Listopad
2022
Oferta ważna
od 4.11 do 19.11
lub do wyczerpania zapasów.

a
j
z
a
k
o
a
i
Ostatn on t
n a rem

HIT CENOW Y

od

69,-

szt.

OPRAWA
WISZĄCA SOLIN

dostępne kolory: biały, czarny, szary;
pojedyncza - 69 zł,
potrójna listwa lub talerz - 199 zł

KONKURS!
Wymień punkty
i graj o

100 000

!

Jak wygrać?
1. Od 2 do 30.11 wymień min. 100
punktów na zakupy w Mrówce
2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
i odpowiedz na pytanie konkursowe
Szczegóły i regulamin konkursu:
konkursmrowka.payback.pl

1x NAGRODA GŁÓWNA: 100 000 punktów
100x 3 000 punktów

429,-

szt.

+100

DOBRE

na prezent

Toaletka kosmetyczna
Diana Plus

z lustrem i taboretem, kolor biały,
wymiary: stół: wys. 141 cm (z nadstawką), szer. 75 cm, gł. 40 cm,
stołek: wys. 45 cm, szer. 37 cm, gł. 28 cm

...lustereczko,
lustereczko...

199,-

szt.

rama
o głębokości
25 mm
Lustro Ring 2

średnica 70 cm,
rama tworzywo sztuczne
w czarnym kolorze
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MRÓWKOWE METAMORFOZY 3. Nowy sezon już na kanale PSB Mrówka.

łazienka
po remoncie

4.

od

199,-

szt.

1.
2.

3.

cena nie zawiera
armatury i akcesoriów

meble modus

2. BLAT

szer. 60 cm - 299 zł,
szer. 80 cm - 319 zł

białe

4. SŁUPEK

szer. 30 cm - 279 zł

1.
2.

1. Umywalka
Nablatowa

wym. 36x36x11 cm - 199 zł
wym. 41x41x12,5 cm - 209 zł

3. SZAFKA
ŁAZIENKOWA
szer. 60 cm - 299 zł,
szer. 80 cm - 319 zł

3.

3
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MRÓWKOWE METAMORFOZY 3. Nowy sezon już na kanale PSB Mrówka.

wygodna
łazienka

999,-

szt.

+100

tu:
Opis produk

transparentne
- bezpieczne szkło
w białe pasy
o grubości 5 mm
iowa, rozsuwana
- kabina dwudrzw
e
- profile aluminiow
w kolorze czarnym
żyskowane
- podwójne rolki ło
15 cm,
- brodzik w ysoki na
a głęboki na 5 cm

Kabina Mela

wym.: 80x80 cm, 90x90 cm
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MRÓWKOWE METAMORFOZY 3. Nowy sezon już na kanale PSB Mrówka.

od

17,-

szt.

akcesoria łazienkowe LORENZO

--dozownik na mydło - 22 zł
--kubek łazienkowy - 17 zł
--szczotka WC - 39 zł
dostępne kolory: biały, czarny, szary i zielony

899,-

szt.

97,-

Zestaw
podtynkowy
WC Delos
WHITE/BLACK

+100

stelaż slim,
miska bezkołnierzowa
Delos z ukrytym montażem,
deska WO, DUR,
przycisk pacific black

szt.

Deska z zawiasem
wolnoopadającym
dostępne kolory: dąb bielony,
bambus, orzech, venge

Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

E
PAYBACKOW

DZIAŁKI
°PONIE
ZAPUNKTUJĄ!
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kolorowo
i stylowo

6999

szt.

DULUX
EASY CARE

farba plamoodporna,
różne kolory, 2,5 l
(27,99 zł/l)

2,5
litra

6999

HIT CENOW Y

139,-

szt.

GRUNT
PODKŁADOWY
DULUX

szt.

zwiększa przyczepność
i krycie farb oraz zapewnia oddychanie ścian, 8 l
(8,75 zł/l)

8
litrów

1089

szt.

