
SZKOŁO
Witaj,

FOTEL 
GAMINGOWY FOLER 
wyposażony w mechanizm kołysania fotela 
w pozycji do pracy, kółka nie rysujące podłogi, poduszki 
podpierające lędźwie oraz odcinek szyjny kręgosłupa

DRZWI 
UNIWERSALNE 
MARS
wym. 70, 80, 90 cm 
talowe, techniczne,
ocynkowane;
w komplecie:
klamka z wkładką
tymczasową oraz
uszczelka

DRZWI 
ZEWNĘTRZNE BOLIWIA
wym. 90 cm, wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, próg, komplet akcesoriów; 
wypełnienie: spieniony polistyren; 
wykończenie: szyba hartowana, 
ramka czarna, blacha ocynkowana, 
uszczelka na całym obwodzie; zasto-
sowanie: domy jednorodzinne

PRODUKT
POLSKI

FRESH BUTELKA 
FILTRUJĄCA 0,5 l 
w sprzedaży filtr 
zapasowy - 7,90 zł/szt.

LAMPA 
BIURKOWA LED 

EDDY 
moc 6 W, kolory: biały, 

czarny; funkcja ściemniania, 
zmienne barwy światła: 

ciepła, neutralna, zimna biel

BIURKO OLEK BIAŁE Z 4 SZUFLADAMI
wymiary: biurko - szer. 94 cm, gł.: 43 cm, wys. 74,5 cm, 
szuflady: 1 szuflada 50x10 cm, 3 szuflady 38x20 cm; 
biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 16 mm, 
okleina PCV o gr. 0,6 mm, odporna na zarysowania, 
szuflady bez uchwytów

dostępne 
kolory:

DRZWI ZEWNĘTRZNE KORAB
wym. 80, 90 cm, wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, próg, komplet akcesoriów; 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykoń-
czenie: blacha ocynkowana, 2 uszczelki 
na całym obwodzie; zastosowanie: domy 
jednorodzinne; drzwi spełniają wymogi 
programu „Czyste powietrze”

PRODUKT
POLSKI

549 zł

szt.

1599 zł

kpl.

1499 zł

kpl.

8490 zł

szt.

HIT CENOWY!

549 zł

kpl.

1399 zł

szt.

269 zł

szt.

Sierpień
2022

Oferta ważna 
od 5.08 do 20.08

lub do wyczerpania zapasów.

Wygraj voucher 1100 zł do Hotelu Słoneczny Zdrój,
bony na zakupy w Mrówce i wiele innych nagród!

WYSPA SKARBÓW
w APPlikacji PAYBACK

Od 25.07 do 25.08
używaj kuponów w APP
i wygrywaj codziennie

+100

+50



ŁAZIENKOWA
odnowa

dostępne 
kolory:

ZESTAW MEA*
kolor dąb craft złoty, nóżki i uchwyty czarne;
 - szafka z umywalką, szer.: 50 cm - 299 zł, 
55 cm - 349 zł
 - słupek, wys. 170 cm - 309 zł

*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

KOSZ NA PRANIE
pojedynczy - 99 zł, podwójny - 129 zł;
różne kolory

ZESTAW ZEN GRAFIT*
kolor grafit połysk;
 - szafka z umywalką, szer. 60 cm - 549 zł/kpl.*
 - słupek, szer. 30 cm - 319 zł/szt.

