy zakupie paneli, min. 10 m2  
dąb grandii lub Stone arenaria 

PodKład IZoPor, 2 mm  
KronoPol 22 m2 za 1 zł 

SKrZYdło  
drZwIowE wEwnĘtrZnE IbIZa*
wymiar: 70, 80 cm, kolor: dąb montana; pełne, pokojowe - 269 zł,  
z podcięciem wentylacyjnym - 289 zł
*cena bez klamki i ościeżnicy

PanElE PodłogowE KronoPol
1. dąb Classic, 6 mm, aC3 - 16,99 zł/m2,
2. listone szare, 7 mm, aC3 - 22,99 zł/m2,
3. dąb Grandii, 8 mm, aC4, V-FuGa - 35,99 zł/m2,
4. stone araneria, 8 mm, aC4 - 43,99 zł/m2

drZwI  
ZEwnĘtrZnE ZEFIr
wymiar: 80, 90 cm, l/P, kolor: 
złoty dąb, okleina PVC,  
komplet akcesoriów w cenie

drZwI  
ZEwnĘtrZnE  

PrEmIo 03*
szer. 90 cm, grubość skrzydła: 72 mm, wypełnienie ramy stano-

wi panel termoizolacyjny z dwustronnymi oklejkami ze sklejek 
wodoodpornych dębowych z wyfrezowanymi wzorami i szybą 
zespoloną, próg aluminiowy z wkładką termiczną (tzw. ciepły)

*cena nie zawiera klamki

SKrZYdło drZwIowE 
wEwnĘtrZnE alba*

wymiar: 70, 80 cm, kolor: dąb bielony; 
pełne - 99 zł, pokojowe, z tulejami - 159 zł

*cena bez klamki i ościeżnicy

HIt
CEnowY

od 3399 
zł/szt.

od 1699
zł/m2

od 269 
zł/szt.

519 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.
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wEntYlatorY
1. biurkowy, 15 cm, z klipsem - 32,90 zł, 2. biurkowy, 23 cm - 36,90 zł,  

3. biurkowy, 30 cm - 49,90 zł, 4. podłogowy, 40 cm - 54,90 zł,
5. podłogowy z pilotem, 40 cm - 79,90 zł,

6. wentylator podłogowy, 40 cm, chrom - 179 zł, 
7. cyrkulator chrom 40 cm, moc: 80 w - 169 zł

odKUrZaCZ  
warSZtatowY, 1250 w
moc: 1250 w, pojemność zbiornika: 20 l, 
zbiornik ze stali szlachetnej, wyposażenie: 
wąż ssący, duża dysza ssąca, filtr pianko-
wy, dysza szczelinowa, rury przedłużające 
(3 szt.), 1 przejściówka, worek na kurz, 
napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz 

KlImatYZator mobIlnY btU 
przepływ powietrza m/hm 350 m3/h, klasa energe-

tyczna a, sterowanie - 2-stopniowe, pobór mocy przy 
chłodzeniu, 880 w, zakres temperatur 16°C - 31°C

mYJKa CIŚnIEnIowa, 145 barów
moc 1900 w, przepływ wody 420 l/h, aluminiowa pompa, 
funkcja auto stop, pistolet, lanca, lanca turbo, szczotka 
płaska, pianownica, wąż 5 mb. agrEgat dEdra, 50 l

HoEgErt  UbranIE roboCZE
bluza - 69,99 zł, spodnie do pasa - 67,99 zł, ogrodniczki - 77,99 zł

4

+2002

3
5

6

7

179 
zł/szt.

od 3290
zł/szt.

1

379 
zł/szt. 

879 
zł/szt. 

499 
zł/szt.

od 6799
zł/szt.
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wIErtarKo-wKrĘtarKa 
14,4 v lI-Ion
bateria 0,8 ah li-ion, 14,4 V li-ion, 
prędkość obr. 0-550 obr./min, ustawienie 
momentu obr. 16+1, max moment obr. 
12 nm, lampka lEd, gumowa okładzina 
uchwytu

KlUCZE  
naSadowE 1/4”,  

ZEStaw 72 szt.
skład zestawu: nasadki sPlinE 24 szt., 

nasadki typu E (torx) - 5 szt., grzechotka 1/4”, pakiet 
akcesoriów (pokrętła, przedłużki, przegub, adapter do 

wkrętarki, klucze sześciokątne, końcówki bit)

wIErtarKo-wKrĘtarKa  
aKUmUlatorowa, 14,4 v lI-Ion
2 x akumulator 14,4 V li-ion, poj. 1.5 ah; maks. 
moment obr. 21 nm; zakres regulacji 19+1; prędkość 
obrotowa: i bieg 350 obr./min, ii bieg 1150 obr./min; 
blokada przycisku włącznika do pracy ciągłej; dioda 
lEd; płócienna torba transportowa, w komplecie Power 
Bank z ogniwem słonecznym o pojemności 5000 mah

