
DZBANEK MILA LED
+ bidon DAFI + filtr wzbogacający 

wodę w magnez

BOMBKI  
CHOINKOWE  
SZKLANE
różne kolory i wzory

Świerk górski LUX 
1. 170 cm - 219 zł

2. 170 cm, śnieżony - 299 zł

BOMBKI 
CHOINKOWE  
SZKLANE
różne kolory i wzory 

CHOINKI
1. ŚWIERK TYTUS, 1,50 m - 129 zł, 1,80 m - 159 zł 
2. choInKA „TAjgA II” wys.: 1,8 m - 329 zł, 2,1 m - 399 zł
3. jodła biała 1,20 m - 59,90 zł, 1,50 m - 79,90 zł,  

1,80 m - 119,90 zł, 2,20 m - 149,90 zł

STWÓRZ
PIĘKNE 
ŚWIĘTA

CHOiNki ŻYwe
jodła kaukaska oraz 

świerk pospolity,  
różne wysokości, 

dostępne 
 od 12-12-2017 r.

OzdObY CHOiNkOwe
- świecznik złoty, srebrny - 6,99 zł 
- zawieszka choinkowa bucik złoty - 4,49 zł

od 219 
zł/szt.

od 990
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

3499
zł/szt.

od 1490
zł/szt.
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od 2990
zł/szt.

od 449
zł/szt.

www.mrowka.com.pl

+500
PUNKTÓW

Zakupy za 150 zł

3412

grudzień 2017
oferta ważna od 01.12 do 16.12

lub do wyczerpania zapasów

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

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



drewNiaNe saNki  
z drewNa bUkOwegO

sanki dziecięce w całości wykonane z drewna,  
pokryte bezbarwnym lakierem, posiadają okute płozy,  

wym.: dł. 88 cm, szer. 33 cm, waga 3,3 kg, 

ZABAWKI
1. Play house - domek dla lalek,  

14 mebelków - 79 zł 
2. garaż z drogą dł. 3 m - 69 zł 
3. gigant Truck - wywrotka z przy-

czepą, wytrzymałe auto o udźwigu 
150 kg, w zestawie z wózkiem-przy-
czepą o udźwigu 60 kg, wywrotka 
ma podnoszoną i opuszczaną skrzy-
nie ładunkową/kiper - 129 zł 

figUrka mikOłaj 
wys. 45 cm  

LatarNia  
CzarNa 

mała, 14x14x27 cm - 37 zł
średnia, 20x20x41 cm - 79 zł 
duża, 25x25x54 cm - 109 zł 

SANKI  
MEtALOWE  
z piaNką

wym. 82x40 cm - 79,90 zł
wym. 125x40 cm - 119 zł

DOMEK  
DLA LALEK LENA

16 mebelków w zest., 3 niezależne poziomy, 
3 niezależne pomieszczenia,  

taras zewnętrzny, boczne okna, 
wym. po złożeniu - 30x59x90 cm 

• od 11,90 zł • 11,90 zł

ZABAWKI
1. narzędzia na baterie:  

wiertarka, szlifierka, pilarka - 29,90 zł
2. LALKA z akcesoriami - 119 zł

3. AUTo SERWIS - 99 zł
4. AUTo STRAŻ - 69 zł

5. Motor - model metalowy - 24,90 zł + 50 pkt. paYbaCk
6. Auto na radio - 39,90 zł

ZABAWKI
1. Wissper Lalka z Peggy - 95,00 zł 

2. Warsztat Bricolo one B&D, 79 akcesoriów,  
wym. 56x34x103 cm - 195,00 zł 

3. Smoby chef Fabryka czekolady - 109,00 zł 
4. Lalka Masza, różne rodzaje - 39,90 zł

6999
zł/szt.

od 7990
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

+50
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289 
zł/zest.
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od 399
zł/szt.

od 89 
zł/szt. od 37 

zł/szt.

od 3990
zł/szt.
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zbieraj naklejki  
i kupuj produkty  
ambition z linii  
master z rabatem 50%

zostań  mistrzem w kuchni!
20 zł = 1 naklejka

5 naklejek = rabat 50%

Akcja trwa w dniach  
02.11.2017 - 31.01.2018  
lub do wyczerpania zapasów.