5
litrów

11
litrów

grunt psb
uniwersalny

DESIGNER WHITE

5 l (2,18 zł/l)

matowa, wodorozcieńczalna, farba lateksowa polecana
do malowania ścian i sufitów, 11 l (12,72 zł/l)

Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

E
PAYBACKOW

DZIAŁKI
°PONIE
ZAPUNKTUJĄ!
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elegancja
i wygoda

tkanina AKSAMIT
wysokiej jakości

169,-

szt.

krzesło
tapicerowane
aksamit KARO

kolory: jasnoszary, ciemnoszary,
beżowy, nogi białe

nogi z drewna bukowego,
posiadają zabezpieczenia
przed uszkodzeniem podłóg
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32,99

m2

7 mm

panel podłogowY
Jesion Kalimera, 7 mm AC4

8 mm

34,99

m2

panel podłogowY
Dąb Aldabra, 8 mm AC4
Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

E
PAYBACKOW

DZIAŁKI
°PONIE
ZAPUNKTUJĄ!
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39,99

m2

8 mm

panel podłogowY
Dąb Benito, 8 mm, AC4 V-fuga

45,99

8 mm

m2

panel podłogowY
Dąb Lagos, 8 mm, AC5 V-fuga

Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

E
PAYBACKOW

DZIAŁKI
°PONIE
ZAPUNKTUJĄ!
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drzwi

do domu

1999,-

szt.

PRODUKT
POLSKI

DRZWI ZEWNĘTRZNE DIUNA

wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg,
komplet akcesoriów. wypełnienie: spieniony polistyren,
wykończenie: szyba hartowana, ramka czarna, blacha
ocynkowana, 2 uszczelki na całym obwodzie,
zastosowanie: domy jednorodzinne, drzwi spełniają
wymogi programu Czyste powietrze,
kolory: orzech szlachetny, dąb szlachetny, antracyt

1199,-

kpl.

PRODUKT
POLSKI

Drzwi
zewnętrzne
Detroit

wyposażenie: skrzydło,
ościeżnica, próg, komplet
akcesoriów, wypełnienie: spieniony polistyren, wykończenie: blacha ocynkowana, 2 uszczelki na całym obwodzie. zastosowanie: domy jednorodzinne,
drzwi spełniają wymogi programu Czyste powietrze
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MRÓWKOWE METAMORFOZY 3. Nowy sezon już na kanale PSB Mrówka.

569,-

szt.

nie
zastosowa
domy jednorodzinne
i wielorodzinne
Drzwi stalowe
UNI URAN

techniczne, malowane znajdą zastosowanie
jako wejście m.in. do piwnicy, warsztatu
czy garażu. Konstrukcja drzwi pozwala
na samodzielny wybór kierunku ich otwierania - prawe lub lewe. W komplecie, oprócz
skrzydła zamontowanego na złożonej
ościeżnicy, znajduje się również klamka
z wkładką tymczasową (zalecamy ją wymienić docelowo na wkładkę bębenkową)
oraz uszczelka do samodzielnego wklejenia
w ościeżnicy, kolory antracyt, biały, brązowy,

1099,-

zest.

dostępne kolory:

BRAMA
UCHYLNA
OPTIMAL

wym. 2500x2125 mm
(w zestawie klamka,
wkładka na klucz)

Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

E
PAYBACKOW

DZIAŁKI
°PONIE
ZAPUNKTUJĄ!
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jesienny
remont w domu

PŁYTKI PARMA 1

biała cegła, idealnie sprawdza się zarówno
w tradycyjnych, jak i nowoczesnych
aranżacjach; płytka z gotową fugą
gwarantuje szybki i łatwy montaż,
opak. 0,5 m2 (57,98 zł/m2)

2899

opak.

12
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lampy
nowoczesne

od

3590

od

89,-

szt.

OPRAWA
SUFITOWA DRAGO

kolor: czarny, biały, szary; gwint E27,
maks. 60 W;
wym. 133/148 mm - 35,90 zł
wym. 172/180 mm - 39,90 zł

szt.

OPRAWA
WISZĄCA vita

E27,
kolor: grafitowy/herbaciany
i biały;
--zwis, 1 źr. św. - 89,00 zł
--listwa, 3 źr. św. - 199,00 zł
--talerz, 3 źr. św. - 229,00 zł

Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

E
PAYBACKOW

DZIAŁKI
°PONIE
ZAPUNKTUJĄ!
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zima

HIT CENOW Y

od

7

tuż-tuż

99
szt.

