Sierpień
2022
Oferta ważna
od 5.08 do 20.08
lub do wyczerpania zapasów.

549

8490

zł
szt.

szt.

1.

regulowana
poduszka
pod szyję

+100

zł

otwory
wentylacyjne
w zagłówku

regulowana
poduszka
pod lędźwie

3.
2.

podłokietnik
rozkładany

barwa światła:
1. ciepła
2. neutralna
3. zimna biel

dostępne
kolory:

siedzisko
kubełkowe

metalowa
podstawa

fotel gamingowy FOLER

wyposażony w mechanizm kołysania fotela w pozycji do pracy, kółka nierysujące
podłogi, poduszki podpierające, lędźwie oraz odcinek szyjny kręgosłupa

13

99

zł
szt.

zadbajm
y r azem
o środo
wisko!

FRESH butelka filtrująca 0,5 l

butelka filtrująca z filtrem węglowym pozwala zaoszczędzić aż 100 plastikowych butelek, jeden filtr węglowy starcza na dwa miesiące użytkowania
lub 150 litrów wody, butelkę dzięki ergonomicznej budowie i dopasowanej
pojemności można mieć zawsze przy sobie, nie martwiąc się o konieczność
kupowania wody w jednorazowych opakowaniach, butelka filtrująca to nie
tylko modny gadżet, ale również wprowadzenie nawyku częstego picia wody;
w sprzedaży filtr zapasowy - 7,90 zł/szt.

Lampa
biurkowa LED EDDY

moc 6 W, strumień świetlny 480 lm,
kolor biały, ściemnianie, barwa światła:
ciepła/neutralna/zimna biel, materiał
tworzywo + metal, zasilacz 12 V
w zestawie, ilość LED 24, chip LED SMD,
wym.: 170×105×350 mm

WYSPA SKARBÓW
w APPlikacji PAYBACK
Wygraj voucher 1100 zł do Hotelu Słoneczny Zdrój,
bony na zakupy w Mrówce i wiele innych nagród!
Od 25.07 do 25.08
używaj kuponów w APP
i wygrywaj codziennie

239

zł
szt.

krzesło BOLTON

oparcie tapicerowane oddychającą
siatką, siedzisko - tkaniną 3D mesh,
kółka do powierzchni twardych
nierysujące, regulacja siedziska

229

zł
szt.

acja
regul
iska
z
sied

fotel lupus

tapicerowany tkaniną lub
imitacją skóry, regulacja
siedziska, z kółkami do
powierzchni miękkich

kółka hni
c
w ier z
do po kkich
mię

349

zł
szt.

fotel
obrotowy
FLIX

imitacją skóry, regulacja siedziska, kółka do
powierzchni miękkich
2
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zł
szt.

+50

74,5 cm

269

okleina PCV
o gr. 0,6 mm,
odporna na
zarysowania

Biurko OLEK
białe z 4 SZUFLADAMI
wym. szuflady: 1 szuflada 50x10 cm,
3 szuflady 38x20 cm; biurko wykonane
z płyty laminowanej 16 mm, szuflady
bez uchwytów

94 cm

43

549

cm

zł
zest.

+500

TOALETKA
KOSMETYCZNA
kasia

wym. 140x94x43, lustro
z oświetleniem 12xLED

od

6999

zł
szt.

Stół
skandynawski
ADRIA

wym. 120x80 cm; kolor biały,
nogi w kolorze naturalnym - 449 zł
+ 200 pk. PAYBACK

Krzesło
skandynawskie
OSAKA

kolory: biały, czarny, szary;
nogi w kolorze naturalnym - 69,99 zł
+ 100 pkt. PAYBACK

Zarejestruj kartę PAYBACK i tankuj na stacjach bp z RABATEM DO 30 GR/L! Szczegóły na bp.pl
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3

od
ceramiczna
umywalka

349

zł
szt.

dekoracyjna blenda
w dekorze buku truflowego

frezowane uchwyty
podkreślające charakter mebli

światłoutwardzalny
lakier

system soft close

zapewniający ciche i łagodne
domykanie drzwi

na korpusie i froncie

ZESTAW RONDA*

kolor biały/buk truflowy; słupek podwieszany - 349 zł; szafka
z umywalką, szer. 60 cm, podwieszana - 499 zł
*zestaw bez armatury i akcesoriów

ceramiczna
umywalka
solidne,

odporny,

metalowe
uchwyty

światłoutwardzalny
lakier

na korpusie i froncie

system soft close

zapewniający ciche i łagodne
domykanie drzwi i szuflad

Zestaw zen grafit*

od

319

zł
szt.

