WRZESIEŃ 2018
Oferta ważna od 7.09 do 22.09
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

psb MRÓWKA WYSZKÓW

07-200 WYSZKÓW, ul. PUŁTUSKA 84, tel. 29 742 98 10, 604 820 343
godz. otw.: pn. - pt.: 700-2000, sob.: 800-1800, NIEDZ.: 1000-1500

www.mrowkawyszkow.com.pl

wrzesień złotych promocji
hit

cenowy

99
84
zł/szt.

49

90

zł/zest.

zł/szt.

zł/zest.

Szpadel
ostry
Solid™

Szpadel
prosty
Solid™

Suszarka
do grzybów i owoców

99

49

90

średnica sita 28 cm, 5 sit z możliwością
regulacji wysokości, moc 250 W

od

349

Elektryczny
odkurzacz do liści

199
zł/szt.

Siekiera
rozłupująca
L - X21

moc 3200 W, regulowana
prędkość powietrza 160-250 km/h, maks.
wydajność 10,7 m3/min, mielenie 10:1,
pojemność worka 40 l, 3 funkcje (dmuchawa,
odkurzacz, mielenie), waga 2,5 kg

219
zł/szt.

zł/szt.

od

Pilarka
spalinowa NAC

silnik dwusuwowy 49,3 cm3, moc 3 KM,
łańcuch i prowadnica NAC 45 cm, waga 6,2 kg,
antywibracyjna rękojeść

ODJAZDOWA LOTERIA
Kupuj z kartą PAYBACK i wygrywaj!

lawenda

w doniczce 10,5 cm

Codziennie
do wygrania:

399
zł/szt.

10x 150 zł

wrzos

miks kolorów:
- w doniczce 9 cm - 2,19 zł
- w doniczce 11 cm - 3,49 zł
Twin - 3,99 zł, duży - 9,99 zł

5x 300 zł

na zakupy w Kauﬂandzie

na paliwo BP

Zgłoś swój udział
na PAYBACK.PL/loteria
Rób zakupy z kartą PAYBACK.
Wygrywaj codziennie!

Czas trwania loterii: 05.09-16.10.2018.

Pojemnik
na odpady

9490

zielony
- 120 l - 94,90 zł
- 240 l - 149 zł

Zakupy za 60 zł
+U4NK0TÓ0W
P

Szczegóły warunków zakupowych w regulaminie.
Regulamin loterii na PAYBACK.pl/loteria/regulamin

psb Mrówka WYSZKÓW

zł/szt.

1850

539

499

549

zł/szt.

zł/szt.

od

zł/szt.

799

zł/szt.

399

płyta
grzewcza

zł/szt.

+200
Piec stalowy
barbara 9 kW
wym. 46,5x39x80 cm

Piec stalowy
Beata 9 kW

wym. 46,5x39x97 cm

od

od

89

109

99

grzejnik olejowy

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

kolor beżowy,
wym. 40x46x90 cm

5999

zł/szt.

R

zł/szt.

Piec stalowy Bartek
Piec stalowy
eliza 7 kW

Grzejnik
łazienkowy
PSB SUN

1. B2 E, wym. 46,5x46x91 cm,
12-14 kW, płaszcz wodny
15 litrów o mocy 8-10 kW - 799 zł
2. B22 E, wym. 51x50x91 cm
17-19 kW, płaszcz wodny
19 litrów o mocy 13-15 kW - 999 zł

Piec stalowy
Ewa 7 kW
wym. 33x46x90 cm

hit

zł/szt.

GRZEJNIK
HALOGENOWY

trzy opcje grzania: 400 W,
800 W, 1200 W, oscylacja
70 stopni, żarniki halogenowe
specjalnie przetworzone,
uchwyt do przenoszenia

cenowy

99
25
zł/szt.
55

zł/szt.
grzejnik
konwektorowy basic
moc: 750/1250/2000 W,
trzy opcje grzania, termostat

Termowentylator

regulowany termostat,
ochrona przed przegrzaniem,
lampka kontrolna, trzy opcje
pracy termowentylatora do
wyboru: zimny, ciepły, gorący,
uchwyt do przenoszenia

czna
y
t
s
ela lewka
wy

499

zł/zest.