Plandeki ogrodowe mogą pełnić funkcję ochronną w wielu
różnych sytuacjach. Znajdują swoje zastosowanie nie tylko
w ogrodach, ale także w branży budowlanej
czy rolniczej.
Mnogość możliwości ich wykorzystania powoduje, że zapas plandek
w przydomowym garażu lub na placu budowy, zawsze się przydaje.
Wykonane z mocnych, wodoodpornych materiałów,
plandeki mogą zabezpieczyć niemal wszystko, od ładunku na
przyczepie podczas transportu do stosów drewna pozostawionych
do sezonowania.
Dzięki swej funkcjonalności i uniwersalności znajdują szerokie
zastosowanie do osłaniania, zakrywania i zacieniania:
drewna, mebli i materiałów budowlanych, sprzętów rolniczych,
ogrodniczych i sadowniczych, samochodów, motocykli, łodzi,
przyczep i maszyn, wiat, basenów ogrodowych itp.

PLANDEKA

STANDARD oczkowa niebieska 50 gsm (+/-5 gsm), materiał
polietylen, wzmacniane krawędzie, aluminiowe oczka co 1 metr,
wym. 2x3 m - 7,99 zł
STRONG 120 g oczkowa srebrna 120 gsm (+/-5 gsm), materiał
polietylen, wzmacniane krawędzie, aluminiowe oczka co 1 metr,
wym. 2x3 m - 13,99 zł, dostępne inne rozmiary
Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

E
PAYBACKOW

DZIAŁKI
°PONIE
ZAPUNKTUJĄ!
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777,-

1449,-

szt.

szt.

7,5
kW

6
kW

Piec stalowy Nina

Piec szamotowy Econ

moc 7,5 kW

moc 6 kW

DOBRE

na prezent
1200
W

199,-

szt.

Odkurzacz
Kominkowy 1200 W, 18 l
do popiołu, silnik 1200 W, funkcja wydmuchu
oraz samooczyszczania; filtr do odkurzacza
- 29,99 zł/szt.

Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

E
PAYBACKOW

DZIAŁKI
°PONIE
ZAPUNKTUJĄ!
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zima
tuż-tuż

W zestawie:
•
•
•
•
•
•
•
•

rozdrabniacz
worek na odpady o poj. 45 litrów
kółka transportowe
metalowy stelaż
popychacz
akcesoria montażowe
instrukcja obsługi w j. polskim
karta gwarancyjna

+100

2500
W

479,-

szt.

Rozdrabniacz do gałęzi

moc 2500 W, maks. grubość cięcia gałęzi 40 mm,
rozdrabnianie nożowe, worek na wióry

HIT CENOW Y

1499,-

łuparka do drewna

szt.

2000
W

Łuparka
elektryczna
do drewna

moc 2000 W, prędkość obrotowa bez
obciążenia 2800 obr./min,
siła rozłupywania 7 T,
ciśnienie hydrauliczne 28 MPa,
maks. dł. kłody 52 cm,
maks. średnica kłody
25 cm; spełnia normy
EN609-1:2017

16
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ogród

199,-

na zimę

szt.

+100

690
W

Piła szablasta 690 W

moc 690 W, wysokość skoku 20 mm, regulacja prędkości, głębokość cięcia: drewno 115 mm, stal 10 mm

45
cm3

2,4
Nm

HIT CENOW Y

22

90

1,8
kW

opak.

409,-

szt.

Pilarka spalinowa

+50

pojemność silnika 45 cc, prowadnica 40 cm;
posiada stalowy grzebień oporowy, mechanizm natychmiastowego zatrzymania
łańcucha oraz wbudowane amortyzatory minimalizujące drgania podczas pracy;
zwarta i mocna obudowa, antywibracyjna rączka, wysokiej jakości prowadnica
z łożyskiem oraz wytrzymały łańcuch zapewniają doskonałą efektywność pracy
Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.

PSB Sól
drogowa

z antyzbrylaczem 20 kg
(1,15 zł/kg)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

E
PAYBACKOW

DZIAŁKI
°PONIE
ZAPUNKTUJĄ!
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domowy
warsztat

119-

szt.

900
W

Wiertarka
Udarowa 900 W

moc 900 W; uchwyt samozaciskowy
13 mm, śr. wiercenia: stal 10 mm,
beton 13 mm, drewno 25 mm;
regulacja obrotów

299,-

szt.