grafit połysk;
--szafka z umywalką, szer. 60 cm - 549 zł/kpl.*
--słupek, szer. 30 cm - 319 zł/szt.
*zestaw bez armatury i akcesoriów

219

zł
zest.

zestaw small*

szafka z umywalką, szer. 40 cm,
kolory: wenge luizjana, biały połysk
*zestaw bez armatury
4
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99

od

zł

899

szt.

zł
szt.

+200
kosz na
pranie

pojedynczy - 99 zł,
podwójny - 129 zł;
różne kolory

+100

POLSKI

powłoka Shiny-Glass,
którą pokryty jest
Walk-in zapobiega
w osadzaniu się
kamienia na szybach

BRODZIK

Wyposażenie łazienek

Kabina prysznicowa
Kate
szkło grafitowe o gr. 5 mm,
brodzik: wys. 16 cm, gł. 5 cm,
wym.: 80x80 cm, 90x90 cm

od

299

zł
szt.

DESZCZOWNIA
SVART INVENA
TREND

z baterią termostatyczną,
kolor czarny - 449 zł/szt.

kabina walk-in

czyli ścianka prysznicowa z profilami w modnym kolorze czerni.
szkło hartowane 8 mm, wym.: 90x200 cm - 599 zł/szt.,
100x200 cm - 649 zł/szt.

7999

zł

7999

szt.

natryskowa

7999

zł
szt.

zlewozmywakowa
ścienna

umywalkowa
ścienna

seria
baterii
VIVO

głowica 35 mm

99

99

zł
szt.

wannowa

59

zł
szt.

99

zł
szt.

zlewozmywakowa
stojąca

49

99

zł
szt.

umywalkowa
stojąca

Zestaw mea*

kolor dąb craft złoty;
--szafka z umywalką, szer.:
50 cm - 299 zł,
55 cm - 349 zł
--słupek, wys. 170 cm - 309 zł
*zestaw bez armatury i akcesoriów

Zarejestruj kartę PAYBACK i tankuj na stacjach bp z RABATEM DO 30 GR/L! Szczegóły na bp.pl
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189

zł

od

zest.

599

zł
szt.

zestaw nice*

szafka z umywalką, szer. 50 cm,
lakierowany front, boki płyta MDF
*zestaw bez armatury

1.

299

2.

zł
zest.

3.

1. przycisk czarny - 817 zł
2. przycisk chrom - 777 zł

KOMPAKT
Z DESKĄ PP MiTo

Miska wisząca
bezkołnierzowa WC

odpływ poziomy, możliwość regulacji
spłukiwania eko (2/4 lub 3/6 l)

dostępne
kolory:

289

zł

4.

kpl.

129
125

zestaw zlew
GRANITOWY + BATERIA
1-komorowy, długi ociekacz, bateria
wylewką typu U; kolory: grafitowy, szary,
piaskowy
Sierpień 2022

99

zł
szt.

zł
szt.

umywalkowa
stojąca

seria baterii
ELBA
głowica 40 mm

99

zł

natryskowa

+200

3. Rekord Eco Rimfree - 599 zł
4. Nova Pro Premium Light Rimfree
- 799 zł

szt.

wannowa

6

stelaż podtynkowy
UNIFIX

139

zł
szt.

zlewozmywakowa
z wylewką typu C

149

zł

zlewozmywakowa
stojąca

129

zł
szt.

szt.

zlewozmywakowa
z wyciąganą
wylewką

129

zł
szt.

zł
szt.

zlewozmywakowa
ścienna

umywalkowa
ścienna

99

zł
szt.

umywalkowa
stojąca z ruchomą
wylewką

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

od

219

zł
szt.

GorWąOcDaA
od

159

zł
szt.

Grzejnik PSB stalowy ogrzewacz wody
dafi

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

33

zł

od

żeberko

149

zł
szt.