SZlIFIErKa Kątowa, 750 w
moc 750 w; śr. tarczy 115 mm

wIErtarKa Udarowa, 701 w,  
Z ZEStawEm aKCESorIów
moc nominalna 701 w, prędkość obr. bez obciążenia do 3000 [min-1], 
liczba udarów 45000 [min-1], wstępny wybór i sterowanie pręd-
kością obrotową, maks. śr. wiercenia: w betonie 14 mm, w stali 
12 mm, w drewnie 30 mm, maks. śr. śruby 5 mm, w zestawie 
akcesoria X-linE 15 szt.: wiertła do betonu  5/6/7 mm, wiertła 
do drewna 5/6/7 mm, bity 25 mm PH, 1/2; bity 25 mm PZ 1/2; 
bity 25 mm s  0,5x4/1,2x8; bity 25 mm; t 20/25

PrZECInarKa Stoło-
wa do drEwna

napięcie 220-240 V, moc 
1800 w, max. moc 2000 w, 
ostrze piły ø250 x ø30 mm, 
liczba zębów piły 24, max. 
wysokość cięcia pod kątem 45° 
65 mm, pod kątem 90° 85 mm, 
regulacja wysokości 0-85 mm, 
stół roboczy 640 x 487 mm, 
rozmiar poszerzenia stołu: 
lewa str. 640 x 200 mm, prawa 
str. 640 x 200 mm, osłona 
tarczy z przyłączem do odsy-

sania pyłu 

SPawarKa  
InwErtorowa, 140 a
zasilanie: 230 V, prąd spawania: 20 a - 140 a, 
średnica obsługiwanej elektrody: 2,0 mm - 3,2 mm, 
technologia: iGBt, funkcje: Hot start, 
anti stiCK, wyposażenie standardowe: przewody 
na złączach, klema masy, uchwyt, tarcza spawalni-
cza, młotek ze szczotką

UrZądZEnIE  
wIEloFUnKCYJnE, 180 w

moc 180 w, ilość oscylacji 20000 min-1, waliz-
ka z akcesoriami: 6 szt. końcówek roboczych

+400

519 
zł/szt.

299 
zł/szt.

3 latagwarancji

walizka

w komplecie

HIt
CEnowY

99 
zł/szt.

+50

119 
zł/szt.

299 
zł/szt.

299 
zł/szt.

139 
zł/szt.

9490
zł/zest.

+200
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ŚnIEżKa SUPEr  
latEx, 10 l
matowa lateksowa farba 
odporna na wielokrotne 
zmywanie (7,3 zł/l)

Farba aKrYlowa  
PSb „mrówKa”, 10 l
wewnętrzna, biała (2,60 zł/l)

magnat SYPIalnIa  
I PoKóJ dZIECKa, 2,5 l 
ceramiczna farba do wnętrz, przy-
czynia się do poprawy jakości powie-
trza w pomieszczeniach (35,96 zł/l)

v33 Farba rEnowaCYJna 
do PłYtEK CEramICZnYCH 
0,75 l - 78,99 zł (105,32 zł/l);  
2 l - 139 zł (69,5 zł/l)

Ftalonal, 0,9 l
nawierzchniowa farba alkidowa, 
dająca powłoki charakteryzujące 

się dobrą przyczepnością do pod-
łoża, elastycznością oraz dobrą 

odpornością na czynniki atmosfe-
ryczne, dostępne różne kolory

(od 17,77 zł/l)

altaxIn ImPrEgnat 
dEKoraCYJnY 
7,0 l + 25% (17,14 zł/l)

laZUra lUxdECor 
oCHronno-dEKora-
CYJna, 5 l
(21,8 zł/l)

vIdaron ImPrEgnat 
rEnowaCYJnY, 4,5 l
(13,33 zł/l)

ŚrodEK  
grUntUJąCY PSb
5 l + 1 l (1,67 zł/l)

altax Farba  
ogrodowa  
vIva gardEn
0,25 l - 14,99 zł (59,96 zł/l)  
0,75 l - 34,99 zł (46,65 zł/l)
2,5 l - 89,99 zł (36 zł/l)

ElaStYCZna ZaPrawa  
KlEJąCa Cm16
25 kg, z włóknami (1,52 zł/kg)