*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

KABINA WALK-IN
szkło transparentne 
o gr. 8 mm, powłoka 
shiny-glass, kolor czarny;
wym.:  90x200 cm - 599 zł, 

100x200 cm - 649 zł

KABINA PRYSZNICOWA KATE 
szkło grafitowe o gr. 5 mm, profile chrom aluminiowy, 
uchwyt drzwiowy, rolki górne podwójne, rolki dolne 
pojedyncze, brodzik: wys. 16 cm, gł. 5 cm, 
kabina bez syfonu; wym.:  80x80 cm, 90x90 cm

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

DESZCZOWNIA 
SVART INVENA 
TREND 
z baterią termostatyczną, 
kolor czarny

SERIA BATERII 
ELBA
głowica 40 mm

wannowa natryskowa 

zlewozmywakowa
ścienna 

umywalkowa
stojąca

umywalkowa 
stojąca z ruchomą 

wylewką

zlewozmywakowa 
z wyciąganą 

wylewką 

zlewozmywakowa 
stojąca

umywalkowa
ścienna 

zlewozmywakowa 
z wylewką typu C 

ZESTAW ZLEW GRANITOWY + BATERIA
1-komorowy, długi ociekacz, bateria z wyleką typu U;
kolory: grafitowy, szary, piaskowy

OGRZEWACZ WODY DAFI
 - 3,7 kW, 4,5 kW, 5,5 kW, z baterią, biały - 159 zł
 - 3,7 kW, 4,5 kW, 5,5 kW, z przyłączem 230 V - 179 zł

od 159 zł

szt.

289 zł

kpl.

zł

szt.

899 zł

szt.

od 319 zł

szt.od 299 zł

szt.

od 599 zł

szt. 449 zł

szt.

149 zł

szt.

139 zł

szt.

129 zł

szt. 129 zł

szt.

129 zł

szt.99 zł

szt.

99 zł

szt.

99 zł

szt.

125 zł

szt.

Sierpień 20222

BRODZIK

POLSKI

Zarejestruj kartę PAYBACK i tankuj na stacjach bp z RABATEM DO 30 GR/L! Szczegóły na bp.pl

stojąca

+200

+200

+100



ŁAZIENKOWE

SZALEŃSTWOcenowe

1.

3.
4.

2.

1.

2.

KOMPAKT 
Z DESKĄ PP 
MITO
odpływ poziomy, 
możliwość regulacji 
spłukiwania eko 
(2/4 lub 3/6 l)

CERSANIT 
ZESTAW 
PODTYNKOWY 
PNEUMATYCZNY  
miska City Square 
Clean On, deska 
duroplastowa wolno-
opadająca

SZAFKA 
LUSTRZANA 
REFLECTION 
szer.:  50 cm - 179 zł,

60 cm - 199 zł

ZESTAW MEBLI FORMICA*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 249 zł, 
2. szafka wisząca, szer. 30 cm - 149 zł, 
3. komoda, szer. 30 cm - 149 zł, 
4. słupek wysoki, szer. 30 cm - 299 zł

*zestaw nie zawiera lustra i armatury

ZESTAW RONDA*
kolor biały/buk truflowy; słupek podwie-
szany - 349 zł; szafka z umywalką, 
szer. 60 cm, podwieszana - 499 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

ZESTAW SMALL*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolory: 
wenge luizjana, 
biały połysk  

SERIA
BATERII 
VIVO
głowica 35 mm

ZESTAW KREDO*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolory: 
biały, biały połysk 

natryskowa wannowa 
umywalkowa 

stojąca 
zlewozmywakowa 

ścienna 
umywalkowa 

ścienna 
zlewozmywakowa 

stojąca
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ZESTAW NICE*
szafka z umywalką,
szer. 50 cm, lakierowany 
front, boki płyta MDF 

STELAŻ PODTYNKOWY UNIFIX
przycisk: czarny - 817 zł, chrom - 777 zł
MISKA WC WISZĄCA BEZKOŁNIERZOWA
1. Rekord Eco Rimfree - 599 zł
2. Nova Pro Premium Light Rimfree - 799 zł

od 149 zł

szt.

189 zł

zest.

219 zł

zest.

199 zł

zest.

299 zł

zest. od 179 zł

szt.

od 599 zł

szt.

1250 zł

zest.

od 349 zł

szt.

9999 zł

szt. 7999 zł

szt. 7999 zł

szt. 7999 zł

szt. 5999 zł

szt. 4999 zł

szt.