--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

219

769
W

kolory: biały, czarny mat

szer. x wys.
moc
biały
50x59,5 cm 263 W 169 zł
50x91 cm 363 W 229 zł
50x122,5 cm 475 W 289 zł

wys. 575 mm, szer. 70 mm,
gr. 70 mm, moc 769 W

od

119

czarny
189 zł
259 zł
329 zł

rura
wielowarstwowa
PEX
16x2 mm, 200 m.b.

zł
szt.

Pompa
obiegowa IBO
--25-40-180 - 119 zł
--25-60-180 - 129 zł

m.b.

R

GRZEJNIK
ŁAZIENKOWY RARO

GRZEJNIK
ALUMINIOWY
POWER 70

zł

195

zł

od

269

zł
szt.

szt.

POMPA
CYRKULACYJNA
CPI 15-15

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

Pompa
obiegowa
IBO Beta II

--25-40/180 h= 4,5 m - 269 zł
--25-60/180 h = 6 m - 279 zł
Sierpień 2022

7

399

+200
spawarka INWERTOROWA
REDOK OPTIMA 162i

zasilanie ~230 V / 50 Hz, prąd spawania 20 ÷ 160 A, średnice obsługiwanych elektrod: 2,0 mm / 2,5 mm / 3,2mm,
technologia inwerterowa IGBT - pełna wydajność i funkcjonalność przy maksymalnie zredukowanych gabarytach i wadze
względem tradycyjnych spawarek transformatorowych; zastosowane funkcje optymalizacji pracy: HOT START - chwilowe,
automatyczne podniesienie natężenia prądu przy starcie dla łatwiejszego zajarzania łuku, ANTY STICK - usprawnienie
ułatwiające oderwanie „przyklejonej” elektrody od obrabianego materiału po przypadkowym zetknięciu i zwarciu; wartość nastawionego prądu wyświetlana na ekranie LCD, przewody robocze z uchwytem elektrody i zaciskiem masowym
na szybkozłączach, wentylator chłodzący zapewniający wydłużenie czasu ciągłej pracy; automatyczny termostat gwarantujący zabezpieczenie przed przegrzaniem; waga urządzenia ok 4,5 kg
8
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zł
szt.

950
W

125
mm

239

zł
szt.

Szlifierka kątowa ELEKTRYCZNA 125 mm, 950 W
DEWALT DWE4117*

kompaktowa konstrukcja umożliwia komfortowy chwyt i zapewnia wygodną pracę, zabezpieczenie zaniku napięcia, nowatorska
budowa szczotkotrzymacza zwiększa żywotność szczotek, bardzo dokładnie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość
silnika, zastosowanie wyłącznie łożysk kulkowych gwarantuje wydajność i trwałość urządzenia, przycisk blokady wrzeciona
umieszczony u góry zwiększa maksymalną głębokość cięcia i ułatwia wymianę tarczy, zabezpieczenie przed pyłem w powietrzu chłodzącym, samoodłączające się szczotki zabezpieczają silnik przed uszkodzeniem w końcowej fazie ich zużycia, układ
łagodnego rozruchu, parametry techniczne: średnica tarczy 125 mm, moc 950 W, maks. prędkość obrotowa 12000 obr./min,
gwint wrzeciona m14, masa 1,99 kg
*3-letnia europejska gwarancja na elektronarzędzia, obowiązuje po zarejestrowaniu na stronie dewalt

399

zł
szt.

INDUKCYJNA PRZECINARKA
DO DREWNA TC-TS 200

parametry techniczne: 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 robocza 505x373 mm; w urządzeniu został zastosowany silnik indukcyjny,
uzyskujący większą wydajność i mniejszą awaryjności w porównaniu
do tradycyjnych silników szczotkowych; dołączony ogranicznik kąta
(+/- 60°) umożliwia precyzyjne cięcie pod kątem, ogranicznik równoległy z podwójnym mocowaniem i dwie wysokości ogranicznika, ostrze
tarczy wykonane z węglików spiekanych, ze względów bezpieczeństwa do urządzenia dołączony jest popychacz
Zarejestruj kartę PAYBACK i tankuj na stacjach bp z RABATEM DO 30 GR/L! Szczegóły na bp.pl
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279

259

zł
zest.

zł
szt.

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

129
Klucze nasadowe
1/4”, 1/2”, ZESTAW
110 szt., CrV

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

199

zł/szt.