ZEStaw do  
malowanIa 

ŚnIEżKa SatYnowa
farba przeznaczona jest do dekoracyjno- 
-ochronnego malowania ścian i sufitów  
wewnątrz pomieszczeń, 2,5 l   
(18 zł/l), dostępne różne kolory

EmUlSJa aKrYlowa
do ŚCIan I SUFItów
EKo bIała, 10 l
(4,99 zł/l)

dUlUx KolorY ŚwIata
lateksowa farba do ścian i sufitów

2,5 l - 48,99 zł (od 19,60 zł/l)

magnat rEFrESH, 10 l 
2w1 farba nawierzchniowa  

+ farba podkładowa (11,90 zł/l)

v33 Farba rEnowaCYJna 
do PłYtEK PodłogowYCH 
0,75 l - 78,99 zł (105,32 zł/l);  
2 l - 139 zł (69,5 zł/l)

7299
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

3799
zł/szt.

1899
zł/zest.999

zł/szt.

od 1599
zł/szt.

14999
zł/szt. 5999

zł/szt.

109 
zł/szt.

2599
zł/szt.

8990
zł/szt.

od 7899
zł/opak.

od 7899
zł/opak.

119 
zł/szt.

4990
zł/szt.

od 4899
zł/szt.

za 1 zł
do pięciu litrów 
farby kolorowej

dUlUx KolorY 
ŚwIata

  
  

  
FA

Rb
A bIAłA, 3 l

4499
zł/szt.HIt

CEnowY

zA 1 Zł
do JEdnEgo  

oPaKowanIa
Cm16 

  
  

  
G

RUNt, 1 l
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ZEStaw  
PodtYnKowY  

Parva
miska Parva Clean on 
bezkołnierzowa, deska 

duroplast wolnoopadająca

ZEStaw PodtYnKowY  
Strong max maStEr 
miska, deska wolnoopadająca, 

przycisk chrom

SZaFKa  
Z UmYwalKą

50 cm

nEw FormIC
deska uniwersalna,  

polipropylenowa

nErgIS  
KomPaKt 
wC Strong  
maStEr
3/6 litra, deska PP, odpływ 
poziomy

KabIna PrYSZnICowa tt
z brodzikiem niskim, szkło transpa-
rentne, 4 mm, profile: chrom
80x80 - 377 zł, 
90x90 - 439 zł

ZlEw  
granItowY rIva
kolory: grafitowy, piaskowy - 229 zł;
batErIa ZlEw
z wylewką „f” chromowo- 
-piaskową/grafitową - 149 zł

KabIna Z HYdromaSażEm 15-Ka
hydromasaż 3 duże dysze, profile satynowe,  
gł. brodzika 28 cm, wys. brodzika 42 cm,
80x80 - 599 zł, 90x90 - 749 zł

dESZCZownICa 
FormIC 
drążek ze stali  
nierdzewnej

KoSZ na bIElIZnĘ
poj. 55 l

HIt
CEnowY

599 
zł/zest. 429 

zł/zest.

109 
zł/zest.

15 lat gwarancji

deska 
wolnoopadająca

+200

179 
zł/szt.

2499
zł/szt.

ProdUKt
PolSKI

nowość

od 377 
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

+200 +200

od 599 
zł/szt.

129 
zł/szt.

27 
zł/szt.
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PłYtKa Parma
- gipsowa, cegłopodobna, z fugą, 0,5 m2/ op.

PłYtKa dEKoraCYJna wEwnĘtrZna SYdnEY0,4 m2 op.

deska 
wolnoopadająca

8999
zł/m2

2999
zł/m2 4799

zł/m2

od 4990
zł/m2

od 3190
zł/m2

1699
zł/opak.

HIt
CEnowY
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ElaStolItH
KroK Po KroKu
1. Przy pomocy pacy zębatej (ząbkowanie 4 mm) rozprowadzić specjalny klej na 
powierzchni 1 m2. 2. Przycisnąć elastyczną płytkę klinkierową do świeżego kleju, przy 
odstępie fug wynoszącym 12-14 mm. 3. Elastyczną płytkę klinkierową można bez trudu 
przeciąć nożyczkami. 4. w przypadku łuków lub narożników elastyczną płytkę klinkie-
rową wystarczy po prostu odpowiednio zagiąć. 5. Po przyciśnięciu elastycznej płytki 
klinkierowej należy usunąć świeży klej przy pomocy mokrego pędzelka.