DESKA 
WOLNOOPADAJĄCA
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CIEPŁOi sucho

10.

2. 3.

6.

7.
11.

4.
5.

8.

9.

1.

12.

GRZEJNIK 
ŁAZIENKOWY 
RARO 
kolor biały

wymiary moc cena
50x59,5 cm 263 W 169 zł
50x91 cm 363 W 229 zł

50x122,5 cm 475 W 289 zł

GRZEJNIK 
ŁAZIENKOWY 
MERKURY 
kolor czarny mat

R

wymiary moc cena
50x59,5 cm 263 W 189 zł
50x91 cm 363 W 259 zł

50x122,5 cm 475 W 329 zł

GRZEJNIK
ALUMINIOWY POWER 70
wys. 575 mm, szer. 70 mm, gr. 70 mm, moc 769 W

POMPA OBIEGOWA 
IBO BETA II
 - 25-40/180 h = 4,5 m - 269 zł/szt.
 - 25-60/180 h = 6 m - 279 zł/szt.

POMPA CYRKULACYJNA 
CPI 15-15
- 195 zł/szt.

POMPA OBIEGOWA IBO
 - 25-40-180 - 119 zł/szt.
 - 25-60-180 - 129 zł/szt.

RURA WIELOWARSTWOWA PEX
 - 16x2 mm, 200 m.b. - 2,69 zł
 - 20x2 mm, 100 m.b. - 4,99 zł

GRZEJNIK 
PSB STALOWY

typ C22, wys. 600 mm; 
szer.: 400 mm - 219 zł, 

600 mm - 269 zł, 800 mm - 359 zł, 
1000 mm - 389 zł, 1200 mm - 479 zł

MOP VILEDA EASY 
WRING & CLEAN TURBO
w ofercie również wkład do mopa 
- 24,90 zł/szt.

1. PUROX COLOR, perfumowany proszek do prania, 9,2 kg/120 prań - 26,99 zł (2,93 zł/kg; 0,22 zł/pranie) 
+ 50 punktów PAYBACK

2. LENOR PROFESSIONAL, koncentrat do płukania, różne rodzaje, 4,75 l/5 l - 39,99 zł (od 8 zł/l)
3. FAIRY PROFESSIONAL, płyn do mycia naczyń LEMON/SENSITIVE NEW, 5 l - 39,99 zł (8 zł/l)
4. SIDOLUX CRYSTAL, płyn do mycia szyb ARCTIC, LEMON, 650 ml - 5,99 zł (9,22 zł/l)
5. AJAX, uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,99 zł 
6. DOMESTOS, płyn do toalet, różne rodzaje, 1250 ml - 9,99 zł (7,99 zł/l)

7. BREF COLOR ACTIV, kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 12,99 zł (86,60 zł/kg)
8. KRET, bioaktywator do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, 1 kg - 34,99 zł 

+ 100 punktów PAYBACK
9. KRET, bioaktywator do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, saszetka, 25 g - 2,49 zł (9,96 zł/100 g)

10. REGINA SUPER LONG, ręcznik kuchenny, biały, a’1 - 10,99 zł
11. SŁONIK JUMBO, ściereczki/ręczniki uniwersalne, na mokro/na sucho, 100 szt. - 10,99 zł (0,11 zł/szt.) 

+ 50 punktów PAYBACK
12. CASHMIR RUMIANKOWY, papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł (1,08 zł/rolka)

od 169 zł

szt.

od 189 zł

szt.
33 zł

żeberko

769
W

od 269 zł

m.b. od 219 zł

szt.

10990 zł

zest.
od 599 zł

szt.

od 249 zł

opak.