199
159

zł/szt.

zł/szt.

239
1

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

199

zł/szt.

169

zł/szt.

5590

zł/szt.

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

10

Sierpień 2022

zest.

Szlifierka kątowa
1050 W

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

189

zł

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

od

399

zł

068

szt.

zł
m2

Schody strychowe
OptiStep OLB Basic

wym. 120x60 cm - 399 zł,
wym. 120x70 cm - 429 zł,
schody wyposażone są w zatrzask

Folia PSB
budowlana
czarna STANDARD

Dane techniczne:
maksymalne obciążenie - 150 kg
szerokość stopni - 7 cm
grubość płyty - 2,6 cm
wysokość skrzynki - 11 cm
współczynnik przenikania
ciepła klapy - U=1,54 W/m²K

gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m (68 zł/rolka)

098

Schody strychowe OptiStep OLB
to optymalne połączenie wysokiej jakości
z przystępną ceną. OLB to drewniane schody
termoizolacyjne z 20 mm warstwą izolacji.
Schody posiadają estetyczną klapę wykonaną
z płyty HDF w kolorze białym o gr. 2,6 cm.
Składana 3-segmentowa drabinka wykonana z drewna świerkowego pozwala na
komfortowe wejście na strych, a po złożeniu nie zajmuje miejsca w pomieszczeniu,
w którym zamontowano schody.

2999

gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m (98 zł/rolka)

3799

zł

AC3

AC4

7 mm

8 mm

AC3, 7 mm

3599

AC4, 8 mm

4299

zł

AC4

AC4

8 mm

8 mm

AC4, 8 mm

zł
m2

PANEL PODŁOGOWY
Dąb Savona

m2

PANEL PODŁOGOWY
DĄB COLORADO

m2

Folia PSB STANDARD
paroizolacyjna

m2

PANEL PODŁOGOWY
Dąb Aspen

zł

zł
m2

PANEL PODŁOGOWY
Dąb Veracruz
AC4, 8 mm, V-fuga

Zarejestruj kartę PAYBACK i tankuj na stacjach bp z RABATEM DO 30 GR/L! Szczegóły na bp.pl
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1599

zł
kpl.

PRODUKT
POLSKI

DRZWI
ZEWNĘTRZNE
boliwia

wyposażenie: skrzydło, ościeżnica,
próg, komplet akcesoriów; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie:
szyba hartowana, ramka czarna,
blacha ocynkowana, uszczelka na
całym obwodzie; zastosowanie: domy
jednorodzinne, szer. 90 cm

1499

PRODUKT
POLSKI

DRZWI
ZEWNĘTRZNE
KORAB

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”, szer.: 80, 90 cm

12
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zł
kpl.

od

399

zł
szt.

PRODUKT
POLSKI

SKRZYDŁO RAMOWE PRIX*
okleina 3D/FF, szer.: 60, 70, 80, 90 cm,
szyba hartowana, kolor biały FF
*cena bez klamki i ościeżnicy

HIT CENOWY!

549

zł
kpl.

Drzwi uniwersalne
MARS

drzwi stalowe, techniczne, ocynkowane,
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,
szer.: 70, 80 , 90 cm
Zarejestruj kartę PAYBACK i tankuj na stacjach bp z RABATEM DO 30 GR/L! Szczegóły na bp.pl
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3l
FARBA BIAŁA

za 1 zł

od

e 5 litrów
przy zakupi
wej
farby koloro

RY ŚWIATA
DULUX KOLO

2,5
litra

5699

zł
szt.

5
litrów

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)

6999

109

zł
szt.

9
litrów

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

od

999

Sierpień 2022

szt.

biała, lateksowa,
matowa farba dedykowana do malowania ścian i sufitów;
odporna na zmywanie i szorowanie; 11,5 l (9,48 zł/l)

5999

zł
szt.

SadoliN
Garden

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)
14

zł

MAGNAT
Ultra matt

5
litrów

0,9
litra

DEKORAL
EMAKOL STRONG

szt.

11,5
litra

Dulux
Super Biały Mat

0,2
litra

zł

nowoczesny, wydajny impregnat do drewna, służy do dekoracyjnego i ochronnego malowania wszelkich
drewnianych powierzchni na zewnątrz, 5 l (12 zł/l)

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

od

9

99

zł

od

szt.