PIEcZENIE, dEKoRoWANIE  
cIAST I cIASTEcZEK

KIELISZKI  
prestige
do wina, wódki i inne

kOmpLet ObiadOwY zeLie
18 części

patera dO Ciast
3-poziomowa - 35 złpatera do ciast na nodze - 27 zł

akCesOria dO Ciastek 
1. zestaw do zdobienia ciastek - od 4,70 zł

2. maszynka do ciastek - 21,90 zł
3. wykrawaczki do ciastek - od 1,29 zł

4. ubijak obrotowy - od 9,70 zł 
5. przesiewacz do mąki - 10,70 zł

fOrmY, bLaCHY 
DO pIECZENIA

fOLia, papier  
i tOrebki dO pieCzeNia

KOMpLEt  
garNków  
13 el. Indukcja

maszYNka  
DO MIELENIA,  
aLUmiNiOwa

maszYNka dO  
mięsa mmm-05
funkcja REVERSE (bieg 

wsteczny), 3 sitka, 2 na-
sadki, moc 650 W

mikser z misą  
mmr-16z 
misa 3,4 l, funkcja turbo,  
mieszadła trzepakowe,  
hakowe, moc 750 W

NaCzYNie  
ŻarOOdpOrNe  
z pOkrYwą
poj. 3,7 l, 4,7 l, 5,7 l

garNek wYsOki
poj.: 9 l, 11 l, 13,5 l, 16 l

59 
zł/kpl.

od 27 
zł/szt.od 2190

zł/kpl.

od 890
zł/szt.

od 329
zł/szt.

od 129
zł/szt.

+50

1

2

4

5

3

269 
zł/kpl.

49 
zł/szt.

od 25 
zł/szt.

179 
zł/szt.

9499
zł/szt. od 69 

zł/szt.
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mYjka dO OkieN
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, luster i płytek; 
szerokość robocza (ssawki) 280 mm, zasilanie bateryjne,  
wyposażenie dodatkowe: środek do czyszczenia okien  
(koncentrat) 1x20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry

ZEStAW  
wierteł  

i kOńCówek 
komplet 83 szt., wiertła  

do metalu, kamienia i drewna,  
zestaw końcówek wkręcających, 

 latarka LED oraz klucz rozsuwany

zestaw bitów  
I NASADEK, 25 el.
zestaw bitów (ph, pz, torx, hex)  
i nasadek 1/4" + wkrętak grzechotka  
z grubą rączką

zestaw bitów  
I NASADEK, 31 el.
zestaw bitów (ph, torx, hex) i nasadek 1/4"  
+  uchwyt "t" o regulowanej długości z grzechotką

wiertarkO-wkrętarka, 18 V, Li-iON
2 akumulatory 18 V Li-ion 1,5 Ah, prędkość obr. regulowana 
elektronicznie 0-1450 obr./min, 2 biegi, ustawienia momentu 
obr. 18+1, max moment obr. 28 nm, lampka LED, wskaźnik 
naładowania baterii, walizka

KOMpLEt NASADEK  
1/2” i 1/4”, 94 eLemeNtY

dwie grzechotki 1/2” i 1/4”, 
nasadki 4-32 mm, nasadki długie  

6-19 mm, przedłużki,  
przeguby, groty 

wiertarka  
UdarOwa,  

650 w + wiertła
moc 650 W, liczba obr. 0-2600 
min-1, śr. wiercenia (drewno/be-
ton/stal) - 25/13/10 mm, liczba 
udarów: 0-41600 min-1, komplet 