20
V

WIERTARKOWKRĘTARKA
UDAROWA 20 V

akumulator 20 V, Li-ion, 2 Ah;
silnik bezszczotkowy;
funkcja udaru; 2 biegi; metalowe
mocowanie do akcesoriów;
szybka ładowarka 1 h, walizka

Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

E
PAYBACKOW

DZIAŁKI
°PONIE
ZAPUNKTUJĄ!
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domowy

157-

warsztat

szt.

99,-

450
W

szt.

+100

Wyrzynarka 450 W

moc 450 W; maks. grubości cięcia: drewno
55 mm, stal 6 mm; reg. obrotów; reg. kąta
nachylenia w zakresie 0-45º w prawo i w lewo;
oświetlenie miejsca pracy; układ odsysania pyłu

600
W

szlifierka
kątowa 600 W

moc 600 W; śr. tarczy 115x22,2 mm,
prędkość 12000 obr./min

129,-

zest.

60
cm

Zestaw haków
Goliat system

zestaw haków garażowych montowanych do ściany za
pomocą szyny przykręcanej na kołki i wkręty, umożliwia
funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni na ścianie, dzięki
możliwości wygodnego przechowywania różnego rodzaju
narzędzi ogrodowych, sprzętu sportowego i elektronarzędzi
19
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1490

4490

szt.

szt.

KOMINIARKA
ZIMOWA 3W1

wykonana z włókna termicznego; wielofunkcyjna kominiarka, może być używana
jako czapka, maska i komin

PODKOSZULEK
temoaktywny

termoaktywny materiał
regulujący temperaturę
ciała, oddychający,
odprowadzający wilgoć,
antyzapachowy,
antyalergiczny, antygrzybiczny, bakteriostatyczny,
szybkoschnący,
bezuciskowe szwy;
dostępne rozmiary M-XXL

4490

szt.

6490

szt.

SPODNIE ROBOCZE
BASIC LINE CZARNE

potrójne szwy; wzmocnienia na kolanach;
wielofunkcyjne kieszenie; kieszenie na
nakolanniki; elementy odblaskowe;
możliwość wydłużenia nogawki o 4 cm,
dostępne rozmiary M-XXL

20
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KALESONY
temoaktywne

MRÓWKOWE METAMORFOZY 3. Nowy sezon już na kanale PSB Mrówka.

4490

szt.

999

para

RĘKAWICE
AKRYLOWE
S-THERMGRIP 10”

wykonane z ociepliny akrylowe;
powlekane lateksem; zakończone ściągaczem; rozmiar 10”

POLAR ROBOCZY
MĘSKI BARRY

odporność na gniecenie i mechacenie;
szybkoschnąca dzianina; dół ściągany troczkiem;
gramatura 280 g/m2; dostępne rozmiary M-XXL

89,-

para

TRZEWIKi ROBOCZe OCIEPLANe

wysoko zalewany nosek wzmocniony stalową wkładką;
system antishock; właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne; dostępne rozmiary 40-45
Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

E
PAYBACKOW

DZIAŁKI
°PONIE
ZAPUNKTUJĄ!
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Mrówka

dla domu

od

3490

szt.

supercena
zasłony
welwetowe

wym. 140x250 cm - 54,90 zł

firany

różne rozmiary - od 34,90 zł

22
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5790

1990

szt.

szt.

koce

poduszki

wym. 150x200 cm

od

wym. 40x40 cm

1290

szt.

Kołdra, poduszka TOPCOOL

kołdra wym. 160x200 cm - 44,90 zł, poduszka wym.
70x80 cm - 34,90 zł, wypełnienie 100% kulki z recyklowanego włókna HCS
Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

E
PAYBACKOW

DZIAŁKI
°PONIE
ZAPUNKTUJĄ!
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wszystko

8490

kpl.

do kuchni

zestaw obiadowy Toledo

wykonany z OPAL GLASSU - szkło opalowe; szkło
hartowane, możliwość mycia w zmywarce i użycia w mikrofalówce; w komplecie: 6 talerzy głębokich, 6 talerzy
płytkich, 6 talerzy deserowych

od

1390

szt.