20

99

zł
szt.

sztuczny
storczyk

+50

- 41,99 zł

OSŁONKi

osłonka
ceramiczna

różne rozmiary
i kolory

- 20,99 zł

Sztuczna roślina to
rozwiązanie idealne
dla tych, którzy zapominają o podlewaniu
kwiatów, często podróżują i nie mają ręki
do kwiatów, a jednak
marzą o zielonej przestrzeni w domu.
Zachwycają naturalnym wyglądem
i najwyższąjakością
wykonania
Roślinę z tworzywa
sztucznego możesz ją
postawić w dowolnym
miejscu: na balkonie,
w patio i na podłodze
w przedpokoju

Nasze piękne wazony
wykonane z glazurowanej terakoty będą
pięknie prezentowały
się w każdym wnętrzu.
Delikatny róż doda
ciepła i delikatności.

od

5.

1.

4.

zł
szt.

wazony
i sztuczne
kwiaty

5.

2.

3099

3.
1.
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1. Ficus Natasja Variegata
(2 warianty) w doniczce
ceramicznej, liście z beżową
obwódką; całkowita wysokość 46 cm, średnica doniczki 11 cm - 70,99 zł
2. Cyklamen biały w doniczce
ceramicznej, idealnie imituje
prawdziwą roślinę; całkowita
wysokość 31 cm, średnica
doniczki 11 cm - 70,99 zł
3. różyczka różowa lub biała
w doniczce ceramicznej;
całkowita wysokość 33 cm,
średnica doniczki 11 cm
- 79,99 zł
4. wazon z terakoty, kremowy,
dostępny w dwóch wzorach,
wysokość 30,5 cm, śr.
13,5 cm - 70,99 zł
5. wazon ceramiczny, różowy,
różne kształty i wysokości
śr. 10,5x23 cm - 38,99 zł;
śr. 11,5x16 cm - 33,99 zł;
śr. 12x12 cm - 30,99 zł
Sierpień 2022
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dom

10

99

czysty

3999

zł
opak.

nowość
zł
szt.

+50
e
ymał
w ytrz nne
i chło ka
ąb
jak g

ściereczki/ręczniki
uniwersalne słonik jumbo

FAIRY PROFESSIONAL

wielokrotnego użytku, na mokro/na sucho;
miękkie i super chłonne; 100 listków w rolce
o wym. 25x23 cm (0,11 zł/szt.)

płyn do mycia naczyń
LEMON/SENSITIVE NEW, 5 l (8 zł/l)

39

99

zł

26

99

szt.

zł
szt.

+50
LENOR
PROFESSIONAL

PUROX

koncentrat do płukania, różne rodzaje,
4,75 l/5 l (od 8 zł/l)
16
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perfumowany proszek do prania COLOR,
9,2 kg/120 prań (2,93 zł/kg; 0,22 zł/pranie)

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

od

2

49

zł
opak.

Zalety stosowania:
--skuteczność i wydajność dzięki wysokiej
zawartości bakterii i enzymów
--szybka i efektywna redukcja osadów stałych
--likwidacja nieprzyjemnych zapachów
--wspomaganie naturalnych procesów rozkładu
--zmniejszenie częstotliwości opróżniania
zbiornika
--profilaktyka przed tworzeniem się zatorów
--sprawne działanie kanalizacji/instalacji
--świeży eukaliptusowy zapach
--bezpieczna formuła
--łatwe dawkowanie i wygodne
przechowywanie produktu

+100

KRET, bio aktywator

do szamb i przydomowych oczyszczalni
ścieków;
--1 kg - 34,99 zł + 100 punktów
PAYBACK;
--saszetka, 25 g - 2,49 zł (9,96 zł/100 g)

1099
599
1299

zł
opak.

BREF COLOR ACTIV
kostka do WC, różne rodzaje,
3x50 g (86,60 zł/kg)

zł
opak.

zł
szt.

SIDOLUX
CRYSTAl

do mycia szyb ARCTIC, LEMON, 650 ml
(9,22 zł/l)

REGINA SUPER LONG
ręcznik kuchenny biały, a’1

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

od

19

99

zł
szt.

kuchnia

109

90

zł
zest.