wierteł gratis

szLifierka kątOwa, 900 w
moc 900 W, śr. tarczy 125 mm, 
liczba obr. 11000 min-1

3 lata gwarancji*

NARZĘdZIA
dLA cIEBIE

zestaw wiertarkO-wkrętarka, 12 Li  
+ Narzędzie wieLOfUNkCYjNe 12 Li
2 akumulatory Li-lon 12 V 1300 mAh, wiertarko-wkrętarka: liczba obr. (min-1) 1 bieg 0-350,  
2 bieg 0-1200,  regulacja momentu obr. 17+1, moment obr. 25 nm, 6 bitów, narzędzie wielofunkcyjne: 
liczba obr. 5.000-17.000 min-1, prędkość oscylacji 10000 - 34000 min-1, stopień oscylacji 3, regulacja obr., 
wyposażenie: 3 nakładki - (trójkątna, do drewna, zdzierak), papier, latarka - 7 ledów - czas świecenia 15 h
*po zarejestrowaniu na stronie producenta

HItCeNOwY

HIt
CeNOwY

3590
zł/zest.

4590
zł/zest.

119 
zł/kpl.

8990
zł/zest.

9990
zł/zest.

89 
zł/szt.

+50

+100

199 
zł/szt.

229 
zł/kpl.

299 
zł/zest. 
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kabiNa bOra/COrdia
wym.: 80x80 cm - 749 zł lub 90x90 cm - 849 zł, 

hydromasaż 6 dysz, szyby tylne grafit, przednie 
przezroczyste 4 mm, profil chrom, podwójne rolki, 

wysokość brodzika 42 cm

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

ZEStAW  
NatrYskOwY  
NeO fresH

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

grzejNik 
łazieNkOwY 
psb LUpO

LUPo wym. szer. x wys. moc biały grafit
1 53 x 41,5 cm 240 W 159 zł 169 zł
2 53 x 71,5 cm 395 W 209 zł 219 zł
3 53 x 85 cm 490 W 249 zł 259 zł
4 53 x 106 cm 570 W 279 zł 289 zł
5 56 x 124 cm 700 W 329 zł —

zestaw pOdtYNkOwY 
strONg maX master
miska, deska wolnoopadająca,  

przycisk chrom
New fOrmiC
deska uniwersalna,  
polipropylenowa

akCesOria dO CzYszCzeNia kOmiNków
1. efektywny środek do usuwania smoły, 1 kg - 27,99 zł 
2. gąbka do czyszczenia szyb kominkowych - 19,99 zł 
3. mocny środek do czyszczenia szyb,  

500 ml - 28,99 zł (57,98 zł/l)

4. preparat do czyszczenia szyb kominkowych, 500 ml - 39,99 zł (79,98 zł/l)
5. szczota do czyszczenia kominów - 44,99 zł

New fOrmiC
deska sedesowa wolnoopadająca 
- Formic PSB polipropylen nEW - 34,99 zł
- Formic PSB duroplast nEW - 59,99 zł 
  pUNktY paYbaCk

słUpek piNia
podwieszany - 209 zł,
kolor: biały

ZEStAW pINIA* 
szafka z umywalką, 60 cm, 
podwieszana - 339 zł, 
kolor: biały
*cena nie zawiera armatury

Deska o działaniu 
antybakteryjnym  
i antygrzybicznym

grzejNik aLUmiNiOwY 
pOwer 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, 
maks. moc cieplna 145 W, maks. 
ciśnienie robocze 16 barów

kUrtYNa pOwietrzNa
moc 1000/2000 W, trzy opcje 
do wyboru: zimny, ciepły, gorący, 
wyświetlacz LcD z pilotem

KABINA  
prYszNiCOwa dOra
profil chrom, szkło hartowane: 4 mm, grafitowe, 
brodzik z siedziskiem o wys. 40 cm,  
wym.: 80x80 cm - 477 zł, 90x90 cm - 499 zł

HIt
CeNOwY

od 159 
zł/szt.

DESKawOlnOOpaDajĄca

15 latgwarancji

+100

429 
zł/zest.

2499
zł/szt.

prOdUkt
pOLSKI

nowość

prOdUkt
pOLSKI

od 3499
zł/szt.