109
zł/szt.

bateria rubi

dostępne kolory: biały, szary, czarny

od

a da
op

o

n

o

PRODUKT
polski

Wymiennik
dwupłaszczowy
Kospel X-TERM

XP-100 litrów - 499 zł, XP-120 litrów - 599 zł,
XP-140 litrów - 629 zł

+100

w

zł/szt.

hydromasaż 3 dysze, szyby 4 mm, deszczownica,
słuchawka prysznicowa, wys. brodzika 15 cm,
głębokość brodzika 5 cm, kabina bez syfonu,
profile chrom, wym.: 80x80 cm - 799 zł,
90x90 cm - 899 zł
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l

799

Kabina
z hydromasażem Luna

2

zestaw
podtynkowy
hit

zł/szt.

des k a

od

499

new formic

deska sedesowa duroplast

Deska o działaniu
antybakteryjnym
i antygrzybicznym

5999
zł/szt.

jąc a

od

1690

od

zł/szt.

od

zł/szt.

fi 19 mm, pojedynczy,
kol. satyna, złoto, nikiel,
wym. 160-240 cm,
dostępne różne
zakończenia

Roleta mini FRUTTI

zł/szt.

59

Karnisz
VALENTINA

dostępna w różnych kolorach,
szer. 35-114 cm, dł. 150-215 cm

2290

naczynia GRANITA

- patelnie, różne wielkości i rodzaje - od 22,90 zł
- Garnek, poj.: 2-4-6 l - od 69,90 zł
- Naczynie żaroodporne, poj. 5,2 l
- 109,90 zł

od

149

od

zł/szt.

450
zł/szt.

11490
zł/kpl.

naczynia KOLOR

kubki, bulionówki

- bulionówka; poj. 500 ml - 2,29 zł
- kubek; poj. 240 ml - 2,29 zł
- kubek standard; poj. 250 ml - 1,49 zł
- salaterka 16,6 cm - 3,49 zł

od
WINDOMATIC Power
mop obrotowy
EASY WRING & CLEAN TURBO

169

od

zł/szt.

1590
zł/szt.

KOSZ/SZUFLADA
WIKLINOWA

dostępne różne
wielkości

97

- 114,90 zł
- wkład do mopa EASY
WRING & CLEAN TURBO - 22,90 zł

7490

KOSZ NA
PRANIE

zł/szt.
ściągaczka elektryczna do szyb,
najprostszy sposób na idealnie czyste szyby

- kubek, poj. 300 ml - 4,50 zł
- Miseczka, poj. 400 ml - 6,90 zł
dostępne w różnych kolorach

dostępne różne wielkości i wzory

zł/szt.

+50
+100

14990
zł/szt.

Dywan NANO LIGHT

2990

Suszarka do bielizny
VIVA DRY MAX++
powierzchnia suszenia 20 m

zł/zest.
Zestaw
do sprzątania
TRIO

Krzesło OBIKO

tapicerowane PVC, dostępne
w kolorach: biały, czarny,
latte, venge
7

1
2

3

4

5

6

9
8

10

wym. 67x110 cm - 65 zł,
120x160 cm - 165 zł,
160x235 cm - 319 zł,
dostępny w kolorach: brąz, szary

karnisz
victoria

śr. 19 mm, pojedynczy,
podwójny,
wym. 160-240 cm

11

1. bryza ekspert proszek do prania 6 kg, kolor/white, 85 prań - 28,99 zł (0,34 zł/pranie)
2. COCCOLINO koncentrat do płukania 1,5/1,45 l, różne rodzaje
- 10,99 zł (od  7,33 zł/l)
3. COCCOLINO, płyn do płukania, 2/1,8 l, różne rodzaje - 10,99 zł (od  5,50 zł/l)
4. Ludwik Premium płyn do naczyń, 750 g; różne rodzaje - 5,49 zł (7,32 zł/kg)
5. DOMESTOS płyn do toalet, 1250 ml, różne rodzaje - 9,49 zł (7,59 zł/l)
6. KRET żel/granulki do udrożniania rur, 1 kg/800 g - 10,99 zł (od  10,99 zł/kg)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

65

od

zł/szt.

od

57

od

299

zł/szt.

12

zł/szt.

MEGLIO LEMON, spray odtłuszczacz, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
BREF POWER ACTIV kostka do WC, 50 g, różne rodzaje - 4,49 zł (8,98 zł/100 g)
LUDWIK uniwersalny płyn do mycia, 1 l, różne rodzaje - 5,49 zł
SOFT & EASY ręcznik papierowy, a’2 - 2,99 zł (1,50 zł/szt.)
KATRIN ręcznik przemysłowy - 19,99 zł/szt.
Pochłaniacz wilgoci, 300 g - od 6,90 zł (od  23 zł/kg)
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3

od

1999
zł/m2

panele podłogowe kronopol

hit

cenowy

od

99
16zł/m

2

płytki ścienne i podłogowe

drzwi

od

109

SKRZYDŁO POKOJOWE MILANO
szerokość: 70, 80, L/P, pełne - 109 zł;
pokojowe, łazienkowe - 189 zł

4
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zł/szt.