Porcelana CRANBERRY

w ofercie talerz deserowy - 22,90 zł, filiżanka 200 ml ze spodkiem - 32,90 zł,
kubek baryłka, 300 ml - 13,90 zł, filiżanka, 350 ml jumbo na stopce - 29,90 zł;

24
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wszystko

do kuchni

od

849

szt.

naczynia REGULAR

do serwowania posiłków: bulionówka 430 ml - 16,90 zł,
ramekin 200 ml - 8,49 zł, półmisek ryba - 21,90 zł,
półmisek 26 cm - 26,90 zł, patera z pokrywą - 129 zł

od

4999

szt.

ANTIGO*

garnek z pokrywą 20 cm - 119,99 zł, rondel z pokrywą 16 cm - 99,99 zł, patelnia 20 cm - 59,99 zł; kpl. tortownic 24/28 cm
- 49,99 zł; w ofercie również inne rozmiary i pojemności garnków, patelni i form do pieczenia;
*za każde wydane 30 zł otrzymasz naklejkę; za uzbieranie 3 naklejek i okazanie ich przy kasie, jesteś upoważniony do zakupu
produktów z kolekcji ANTIGO z rabatem 50%
Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

E
PAYBACKOW

DZIAŁKI
°PONIE
ZAPUNKTUJĄ!
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W zestawie z MMM-05
znajdziesz:

domowe

• nóż ze stali nierdzewnej
• taca zsypowa do podawania produktów
• 3 sitka z otworami o średnicy 3, 5, 7 mm
• nasadka do wyrobu wędlin
• nasadka do wyrobu pasztecików

wyroby

MOC MAKS.

720 W

REVERS

189,-

Maszynka do mielenia

model MMM-05 posiada moc maksymalną 720 W,
co zapewnia optymalne mielenie pozwalając pracować skutecznie i szybko,
metalowa komora mielenia odłączana jest za pomocą przycisku,
dzięki temu bez trudu utrzymasz urządzenie w czystości, nóżki antypoślizgowe
pozwolą na bezpieczną i stabilną pracę, zapobiegając przed ślizganiem się sprzętu po kuchennym blacie

od

959

szt.

browin

--nadziewarka pozioma
z silikonowym tłokiem, 1,5 kg - 111 zł
--siatka wędliniarska (220°C),
szer. 15 cm, dł. 5 m - 9,99 zł
--nici wędliniarskie bawełniane białe
(240°C), 100 g - 9,59 zł
--haki do wędzarni kształt tradycyjny,
5 szt. - 13,35 zł
--nastrzykiwarka, 30 ml + 2 igły - 23,59 zł
--jelita naturalne wieprzowe,
kal. 28/30 mm, 15 m - 19,99 zł
--siatka wędliniarska (220°C), szer. 22 cm, 4 m - 10,49 zł
--nastrzykiwarka - strzykawka + dwie igły - 25,99 zł
26
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szt.

porządek

i czystość

8990

szt.

+200

VILEDA mop płaski
ULTRAMAX box +
AJAX, 1 l

+50

od

2.

749

od

szt.

1290

szt.

1.
4.

3.
CHEMIA GOSPODARCZA

1. PUROX COLOR, perfumowany proszek do prania, 9,2 kg/120 prań
- 33,99 zł (3,69 zł/kg; 0,28 zł/pranie) +50 pkt. PAYBACK
2. CASHMIR SUPERIOR giga rolka, ręcznik kuchenny, 500 listków - 9,99 zł
3. PINK STUFF CLEANING, wszechstronna pasta czyszcząca, 850 g - 9,99 zł
(11,75 zł/kg)
4. PINK STUFF l Multi-Purpose Cleaner, środek czyszczący, 750 ml - 7,49 zł
(9,99 zł/l)
Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.

Pojemnik
transportowy BRUNO
rozm.: M - 12,90 zł, L - 19,90 zł,
XL - 20,90 zł, XXL - 34,90 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

E
PAYBACKOW

DZIAŁKI
°PONIE
ZAPUNKTUJĄ!
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BOŻONARODZENIOWE
różne rodzaje
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JODŁA
Z NATURALNĄ SZYSZKĄ
wys. 1,50 cm
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MRÓWKOWE METAMORFOZY 3. Nowy sezon już na kanale PSB Mrówka.

szt.