NOWOŚĆ
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Z MRÓWKĄ
remont

SKRZYDŁO RAMOWE PRIX*
okleina 3D/FF, dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90 cm, 
szyba hartowana, dostępna kolorystyka: biały FF
*cena bez klamki i ościeżnicy

PRODUKT
POLSKI

SKRZYDŁO ALBA*
okleina 3D/FF, dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90 cm, 
szyba hartowana, dostępna kolorystyka: orzech włoski 3D
*cena bez klamki i ościeżnicy

PRODUKT
POLSKI

WIADRO MRÓWKA
poj. 11 l, podziałka do 9 l

PIANA 
CERESIT WHITETEQ 
750 ml 
 - wężykowa - 29,99 zł (39,99 zł/l)
 - pistoletowa - 32,99 zł (43,99 zł/l)

FOLIA PSB BUDOWLANA 
CZARNA STANDARD
gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m (68 zł/rolka)

FOLIA PSB STANDARD
PAROIZOLACYJNA
gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m (98 zł/rolka)

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI: 

60, 70, 80, 90 cm

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI: 

60, 70, 80, 90 cm

TAŚMA MALARSKA 
EXCELLENT
 - 50 m x 30 mm - 12,99 zł
 - 50 m x 50 mm - 20,99 zł

Kup 3 taśmy TESA Excellent 30 mm 
lub 2 taśmy TESA Excellent 50 mm 
i odbierz T-shirt przy kasie!

od 399 zł

szt.

od 179 zł

szt.

799 zł

szt.

od 2999 zł

szt.

068 zł

m2

098 zł

m2

od 1299 zł

szt.
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PIĘKNE

I PODŁOGI
ściany

8 mm

8 mm

8 mm

7 mm

PŁYTKI MAROKO 1
płytki dekoracyjne gipsowe do wewnątrz, 0,45 m2/opak. (51,08 zł/m2)

PANEL PODŁOGOWY DĄB COLORADO
AC4, 8 mm

AC4

PANEL PODŁOGOWY DĄB SAVONA
AC4, 8 mm

PANEL PODŁOGOWY DĄB VERACRUZ
AC4, 8 mm, V-fuga

AC4

AC4

PŁYTKI DEKORACYJNE MONSANTO 1
płytki cegłopodobne z gotową fugą, doskonale sprawdzają się zarówno na elewacji, 
jak i w salonie, pokoju dziennym czy przedpokoju, 0,42 m²/opak. (95,21 zł/m2)

PANEL PODŁOGOWY DĄB ASPEN
AC3, 7 mm

AC3

SCHODY STRYCHOWE 
OPTISTEP OLA BASIC
wym. 120x60 cm - 399 zł,
wym. 120x70 cm - 429 zł,
wykończenie: płyta obustronnie biała o grubości 2,6 cm,
przenikalność cieplna: U=1,54 W/m2K,
schody wyposażone są w zatrzask

2299 zł

opak.

3599 zł

m2

4299 zł

m2

3799 zł

m2

3999 zł

opak.

2999 zł

m2

od 399 zł

szt.
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po remoncieOŚWIETLAMY

1.

1.
2.

1.

1.

2.

3.

3.
2.

2.

2.

2.

PLAFON ITALIA LED
z czujnikiem ruchu 360 stopni
 - moc 12 W - 69,90 zł
 - moc 16 W - 75,90 zł

PRZEDŁUŻACZE 
BIURKOWE
 - dł. 1,5 m - 6 gniazd - 24,90 zł
 - dł. 3 m - 6 gniazd - 32,90 zł

UCHWYT TV 
1. stały 26-55”, maks. 45 kg - 29,90 zł
2. regulowany 26-55”, maks. 30-35 kg - od 39,90 zł

ANTENA TV
różne rodzaje

GNIAZDA 
MEBLOWE 
1. przedłużacz biurkowy 

nablatowy z USB - 74,90 zł
2. przedłużacz biurkowy 

uchwytowy z USB - 84,90 zł

LAMPKI BIURKOWE LED
1. GLORY, moc: 4,5 W, kolor: czarno-złoty, 

barwa światła: neutralna biel - 69,90 zł
2. HOME, moc: 6 W, kolor: biały/czarny, 

barwa światła: zimna biel - 84,90 zł 
3. JASMINE, klips, moc: 6W, kolor: biały, funkcja ściem-

niania, barwa światła: neutralna biel - 84,90 zł

OPRAWA 
ELEWACYJNA ESO
kolory: czarny i inox; gwint E27

ŻARÓWKA LED G9
gwint G9, barwa światła: neutralna biel
 - moc 1,9 W - 7,99 zł
 - moc 2,6 W - 8,99 zł