599
zł/szt.

DRZWI ZEWNĘTRZNE MAJORKA

kolor: złoty dąb, orzech; wym.: 80, 90 cm, p/l;
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, klamka, szyld,
komplet zamków i wkładek, próg stalowy nierdzewny;
wykończenie drzwi: folia PVC; wypełnienie: pianka
poliuretanowa

1299

zł/szt.

Drzwi zewnętrzne Dallas

kolor: orzech szlachetny, złoty dąb szlachetny,
antracyt; wym. 90 cm, L/P, szyba hartowana,
komplet akcesoriów w cenie

99

hit

397

zł/zest.

cenowy

99
zł/szt.

zł/szt.

+100
Zgrzewarka
do rur 800 W

zgrzewarka do rur i złączek z tworzyw
sztucznych PE, PP, PB, moc maksymalna
800 W, śr. pracy 16-40 mm; temperatura pracy 260 stopni, metalowa walizka, akcesoria

Wózek
transportowy

stabilna i solidna
konstrukcja, metal malowany proszkowo, koła
pneumatyczne, pompowane, średnica 250 mm,
do przewożenia ciężkich
ładunków: kartonów,
paczek, worków,
maks. obciążenie
200 kg, wymiary
1250x490x410 mm,
waga 9 kg

Kompresor olejowy 50 l

pojemność zbiornika 50 l, moc 1500 W,
ciśnienie maks. 8 barów, pobór powietrza 206 l/min

227

5490

zł/szt.

zł/szt.

Szlifierka kątowa
750 W Professional

750 W, śr. tarczy ø 125 mm, prędkość
obr. bez obciążenia 2.800-11.000 min-1

Opalarka 2000 W

zakres temperatur: I 350ºC, II 550ºC,
przepływ powietrza I: 300 l/min, II:
500 l/min, bimetalowe zabezpieczenie przed przegrzaniem

59

8990

90

zł/zest.

zł/zest.

199

Zestaw
osprzętowy
SDS-Plus
w walizce

zł/zest.

ZESTAW KLUCZY
NASADOWYCH
HARTSSON 17K072

Zestaw osprzętu Bosch V-Line
48 elementów

1 pręt magnetyczny, 6 wierteł do metalu HSS-TiN ø 2-5 mm, 6 wierteł do kamienia ø 5-8 mm,
5 wierteł do drewna ø 3-8 mm, 5 końcówek wkręcających L = 50 mm, 18 końcówek wkręcających
L = 25 mm, 4 klucze nasadowe ø 6/8/10/13 mm,
1 uchwyt uniwersalny, magnetyczny; 1 pogłębiacz

dłuto 20x250 mm,
dłuto szpicak 250 mm,
wiertła sds-plus fi
5/6/7/8x110 mm, wiertła
sds-plus fi
6/7/8/10/12x160 mm

wykonane ze stali
chromowo-wanadowej,
kute na zimno
o zwiększonej wytrzymałości;
w zestawie nasadki 6-kątne, grzechotki,
przedłóżki, przegub Cardana, przegub 3/8” (M)
na 1/2” F, nasadka do świec, klucze HEX, bity (płaskie SL, hex, tprx, krzyżakowe, PZ0 i kwadrat)

ODZIEŻ ROBOCZA
okulary ochronne

999
zł/szt.

do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniem mechanicznym; przezroczyste soczewki z poliwęglanu; regulowane
zauszniki; klasa odporności mechanicznej F; certyfikat CE

rękawice ze skóry

1299

zł/para

skład: skóra kozia, bawełna, elastyczny ściągacz z zaczepem
na rzep; rękawice w I kategorii środków ochrony indywidualnej; posiadają certyfikat CE; rozmiary 9-11

koszula flanelowa

2990
74

90

zł/szt.

zł/szt.

materiał 290 g/m2; nie mechacący się; 3 kieszenie zamykane na suwak; regulacja szerokości u dołu; rozmiary
M-2XL

2999

KOMPLET PRZECIWDESZCZOWY

zł/kpl.

zł/szt.