Przybory kuchenne SCANDI

Koszyk METALOWY
malowany proszkowo na kolor czarny
matowy; posiada dwa wygodne uchwyty
wykonane z drewna; pojemny;
wym.: dł. 29 cm, szer. 20,3 cm - 39,99 zł

+100
mop vileda EASY
WRING & CLEAN TURBO

waży
maks. do
5 kg

w ofercie również wkład do mopa
- 24,90 zł/szt.

od

690

zł
szt.
waga kuchenna
nowoczesna, elektroniczna, waży
do 5 kg i z dokładnością do 1 g;
posiada funkcję zerowania
i tarowania - 41,99 zł

wałek silikonowy
materiał: drewno, tworzywo sztuczne, silikon;
kolor czarny; wym. 5x5x39 cm;
waga 330 g - 25,99 zł

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
18
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deska w wielu kształtach, wykonana
z najwyższej jakości drewna
bambusowego - 19,99 zł

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

od

1999

zł
szt.

koszyk
podwieszany

maks.
obciążenie
5 kg

1. szer. 30 cm - 20,99 zł, szer. 40 cm - 21,99 zł
2. LOFT czarny - 19,99 zł

2.

1.
dodatkowe miejsce
do przechowywania
bezinwazyjny montaż
znajdzie zastosowanie w kuchni,
łazience, garderobie, a nawet w biurze

od

3199

zł

Sprytne przechowywanie!
Czasem trudno jest mieć wszystko idealnie poukładane i posegregowane. Na szczęście jest na to proste rozwiązanie. Pojemnik MONARO jest idealny do
przechowywania, np. dziecięcych klocków, zabawek
lub do przechowywania dodatkowej pościeli, ubrań
czy też dokumentów. Znajduje zastosowanie w wielu
miejscach np. w biurze, garażu, salonie, sypialni,
pokoju dziecięcym lub piwnicy.
Korzyści i zalety:
• występuje w wielu wielkościach, aby sprostać
każdym potrzebom
• dzięki transparentności dokładnie widzisz
zawartość
• możesz na nim układać inne pojemniki lub
przedmioty, dzięki solidnemu wykonaniu
z tworzywa sztucznego
• innowacyjna pokrywka otwiera się na zewnątrz
• świetny do przechowywania dziecięcych
klocków lub dodatkowej pościeli

szt.

pojemniki
MONARO

kolory: czarny, szary;
--10 l - 31,99 zł
--18 l - 39,99 zł
--26 l - 46,99 zł

od

420

zł
szt.

1.
2.

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

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

15

50

zł
szt.

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 mikrofibry - 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

20
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71

99

zł
kpl.

Niezależnie od tego czy
posiadasz rustykalne
wnętrze, czy jednak wolisz bardziej współczesny
styl, nic tak nie dopełni
wystroju mieszkania
jak dekoracyjna trawa
pampasowa.

Zestaw
sztucznych
pampasów
Pamply

kpl. 3 szt. o dł. 110 cm;
materiał jedwabny, papier,
drucik żelazny; dostępne
w różnych kolorach

Ta bujna i pierzasta ozdoba ostatnio stała się obsesją zarówno wśród właścicieli domów, jak i profesjonalnych dekoratorów wnętrz.
Trwałość i wszechstronność tej dekoracji oferuje niemalże nieograniczone możliwości projektowe. Oznacza to, że nigdy nie zabraknie Ci opcji jej dopasowania, niezależnie od tego jaki styl lub wygląd chcesz osiągnąć. Trawa pampasowa będzie wyglądać
spektakularnie zarówno samodzielnie, jak i w kompozycji kwiatowej. To również doskonała dekoracja dla osób z alergią na pyłki
- jest całkowicie bezpieczna!

od

1299

zł
szt.

Ręcznik MARINA

dostępny w różnych kolorach, 100% bawełna, wym.:
- 50x100 cm - 12,99 zł - 70x140 cm - 25,99 zł
Zarejestruj kartę PAYBACK i tankuj na stacjach bp z RABATEM DO 30 GR/L! Szczegóły na bp.pl
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HIT CENOWY!

2990

od

zł

39

90

zł
szt.

zest.