tEraKota  
lavIta Fronda
różne kolory, 20x60 cm 

maxIma
glazura, 22,3x44,8 - 49,90 zł/m2;
glazura strukturalna, 22,3x44,8 - 49,90 zł/m2;
inserto 6-elementowy, 22,3x44,8 - 159,90 zł/kpl.; 
terakota, 45x45 - 57,90 zł/m2

Ilam 
glazura, 22,3x44,8 - 47,90 zł/m2; 
glazura strukturalna, 22,3x44,8 - 55,90 zł/m2; 
inserto, 22,3x44,8 - 31,90 zł/m2; 
terakota, 45x45 - 55,90 zł/m2



rolEta PlISowana
wym. 42,5x150 cm, dostępne 
również inne wymiary i kolory

PodUSZKa dEKoraCYJna
wym. 30x60 cm 

Kołdra SoFt lInE 
IntErFaCIng
wym. 135x200 cm - 13 zł; 
155x200 - 15 zł,  
220x200 cm - 21 zł

Kołdra antIbaCtErIal
wym. 155x200 cm - 52 zł, 220x200 cm - 67 zł
PodUSZKa antIbaCtErIal
wym. 50x60 cm - 23 zł, 70x80 cm - 33 zł

lamPa wISZąCa dIamond 
1 pł. - 69 zł, 3 pł. - 199 zł

PlaFon SErIna 
4 pł. CHrom, 4x42 w, wym. 36x36 cm

PlaFon EllIE
5 pł. patyna

PanEl lEd 
natYnKowY
9 w - 29,99 zł, 
12 w - 44,99 zł, 
16 w - 49,99 zł, 
18 w - 51,99 zł

SPot 54919-1 
1 pł. - 26,99 zł; 2 pł. - 58,99 zł; 

3 pł. - 94,99 zł; 4 pł. - 109,99 zł

SPot Faro 
kolor: biały, 1 pł. - 44,99 zł; 2 pł. - 84,99 zł; 
3 pł. - 119,99 zł; 4 pł. - 189,99 zł

m JaK mrówKa
porady i pomysły  

dla twojego domu

lamPa  
wISZąCa roSSI 
gwint: 1xE27, moc: 60 w, 
kolory: biały, czarny

dobra
CEna

2190
zł/szt.

15 
zł/szt.

od 69 
zł/szt. 229 

zł/szt.

137 
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 4499
zł/szt.

od 23 
zł/szt.

od 13 
zł/szt.

249
zł/szt.

od 2699
zł/szt.

5990
zł/szt.
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SZKlanKa do SoKU
poj. 350 ml - 3,29 zł

dZbanEK
poj. 1.23 l - 7,49 zł
PoKal
poj. 500 ml - 5,99 zł

CEdZaK

SoKownIK, 5,2 l 
ze stali nierdzewnej, uchwyty nie 

nagrzewają się, szklana pokrywa, 
możliwość użytkowania na płytach in-
dukcyjnych, dostępne inne pojemności

garnEK  
do KISZEnIa  
KamIonKa
poj. 5-20 l

lEJEK do naPEłnIanIa  
SłoIKów I balonów

SłoIKI 
poj. 0,315-0,9 l, kpl./6 lub 8 szt. - od 4,49 zł/kpl.
ZaKrĘtKI do SłoIKów
4-6 zaczepów, kpl./10 szt. - od 2,29 zł/kpl.

otwIEraCZ  
do SłoIKów

bUtElKa
poj. 750 ml, z kolorową  
zakrętką, kpl./6 szt.

SłoIK Z ZaKrĘtKą
poj. 212-900 ml, kpl./6 szt. - od 5,79 zł
ZaKrĘtKI do SłoIKów Z nadrUKIEm
4-6 zaczepów, kpl./10 szt. - od 2,59 zł/kpl.

SłoIK QUattro
poj. 0,15-1,0 l

bUtElKa QUattro
poj. 200 ml, 410 ml

SłoIK barrEl
poj. 1,7-4,25 l

garnEK EmalIowanY 
do PaStErYZaCJI  

PrZEtworów Z/P
śr. 32 cm

drYlownICa do 
wIŚnI I CZErEŚnI

dYSPEnSEr
poj. 3 l, 5 l

od 329
zł/szt.

449
zł/szt.

8790
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

490
zł/szt.

329
zł/szt.

1099
zł/kpl. od 579

zł/kpl.

od 229
zł/kpl.

od 699
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 499
zł/szt.