ŻARÓWKA 
LED CLASSIC
barwy światła: ciepła 
biel, neutralna biel
 - gwint E27, moc 10 W - 4,99 zł
 - gwint E14, moc 5 W - 5,99 zł

ŻARÓWKA LED GU10
gwint GU10, barwa 
światła: neutralna biel
 - moc  3,8 W - 5,99 zł
 - moc 8,4 W - 9,99 zł

INDUKCYJNA 
PRZECINARKA DO DREWNA
moc 800 W, silnik indukcyjny, śr. tarczy 200 mm; maks. 
kąt cięcia 45 stopni, głębokość cięcia: pod kątem 90 stopni 
45 mm, pod kątem 45 stopni 27 mm; powierzchnia robo-
cza 505x373 mm 

LAMPKI BIURKOWE ORNO*
gwint E27, dostępne kolory: 
czerwony, biały, czarny;
1. LATSA z klipsem - 21,90 zł
2. FUPI - 24,90 zł
3. DIAN - 48,90 zł

*bez żarówki

dostępne 
kolory:

PRZYŁBICA SPAW. PIROTEC PSS 06 
AUTOMATYCZNA, SAMOŚCIEMNIAJĄCA
wymiary wizjera 90x35 mm; pozycja jasna 4 DIN; zakres 
przyciemniania 9-13 DIN (regulacja zewnętrzna); zasilanie: 
baterie słoneczne + wymienna bateria CR2032

SPAWARKA INWERTOROWA 
REDOK OPTIMA 162I 
zasilanie 230 V; prąd spawania 20-160 A; śr. elektrod 
2-3,2 mm; wyposażenie: szczotka + młotek, tarcza 
ochronna, przewody spawalnicze na złączach (klema 
masy, uchwyt spawalniczy), wyświetlacz LCD; funkcje 
optymalizacji łuku: HOT-START, ANTI STICK

od 6990 zł

szt.

HIT CENOWY!

od 2990 zł

zest.

od 2190 zł

szt. od 6990 zł

szt.

od 7490 zł

szt.

od 2490 zł

szt.

399 zł

szt.

od 4990 zł

szt.

od 799 zł

szt.

od 599 zł

szt.od 499 zł

szt.

5590 zł

szt.

399 zł

szt. 99 zł

szt.
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w Twoim
WARSZTACIE

Akcja trwa od 05.08.2022 do 20.08.2022 lub do wyczerpania ilości akumulatorów promocyjnych. Szczegóły promocji 
i lista produktów objętych promocją dostępna w regulaminie w punktach sprzedaży PSB Mrówka uczestniczących w akcji. 
W przypadku zwrotu elektronarzędzia zakupionego w ramach promocji, zwrotwi podlega elektronarzędzie i akumulator

5590
zł/szt.

199 zł/szt.

159 zł/szt.

239 zł/szt.

189 zł/szt.

199 zł/szt.

199 zł/szt. 169 zł/szt.

1 zł/szt.