Uchwyt TV

regulowany DPM 1M10 do ekranów 26-55”; odległość od ściany:
2,5 cm; regulacja pochylenia;
maks. obciążenie 45 kg; akcesoria
montażowe w zestawie

8490

Uchwyt TV

regulowany DPM 1M08 do ekranów 26-55”; odległość od ściany 7-46 cm; regulacja
pochylenia i obrotu; maks. obciążenie 35 kg; zkcesoria montażowe w zestawie

zł

7490

szt.

zł
szt.

przedłużacz biurkowy
uchwytowy z USB

gniazdo meblowe z uchwytem montażowym i ładowarką do wszelkiego rodzaju
urządzeń mobilnych, ładowanych przez port USB np. tablety, smartfony; urządzenie
posiada dwa gniazda sieciowe z uziemieniem i przesłonami torów prądowych, dwa
porty ładowarki USB, elastyczny przewód o długości 1,4 m oraz zacisk śrubowy,
który umożliwia przytwierdzenie podstawy gniazd do krawędzi blatu biurka lub
półki, bez konieczności wiercenia otworów montażowych.

montaż

22
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przedłużacz
biurkowy
nablatowy z USB

nabiurkowa listwa zasilająca to doskonałe i praktyczne urządzenie, które
umożliwia podłączenie sprzętu różnego
typu, również tego ładowanego przez
port USB; posiada 3 gniazda prądowe
z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (typ 3) oraz 2 porty USB, które tak
wkomponowano w obudowę urządzenia, by zajmowało ono mało miejsca na
blacie biurka; listwa dodatkowo wyposażona jest w wyłącznik główny oraz kabel
zasilający o długości 1,4 m

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

od

6990

zł
szt.

PLAFON ITALIA LED

z czujnikiem ruchu 360 stopni;
--moc 12 W - 69,90 zł
--moc 16 W - 75,90 zł

--oszczędność energii - oprawa świeci tylko wtedy, gdy jest to potrzebne
--PIR - pasywny czujnik rychu reagujący na promieniowanie podczerwone
--duży zasięg wykrywania - wysokość montaży od 2 do 6 metrów
--neutralne dla oka światło - na poziomie 4000K i CRI>80 sprzyja skupieniu i pracy
--kąt widzenia czujnika ruchu 360° - wykryje ruch z każdej strony
--IP20 - oprawa dedykowana jest do pomieszczeń o normalnej wilgotności
--regulacja czułości - na światło w zakresie 3 - 2000 LUX, pozwala zadecydować
w jakich porach dnia oprawa będzie działać

od

49

90

zł
szt.

Antena TV
różne rodzaje

od

24

90

zł
szt.

PRZEDŁUŻACZE
BIURKOWE

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

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

499

od

zł
szt.

21

90

zł
szt.

1.
3.

2.

Żarówka LED
Classic

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

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

od

7

99

zł

od

szt.

1.

ŻARÓWKA LED G9

599

zł
szt.

ŻARÓWKA LED GU10
gwint GU10, barwa światła:
eutralna biel
--moc 3,8 W - 5,99 zł
--moc 8,4 W - 9,99 zł
24
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2.

69

90

zł
szt.

3.

LAMPKI BIURKOWE LED

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

od

dostępne
kolory:

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

5590

zł
szt.

OPRAWA
ELEWACYJNA ESO

kolory: czarny i inox; gwint E27
Zarejestruj kartę PAYBACK i tankuj na stacjach bp z RABATEM DO 30 GR/L! Szczegóły na bp.pl

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

systemy ogrodzeniowe firmy

689

Przęsło ogrodzeniowe KORA*

10

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

lat Gwarancji*

Ogrodzenie Kora charakteryzuje się poziomo ułożonymi tralkami.
W niepowtarzalny sposób podkreśla współczesną architekturę domu i ogrodu.
Nowoczesny design pozbawiony elementów dekoracyjnych z pewnością uwidoczni
wyjątkowość każdego budynku.
Produkt wykonany z najwyższej jakości materiału co gwarantuje niezmienny
wygląd przez wiele lat.

lat Gwarancji*

139

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

zł
przęsło

10

lat Gwarancji*

produkt
ocynkowany

zawiasy
w komplecie

zł
przęsło

malowane
proszkowo

sztyft
zaprawkowy
w komplecie

produkt
bramy
posiada
przystosowane
certyfikat CE do automatu

249

zł
przęsło

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

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