269 
zł/szt.

R

od 749 
zł/szt.od 209 

zł/szt.

+100

149 
zł/szt.

119 
zł/zest.

HIt
CeNOwY

17999
zł/10 żeber

od 477 
zł/szt.

1 2 3 4
5
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drzwi  
wejŚCiOwe brYza

kolor: złoty dąb, lewe/prawe, wym. 90 cm, 
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, klamka, wi-
zjer, komplet zamków i wkładek, próg stalowy 

nierdzewny, wypełnienie: wełna mineralna

1. DULUx KoLoRY ŚWIATA lateksowa farba do ścian i sufitów 2,5 l (19,96 zł/l)
2. MAgnAT cERAMIc, 2,5 l hydrofobowa i plamoodporna,  

do ścian i sufitów (28 zł/l)
3. RozcIEńczALnIKI PSB, różne rodzaje i pojemności (od 9,98 zł/l)

4. ŚRoDEK gRUnTUjącY PSB 5 l + 1 l  (1,65 zł/l)
5. EKo BIAłA emulsja akrylowa do ścian i sufitów 10 l (4,50 zł/l)
6. ŚnIEŻKA BARWY nATURY matowa farba lateksowa, 2,5 l (13,16 zł/l)

LAMpA  
wisząCa bONa
1 pł. - 99,99 zł  
3 pł. - 244,99 zł

LAMpA  
wisząCa zOe
gwint: 3xE27, moc: 40 W,  
wys.: 80 cm, mix kolor

Ceresit re-New, 100 ml
produkt, służący do renowacji i odświe-
żania starego silikonu bez konieczności 

usuwania go, przywraca świeży wygląd 
spoinom pożółkłym, popękanym i ze 

śladami pleśni (199 zł/l)

paNeLe pOdłOgOwe krONOpOL 
1. Dąb Aspen, Ac3, 7 mm - 17,99 zł/m2

2. Dąb calgary, Ac4, 8 mm - 24,99 zł/m2

3. Dąb cork, Ac4, 8 mm - 28,99 zł/m2

4. VEnUS Wiąz helena, 8 mm, Ac4 - 41,99 zł/m2

drzwi tiga
kolor: dąb sonoma
pełne - 99 zł
pokój, Wc - 179 zł

489 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 499
zł/szt.

990
zł/szt. 4499

zł/szt. 3290
zł/szt.

6999
zł/szt.

1 2 3
4

5 6

4990
zł/szt.

od 9999
zł/szt.

179 
zł/szt.

1990
zł/szt.

od 1799
zł/m2

1

2

3

4
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firaNa gOtOwa
ADoRA wym. 140x250 cm - 38,90 zł 
BoVA wym. 140x250 cm - 29,90 zł

dYwaN diamONd
wym.: 80x150 cm - 119 zł, 120x170 cm - 199 zł,  
160x230 cm - 389 zł; dostępny w różnych wzorach

kpL. pOŚCieLi LiLi
wym.: 1x140x200 cm, 1x70x80 cm - 55 zł 
wym.: 1x160x200 cm, 2x70x80 cm - 59 zł 
wym.: 1x200x220 cm, 2x70x80 cm - 69 zł

karNisz par
fi 19 mm, pojedynczy i podwójny; 
kolory: nikiel, mosiądz, satyna,  
wym.: 160-240 cm

tapetY
1. AS3 96255-1 - 47,90 zł
2. 701609 - 49,90 zł
3. 2063-67 - 39,90 zł
4. 22670 - 25,90 zł
5. 416624 - 35,90 zł 

maszYNka dO  
strzYŻeNia włOsów 
bezprzewodowa, czas ładowa-
nia 8 godz., czas pracy 45 min

sUszarka  
dO włOsów  
gOLd LiNe ameL 
moc: 1800-2200 W, 3-stopniowa 
regulacja

prOstOwNiCa dO 
włOsów  
prOfessiONaL  
65 W, reg. od 110-215 stopni, 
płytki ceramiczne 