materiał: PVC, poliester,
KURTKA: wodoszczelne szwy, otwory wentylacyjne
pod pachami i na plecach, wodoodporny kaptur, chowany w kołnierzu, mankiety zakończone wewnętrznym,
elastycznym ściągaczem, regulacja u dołu kurtki;
SPODNIE: 2 kieszenie zewnętrzne, wodoszczelne szwy,
regulacja w pasie za pomocą ściągacza, regulacja
szerokości nogawek za pomocą nap, 2 otwory boczne
umożliwiające dostęp do kieszeni; rozmiary M-2XL

9990

6490

tkanina powlekana PVC zabezpiecza przed wsiąkaniem
wody; materiał o gramaturze 155g/m2; 8 kieszeni, 7 zewnętrznych w tym 4 zamykane na suwak oraz 1 wewnętrzna,
wycięcia rękawów od wewnątrz wykończone ściągaczami
chroniącymi przed wiatrem, rozmiary M-2XL

spodnie do pasa

5990

zł/szt.

100% bawełny; gramatura 120 g/m2; posiada certyfikat CE;
rozmiary M-2XL

bezrękawnik ocieplany

bluza polarowa

6490

skład 65% poliester i 35% bawełna; 9 kieszeni w tym 6 na
rzep, certyfikat CIOP PIB; rozmiary S-XL

TRZEWIKI ZAMSZowo-DZIANinowe SZARO-CZARNE

zł/para

stalowy podnosek; podeszwa odporna na przebicie z siłą
1100 N; właściwości antyelektrostatyczne oraz odporność
na poślizg; część piętowa absorbująca energię podczas chodzenia; wierzchnia część ze skóry (skóra zamszowa/dzianina
siatkowa), odporna na olej napędowy; podeszwa: poliuretan
dwugęstościowy; certyfikat CE; kategoria bezpieczeństwa S1P
SRA; rozmiary 40-46

TRZEWIKI SKÓRZANE CZARNE

zł/para

stalowy podnosek; podeszwa antyelektrostatyczna, odporna na poślizg na podłożu ceramicznym i stalowym,
wierzchnia część ze skóry, odporna na olej napędowy;
podszewka: dzianina; wyściółka: wymienna; podeszwa
obuwia: poliuretan dwugęstościowy; certyfikat CE; kategoria bezpieczeństwa S1 SRC; rozmiary 40-46
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5

od

59

99

zł/szt.

zł/szt.

dUlux farba EasyCare

hydrofobowa i plamoodporna farba do
ścian i sufitów odpycha wodę oraz wszelkie
płynne zabrudzenia nie pozwalając im
przeniknąć w głąb powierzchni, 2,5 l
(23,99 zł/l)

dulux kolory świata

zł/szt.

zł/szt.

Śnieżka Satynowa

lateksowa farba do ścian i sufitów,
- 2,5 l - 47,99 zł (19,20 zł/l)
- 5 l - 89,99 zł (18 zł/l)

2899

4799

4799

do dekoracyjno-ochronnego
malowania ścian i sufitów wewnątrz
pomieszczeń, 2,5 l (19,2 zł/l), dostępne
różne kolory

od

wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa farba
do ścian i sufitów, tworzy matowe, zmywalne wykończenie, wydajność do 16 m2/l, 2,5 l - 59,99 zł (27,99 zł/l),
5 l - 99,99 zł (20 zł/l)

od

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Beckers Designer Colour

8299

10999

5999

5999
zł/szt.

3499
zł/szt.

S
GRATI
10%
farba akrylowa
PSB MRÓWKA
wewnętrzna, biała, 10 l
(2,90 zł/l)

beckers designer white

wysokiej jakości, wodorozcieńczalna,
biała farba lateksowa do malowania
ścian i sufitów, pomalowana
powierzchnia zyskuje matowe
wykończenie, 10 l (11 zł/l)

farba super white

ALTAX impregnat
do drewna
ogrodowego

wysokiej jakości wodorozcieńczalna farba lateksowa, pozwala
uzyskać efekt eleganckiej,
śnieżnej bieli o głęboko matowym
wykończeniu, 10 l (7,54 zł/l)

- 5 l - 59,99 zł (11,99 zł/l)
- 10 l - 109 zł (10,90 zł/l)
dostępne różne kolory

Hammerite połysk
jednoskładnikowa farba do
antykorozyjnego, dekoracyjnego malowania metali,
0,7 l (49,99 zł/l)

3999

29

99

zł/szt.

1699
zł/szt.

zł/szt.

Acryl Putz Finish

2890

zł/szt.
wym. 86x200 cm, rewelacyjnie sprawdza się
w pokrywaniu dachów budynków gospodarczych i wiat

2799
zł/szt.