SZLIFIERKA KĄTOWA 950 W

KLUCZE NASADOWE 1/4”, 1/2”,
ZESTAW 110 szt., CrV 
w zestawie: grzechotki 1/2” i 1/4”, pakiet nasadek 
sześciokątnych o dwóch długościach (rozmiary 4-32 mm), 
nasadki Torx (E4-E24), końcówki wkrętakowe (płaskie, 
krzyżowe, sześciokątne, Torx), dodatkowe akcesoria

SZLIFIERKA KĄTOWA 1050 W
moc 1050 W, średnica tarczy 125 mm, maksymalne 
obroty 10500 obr./min, w zestawie stalowa osłona 
tarczy, klucz i dodatkowa rękojeść

ODKURZACZ WARSZTATOWY 1500 W
Z ZESTAWEM AKCESORIÓW
moc 1500 W; poj. zbiornika 30 l; maks. moc ssąca 
190 mbar; zintegrowane automatyczne gniazdo do 
podłączania elektronarzędzi; odkurzanie na sucho 
i mokro; funkcja wydmuchu; osprzęt/akcesoria: wąż 
ssący o dł. 3,5 m, ssawki (podłogowa, szczelinowa), 
filtr piankowy, filtr harmonijkowy, uchwyt na kabel, 
2 szczotki i dysze do czyszczenia samochodu

WIERTARKO-WKRĘTARKA 
18 V LI-ION 2,5 Ah
akumulator 18 V Li-Ion 2,5 Ah; czas ładowania 
50 min; pręd. obr.: 1 bieg 0-400 obr./min, 2 bieg 
0-1500 obr./min; regulacja prędkości; śr. uchwytu 
13 mm; moment obr. 40 Nm; 21 ustawień momentu 
obrotowego; szybki stop 

279 zł

zest.

129 zł

zest.

239 zł

szt.

319 zł

zest.

259 zł

szt.
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SZKOŁO
Witaj,Witaj,Witaj,

SZKOŁO
Witaj,

SZKOŁO

FOTEL OBROTOWY FLIX 
tapicerowany imitacją skóry, regulacja wysokości 
siedziska, podstawa i podłokietniki z tworzywa, 
kółka do powierzchni miękkich, kolory: 
czarno-biały, czarno-czerwony

FOTEL MŁODZIEŻOWY LUPUS
tapicerowany tkaniną lub imitacją skóry, regulacja 
wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycz-
nego, podstawa metalowa, chromowana, z kółkami do 
powierzchni miękkich, kolory: biały, szary, czarny

KRZESŁO MŁODZIEŻOWE BOLTON 
oparcie tapicerowane oddychającą siatką, siedzisko - tka-
niną 3D mesh, podstawa metalowa, chromowana, pod-
łokietniki z tworzywa, nie rysujące kółka do powierzchni 
twardych, regulacja wysokości siedziska, kolory: czarny, 
szary

FOTEL GAMINGOWY ARENA 
kolory: czarno-czerwony, czarno-szary

KONSOLA/BIURKO 
LOFT COBI 

wym. 100x50x75 cm, płyta meblowa 
dąb/stelaż czarny - 249 zł

BIURKO SKŁADANE FOLD 
stelaż metalowy, lakierowany na czarno, 

blat o wym. 100x60x75 cm z płyty 
meblowej dębowej, składany - 199 zł

KRZESŁO SKANDYNAWSKIE OSAKA
kolory: biały, czarny, szary; nogi w kolorze naturalnym - 69,99 zł + 100 punktów PAYBACK
STÓŁ SKANDYNAWSKI ADRIA
wym. 120x80 cm; kolor biały, nogi w kolorze naturalnym - 449 zł + 200 punktów PAYBACK

TABLICE
 - korkowa, wym. 40x30 cm - 21,99 zł,
 - suchościeralna, magnetyczna, wym. 40x30 cm 
- 48,99 zł; dostępne różne rozmiary

BIURKO GAMINGOWE ZEUS 
blat wykonany z płyty MDF pokrytej melaminą, 
posiada przelotki na kable, rama metalowa, 
lakierowana proszkowo, wym. 120x60x75 cm

TOALETKA 
KOSMETYCZNA 
KASIA
wym. 140x94x43, 
lustro z oświetleniem 
12xLED

229 zł

szt.

499 zł

szt.349 zł

szt.

od 199 zł

szt.

239 zł

szt.

od 6999 zł

szt.

od 2199 zł

szt.

549 zł

zest.