89 
zł/szt.1190

zł/szt.

od 1990
zł/szt.
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rEgIna rUmIanKowY 
PaPIEr toalEtowY
 (0,83 zł/rolka)

1. Clin płyn do mycia szyb, 500 ml; różne rodzaje - 5,99 zł (11,98 zł/l)
2. KrEt żel/granulki do udrażniania rur, 1 kg - 9,99 zł
3. mola mEGaPaCK papier toaletowy, op. 16 rolek - 9,99 zł (0,62 zł/rolka)
4. wasCHKoniG, proszek, różne rodzaje, op. 7,5 kg/92 prania - 29,99 zł (0,33 zł/pranie)
5. wasCHKoniG, żel do prania, różne rodzaje, op. 3,375 l - 14,99 zł (4,44 zł/l)

1. ludwiK płyn do mycia naczyń, 1000 g; różne rodzaje - 4,99 zł 
2. GladE By BrisE odświeżacz w żelu, 150 g; różne rodzaje - 6,49 zł (43,27 zł/kg)
3. GladE By BrisE odświeżacz spray, 300 ml; różne rodzaje - 6,49 zł (21,63 zł/l)
4. BrEF PowEr aCtiV kostka do wC, 50 g; różne rodzaje - 3,99 zł (7,98 zł/100 g)
5. sidoluX, uniwersalny płyn do mycia, 1 l - 4,99 zł

moP  
obrotowY  
EaSY wrIng&ClEan tUrbo

PoJEmnIK  
FormICa  
do PrZECHowYwanIa 

KoSZ SKładanY
poj. 32 l

SUSZarKa  
FormICa  

balKonowa  
długość suszenia 18 mwaga łaZIEnKowa

999
zł/op.

899
zł/szt.

37 
zł/szt.

od 599
zł/szt.

2690
zł/szt.

od 399
zł/szt.

+200

1

1

2

3

2

3

4
5

4

5

99 
zł/kpl.

2490
zł/szt.
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SZaFa vISta
kolor: biały mat, dąb sonoma, 
wym.: 203 cm - 1099 zł, 
250 cm - 1249 zł

ZEStaw  
mEblI rItmo

stół i 4 krzesła; biały

oKaP KUCHEnnY CUba
rozmiar 50 i 60 cm, wariant pracy: 
wyciąg lub pochłaniacz, filtr alumi-
niowy, oświetlenie halogenowe

KUCHnIa modUłowa lora, 2,4 m*
korpus: biały, front: szary; blat: dubaj czarny,
*całkowita długość zabudowy (bez kuchenki)

KUCHnIa KEnIa, 2,4 m*
fronty wykonane z płyty laminowanej
*cena nie zawiera kuchenki, okapu, blatu

taPCZan  
Z nadrUKIEm

HoKEr  
nEbraSKa

kolor: krem

HoKEr IdaHo
kolory: zielony, beż

od 1099 
zł/szt.

1299 
zł/kpl.

269 
zł/szt.

599 
zł/szt.

399 
zł/zest.

139 
zł/szt.

199 
zł/szt.

599 
zł/kpl.
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W okresie trwania promocji  
raty 0% na wszystko!

KOMPLEKSOWE ARANŻACJE WNĘTRZ I PROJEKTY GRATIS.
WSPÓLNIE Z NASZYM DOŚWIADCZONYM PROJEKTANTEM  

ZAPLANUJESZ WYBRANE PRZEZ CIEBIE WNĘTRZE

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

PAYBACK.PL

PARTNER PAYBACK

+500            

PUNKTÓW

PUNKTY PROMOCYJNE

+500 °P

+500 °P

+500 °P

+500 °P

+500 °P
+500 °P

PUNKTY PROMOCYJNE

PUNKTY  PRPROMOCYJNE

+500 °P

PUNKTY PROMOCYJNE

PUNKTY PROMOCYJNE

+5

00 °P

+500 °P

+5

00 °P

świętuj 15 lat sieci psb-mrówka!

Baw się razem z nami. Wejdź na www.payback.pl/partnerzy/psb-mrowka lub facebook.pl/paYbackpolska  
i bierz udział w konkursach. Do wygrania atrakcyjne nagrody od:

Robiąc zakupy w PSB-Mrówka za min. 100 zł w terminie 27.05 - 27.06.2017 r., możesz otrzymać
+500 punktów PAYBACK. Wystarczy, że podczas zakupów pokażesz kartę PAYBACK i ulotkę  

z kodem promocyjnym. Z oferty możesz korzystać wielokrotnie. Promocja nie łączy się  
z kuponem drukowanym w gazetce PSB-Mrówka.

5363

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:

POBIERZ:

APLIKACJA PSB

zakupy na ratY