MAtA DO  
masaŻU resti bOtti 
5 programów masujących, ideal-
ne zastosowanie w samochodzie, 
biurze, domu

pOdUszka  
eLektrYCzNa grigiO 
moc 100 W, dwa rodzaje

krzesłO beNitO
tapicerowane, podnośnik pneumatyczny, 
regulacja wysokości oparcia i głębokości 
siedziska; różne wzory

fOteL biUrOwY riVa
siedzisko i oparcie tapicerowane  
imitacją skóry; regulacja wysokości  
siedziska; stałe podłokietniki,  
plastikowa podstawa; kółka  
do powierzchni dywanowych

krzesłO aLba aLU
rama stalowa w kolorze srebrnym, 
siedzisko miękkie tapicerowane 
imitacją skóry; dostępny w kolorze: 
biały, szary, latte - 62 zł
tabOret saLida aLU
rama stalowa w kolorze alu,  
siedzisko z płyty mdf w kolorze 
buk - 24,90 zł

2

65 
zł/szt. 4990

zł/szt.

99 
zł/szt.

od 58 
zł/szt.

4990
zł/szt.

od 55 
zł/kpl.

149 
zł/szt.

129 
zł/szt.od 2490

zł/szt.

od 119  
zł/szt.od 2990

zł/szt.

od 5490
zł/szt.

od 2590
zł/szt.

1

3 5

4
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sztUCzNe CHOiNki 
1. girlanda Kaja Max, 2,70 m - 34,90 zł
2. jodła z naturalną szyszką 1,00 m - 34,90 zł, 1,20 m - 49,90 zł,  

1,5 m - 69,90 zł, 1,80 m - 89,90 zł, 2,20 m - 109,90 zł
3. jodła Lea 1,20 m - 39,90 zł, 1,50 m - 59,90 zł, 1,80 m - 79,90 zł, 2,20 m - 99,90 zł
4. jodła Daria 1,80 m - 139,90 zł, 2,20 m - 169,90 zł

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 

akCesOria  
dO OdŚNieŻaNia

fajerwerki* - wYrzUtNie
1. Stars Rain, 10 strzałów, czas pracy około 13 sek. - 14,90 zł; 2. Lily Magnolia, 16 strzałów, czas pracy około 20 sek. - 24,90 zł; 3. Leo, 16 strzałów, czas pracy około 
23 sek. - 25,90 zł; 4. Fire Story, 19 strzałów, czas pracy ok. 25 sek. - 29,90 zł; 5. Dotyk Przygody, 36 strzałów czas pracy około 35 sek. - 45,90 zł; 6. Fatum, 25 strza-
łów, czas pracy ok. 35 sek. - 49,90 zł; 7. crazy, 27 strzałów, czas pracy ok. 50 sek. - 59,90 zł; 8. Dreaming, 36 strzałów, czas pracy ok. 40 sek. - 79,90 zł; 9. night 
Show, 37 strzałów, czas pracy ok. 30 sek. - 99,90 zł

fajerwerki* - zestawY
1. Rakiet Aquarius, 9 rakiet w dwóch rozmiarach - 34,90 zł 
2. Rodzinny Pyrofun, zestaw rakiet - 40,90 zł
3. Rodzinny Komandos, zestaw rakiet w dwóch rozmiarach - 49,90 zł
4. zestaw 18 rakiet w 4 rozmiarach - 69,90 zł

prOjektOrY 
OgrOdOwe 
różne rodzaje

*Produkty posiadają cERTYFIKAT cE. zakaz sprzedaży osobom poniżej 18 lat.

stOjaki  
CHOINKOWE

metalowe i plastikowe

przedłUŻaCze  
i ListwY  
przeCiwprzepięCiOwe
różne rodzaje 

od 1490
zł/szt.

od 950
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

od 3490
zł/zest.

od 7990
zł/szt.

+100

98
7

6
54

321

43
2

1

1
2

3

4

od 3490
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

od 799
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:zakupy na ratY