359 zł

szt.
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DO ŁAZIENKI

i kuchni
KOLOROWA

odnowaodnowa FARBA BIAŁA 3 l

za 1 zł
przy zakupie 5 litrów 

farby kolorowej

DULUX KOLORY

ŚWIATA

ACRYL PUTZ FINISZ
gładź szpachlowa wykończeniowa, 17 kg (2,35 zł/kg)

ŚNIEŻKA BARWY NATURY
matowa farba lateksowa, 2,5 l - 39,99 zł (16 zł/l), 
5 l - 74,99 zł (15 zł/l)

GRUNT PSB UNIWERSALNY 
5 l (2,18 zł/l)

MAGNAT 
ULTRA MATT
biała, 11,5 l (9,48 zł/l)

DULUX SUPER BIAŁY MAT
farba emulsyjna wysokiej jakości, 
do dekoracyjnego i ochronnego 
malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 9 l (7,78 zł/l)

DULUX KOLORY ŚWIATA
lateksowa farba do ścian i sufitów; 
2,5 l - 56,99 zł (22,80 zł/l), 5 l - 109 zł (21,80 zł/l)

SADOLIN GARDEN 
nowoczesny, wydajny impregnat do drewna, służy do 
dekoracyjnego i ochronnego malowania wszelkich drew-
nianych powierzchni na zewnątrz, 5 l (12 zł/l)

HAMMERITE
jednoskładnikowa farba do antykorozyjnego, 
dekoracyjnego malowania metali, połysk 
lub półmat, 0,7 l (59,99 zł/l)

JEDYNKA GRUNT
farba podkładowa
do wnętrz, 10 l (6 zł/l)

FARBA TABLICOWA TIKKURILA LIITU
0,33 l - 39,99 zł (121,18 zł/l), 1 l - 109 zł
FARBA MAGNETYCZNA 
TIKKURILA MAGNETIC
wodorozcieńczalna farba o właściwościach magnetycz-
nych, 0,5 l - 84,99 zł (169,98 zł/l)

DEKORAL EMAKOL STRONG
emalia ftalowa do drewna i metalu, 
różne kolory, 0,2 l - 9,99 zł (49,95 zł/l), 
0,9 l - 29,99 zł (33,32 zł/l)

3999 zł

szt.

2,5
litra

5
litrów

11,5
litra

17
kg

5
litrów

3999 zł

szt.

1089 zł

szt.109 zł

szt.

6999 zł

szt.

od 5699 zł

szt.

2,5
litra

5
litrów

5
litrów

5999 zł

szt.

4199 zł

szt.

0,7
litra

0,9
litra

0,2
litra

10
litrów

9
litrów

5999 zł

szt.
od 3999 zł

szt.

od 999 zł

szt.
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inspiracjeDEKORACJE

od 45,00 zł od 67,00  zł

na taśmie
i przelotce

różne kolory 
i rozmiary

różne kolory różne kolory
40x40 cm

różne wzory 
i rozmiary

ZASŁONY FIRANY

od 59,90 zł

NARZUTY

13,90 zł

PODUSZKI

39,90 zł
150x200 cm

KOCE

2.

2.

1.

1.1.

POJEMNIK 
MONARO
 - 10 l - 31,99 zł
 - 18 l - 39,99 zł 
 - 26 l - 46,99 zł 

kolory: czarny, szary

PLASTIKI UŻYTKOWE
różne kolory;
 - WIADRO: 5 l - 6,90 zł, 
10 l - 9,30 zł
 - MISKA: 8 l - 9,50 zł, 11 l 
- 11,90 zł, 15 l - 13,50 zł 

PRZYBORY 
KUCHENNE 
SCANDI
deska bambusowa 
- 19,99 zł, koszyk meta-
lowy - 39,99 zł, wałek 
silikonowy - 25,99 zł, 
elektroniczna waga 
kuchenna - 41,99 zł