Gładź
szpachlowa
Acryl Putz
Start
20 kg (1,40 zł/kg)

G

płyta bitumiczna onduline

R

UN
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sadolin classic
0,7 l (24,27 zł/l)

(57,13 zł/l)

T, 1 l

1zł

od

za

do jednego
opakowania
cm16

3999

zł/szt.
Elastyczna zaprawa
klejąca CM16
z włóknami, 25 kg (1,60 zł/kg)

od

6

sadolin
extra 0,7 l

gładź szpachlowa,
wykończeniowa, 17 kg
(1,76 zł/kg)

1799

zł/szt.
PIANKA
MONTAŻOWA
770 ml (23,36 zł/l)

1990
zł/szt.

5990

zł/rolka
PAPY
ZWYKŁE
NA FOLIi
I ZGRZEWALNE

155

399

zł/szt.

zł/szt.

Pilarka
elektryczna NAC

odkurzacz
Spalinowy

moc 1800 W, łańcuch i prowadnica
NAC 35 cm

silnik 2-suwowy 26 cm3, moc 1 KM,
maks. prędkość silnika bez obciążenia
7000 obr./min, 3 funkcje (dmuchawa,
odkurzacz, mielenie)

189

zł/szt.

hit

Pilarka
elektryczna HANDY

cenowy

34
zł/szt.
90

silnik: 2000 W;
długość prowadnicy: 40 cm

Pilarka
spalinowa HANDY

pojemność: 41 cm3; moc: 2 KM;
długość prowadnicy: 35 cm

279

+50

Panel ogrodzeniowy 3A Max

wym.: 2,50x1,23 m, drut ø 3,2 mm, ocynk,
ocynk

zł/szt.

SYSTEMY OGRODZENIOWE

119,99

zł/przęsło

kaja

119,99

zł/przęsło

Przęsło metalowe

95 cm

125 cm

- „Kaja”, przęsło: wys.: 0,90x1,20 m, szer.: 2 m - 119,99 zł
- „Nikola II”, przęsło: wys.: 0,95x1,25 m, szer.: 2 m - 119,99 zł

Nikola II

od

449

od

zł/szt.

psb Preparaty
na myszy, szczury

2290

nawozy Florovit

zł/szt.

- jesienny do iglaków
4 kg, wiadro - 22,90 zł (5,73 zł/kg)
- jesienny do trawników
10 kg, worek - 49,90 zł (4,99 zł/kg)

- granulat na myszy i szczury,
180 g - 4,49 zł (24,94 zł/kg)
- pasta na myszy i szczury,
150 g - 4,79 zł (31,93 zł/kg)
- kostka woskowa na myszy i szczury,
150 g - 5,99 zł (39,93 zł/kg)
- karbid, 0,7 kg - 8,99 zł (12,84 zł/kg)

od

psb nawozy

499

nawóz mineralny,
uniwersalny jesienny:
- 0,9 kg - 4,99 zł (5,54 zł/kg)
- 4,5 kg - 14,90 zł (3,31 zł/kg)

od

549
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

preparaty BIOPON

529

- nawóz jesienno-zimowy
do roślin doniczkowych, płyn 0,5 l
- 5,49 zł (10,98 zł/l)
- przyspieszający kompostowanie
1 kg + rękawiczki gratis - 8,99 zł

bros

ziarno na myszy
i szczury, 300 g
(17,63 zł/kg)
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7

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

WYPRZEDAŻ
artykułów ogrodowych

54999
grill
betonowy
wenecja

od
kosa
z silnikiem
honda

64999
zł/kpl.

silnik 4-suwowy - Honda
OHC 25 cc, moc maks.
1 KM - bardzo duża
sprawność silnika
i min. spalanie paliwa,
ergonomiczne profesjonalne
szelki, tarcza i głowica żyłkowa
w komplecie
- moc 1 KM - 649,99 zł
- moc 1,3 KM - 799,99 zł

zł/szt.

8999

wys. 178 cm;
w całości z prefabrykowanego,
uszlachetnionego
betonu o zwiększonej
odporności na temperaturę
i naprężenia; chromowany
ruszt; pow. grillowania
46,5x32 cm
- odpowiedni
dla około 6 osób

zł/szt.

Ławka cateringowa
wym. 180x25x43 cm, składana

Ławka z pojemnikiem POLA
wym. 115x60x91 cm, drewno sosnowe
impregnowane

od

4290
zł/szt.

architektura ogrodowa seria pia

zakup
y na

RATY

Akceptujemy karty kredytowe:
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

269
zł/szt.