KOSZYK PODWIESZANY 
 - szer. 30 cm - 20,99 zł; szer. 40 cm - 21,99 zł
 - LOFT czarny - 19,99 zł

RĘCZNIK MARINA 
dostępny w różnych kolorach, 100% bawełna, 
wym. 50x100 cm - 12,99 zł; 70x140 cm - 25,99 zł

ZESTAW SZTUCZNYCH PAMPASÓW 
kpl. 3 szt. o dł. 110 cm; dostępne w różnych kolorach

POJEMNIKI
1. LARA clipbox, 1,15-

15,5 l - od 4,20 zł; 
2. LARS clipbox 

z kółkami, 29-61 l 
- od 35,50 zł

firana jednokolorowa na taśmie i przelotce; różne wymiary - 74,99 zł; zasłony: w stylu eko - 79,99 zł; z nadrukiem 
kwiatowym - 55,99 zł; o strukturze naturalnej - 76,99 zł; welwetowa - 99,99 zł; z etaminy - 92,99 zł; z mikro-
fibry - 49,99 zł; różne rozmiary, dostępne na taśmie lub przelotkach; narzuta jednokolorowa, wym.: 170x210 cm 
- 65,99 zł, wym. 220x240 cm - 84,99 zł, różne kolory; poszewka jednokolorowa o wym. 40x40 cm - 15,50 zł, 
różne kolory; koc z mikrofibry, wym. 150x200 cm - 45,90 zł, różne kolory

FRESH LUNCHBOX
kolory: niebieski, zielony;
1. ze sztućcami - 10,99 zł
2. pojemnik na jogurt SNAC, poj. 0,6 l; dostępny
w kolorach: czerwony, szary, czarny - 9,90 zł

CARLA 
DECO-CLICK-BOX

poj. 0,5 l - 6,50 zł; 
poj. 1 l - 7,50 zł

maks. 
obciążenie 

5 kg

od 420 zł

szt.

od 1299 zł

szt.

7199 zł

kpl.

od 1550 zł

szt.

od 690 zł

szt.

od 1999 zł

szt.

od 1999 zł

szt.

od 650 zł

szt.

od 3199 zł

szt.

od 990 zł

szt.
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1.

1.4.

5.

5.
2.

3.

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE KAJA*
wym. 2x0,9x1,2 m; stal, ocynk + RAL 9005;
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania;
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE KORA*
wym. 2x1,2 m, ocynk + RAL 7016, struktura; 
dostępna również brama i furtka 
*nie wymaga malowania;
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE EWA LUX II*
wym. 1,8x0,9x1,2 m, ocynk + RAL 9005, struktura; 
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania;
*5 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

OSŁONKI
różne rozmiary 
i kolory

OSŁONKA 
CERAMICZNA

- 20,99 zł 

WAZONY 
I SZTUCZNE KWIATY
1. Ficus Natasja Variegata 

(2 warianty) w doniczce 
ceramicznej 11,5 cm - 70,99 zł 

2. Cyklamen biały w doniczce 
ceramicznej 11,5 cm - 70,99 zł 

3. różyczka różowa lub biała 
w doniczce ceramicznej 
11,5 cm - 79,99 zł 

4. wazon z terakoty, kremowy, 
śr. 13,5x30,5 cm - 70,99 zł 

5. wazon ceramiczny, różowy, 
śr. 10,5x23 cm - 38,99 zł; 
śr. 11,5x16 cm - 33,99 zł; 
śr. 12x12 cm - 30,99 zł 

- 20,920,99 zł 

WAZONY 

SZTUCZNY 
STORCZYK

- 41,99 zł

249 zł

przęsło

139 zł

przęsło

zł

przęsło

od 999 zł

szt.

od 2099 zł

szt.

PRODUKT
POLSKI

od 3099 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. Ze względu na powierzchnię handlową 100% oferty dostępne w wybranych sklepach. 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

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy płatności:

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty
Adres

Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty
Adres

Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

+50

+50




