Czerwiec
2020
Oferta ważna
od 05.06 do 20.06
lub do wyczerpania zapasów.

www.mrowka.com.pl

2.

m jak mrówka
porady i pomysły
dla Twojego domu
- 2,49 zł/szt.

od

1499
zł/szt.

1.

3.

1.

od

89

akcesoria basenowe

1. pływak do chemii basenowej, duży - 19,99 zł
2. zestaw do czyszczenia basenów - 109 zł
3. filtr do pomp basenowych - 14,99 zł

zł/szt.

od

1295
zł/szt.

baseny

2.
1. prostokątny 2-pierścieniowy
wym.: 2,62 x 1,75x0,5 cm - 89 zł
2. ogrodowy stelażowy z pompą,
wym. 457 x 107 cm - 1199 zł

699
zł/szt.

1.
2.
3.
chemia basenowa
basen ogrodowy

- rozporowy, wym. 183 x 51 cm - 99 zł
- rozporowy, wym. 274 x 76 cm - 199 zł
- rozporowy, wym. 305 x 76 cm - 219 zł
- rozporowy, wym. 366 x 76 cm - 309 zł

hit cenowy

od

189

999

zł/szt.

4.

5.

1. alkasol flox, 1 l – klaruje wodę basenową - 12,95 zł
2. ekstra chlor, granulki, 1 kg, zwalcza glony, bakterie
i grzyby - 32,99 zł
3. triochlor, tabletki, 20 g, dezynfekuje wodę basenową
- 37,99 zł (1899,50 zł/kg)
4. alkasol rand, usuwa osad na linii wody, 1 l - 23,99 zł
5. alkasol plus, 1 l, podwyższa odczyn ph wody
- 18,99 zł

495

zł/kpl.

zł/kpl.

Wąż ogrodowy psb

Fotel
bujany*

wym. 82x69x189 cm, kolory poduszek: szare, kolor
stelażu: szary, brązowy
*w wybranych sklepach

grill
ruchomy okrągły
z dwiema bocznymi półkami

3-warstwowy, poliestrowy oplot krzyżowy,
odporny na promienie UV, 1/2” 15 m
- 9,99 zł/szt., 3/4” 20 m - 27,90 zł/szt.,
zestaw wąż 1/2” 20 m.b. + końcówki
- 20,90 zł/zest.

999

zestaw MEBLI
OGRODOWYCH majorka

zł/zest.

Zestaw mebli
ogrodowych RIWIERA

2 x fotel; 1 x stolik

zestaw zawiera: stolik prostokątny,
wym.: 90x50 cm, wys. 37 cm;
sofę, wym.: 127x51,5 cm, wys. 76 cm
i 2 fotele, wym.: 61,5x51,5 cm, wys. 76 cm

od

1399
zł/szt.

1. DonicA BARREL

różne wymiary i kolory - od 30,99 zł

2. DonicA ARIZONA

różne wymiary i kolory - od 13,99 zł

1.

2.

psb Mrówka Przemyśl

2537

od

zł/szt.

1490
zł/szt.

1.
zegar
przepływowy
stalco garden

nawadnianie

- rozdzielacz poczwórny - 21,99 zł
- zraszacz obrotowy pulsacyjny - 10,99 zł
- zraszacz obrotowy - od 6,99 zł

2.

129

3.

OPRYSKIWACZ OGRODOWY

1. szalona stokrotka, wys. 100 cm - 14,90 zł
2. wieloryb - 22,90 zł
3. wodna ośmiornica - 39,90 zł

zł/kpl.

Rozdzielacz
na kran

3/4” - 1/2” z czterema
zaworami
- 27,90 zł

nawadnianie

- przyłącze z gwintem wewnętrznym z redukcją ¾”
na 1” - 2,79 zł
- szybko złącze przelotowe, ½”- 2,99 zł, ¾” - 3,99 zł
- zraszacz pistoletowy prosty s-80468 - 15,99 zł
- zraszacz pistoletowy 6-funkcyjny s-80465 - 15,99 zł
- złącze węża z zaworem sterującym s-80359 - 8,99 zł
- zestaw 4 elementów ze zraszaczem prostym ½”
s-80314 - 13,95 zł

199

wózek garden

2.
1.

Zestaw
złączek

- wózek PCV Standard 45; wąż Stalco
Garden 1/2” 20 m; przyłącze Stalco
Garden 1/2” 1,2 m; złącza Stalco
Garden 1/2”; zraszacz prosty Stalco
Garden

od

Zraszacz pulsacyjny
1/2” + pistolet prosty
na szpilce metalowej duży, regulastrumień (na kran
cja zasięgu i sektora - 29,90 zł
3/4” - 1/2”) - 29,90 zł/zest.

599

1790

3. zł/szt.

zł/szt.

od

zł/zest.

599
zł/szt.

+50°P
PRODUKTY NA OWADY

Lodówka
turystyczna

elektryczna, 12/230 V, 20 l

od

159
zł/szt.

- 750 g - 2,99 zł
- 2x 200 ml - 3,49 zł/kom.
- hot/cold żelowy 200 g - 1,59 zł

5.

od

Szczotki

2.

MATA PIANKOWA

6.

1. spirale na komary - 5,99 zł/opak. (0,60 zł/szt.)
2. gaśnica na osy i szerszenie, 300 ml - 12,90 zł (43 zł/l)
3. elektro + płyn 3w1, na muchy - 19,90 zł
4. spray na komary i kleszcze 50% DEET
180 ml - 29,90 zł (166,11 zł/l)
5. muchospray, 750 ml - 14,90 zł (19,87 zł/l)
6. siatka na drzwi magnetyczna, czarna,
wym.: 100x220 cm - 29,90 zł, 160x220 cm - 34,90 zł

1.
wkłady do lodówki

4.

699
zł/szt.

1. gospodarcza - 7,99 zł
2. ulicowa amatorska,
różne wymiary - od 6,99 zł

1. wym. 30x30x9 cm - 22,90 zł
2. wym. 59x30x18 cm - 99 zł

ŁAPACZ
KOMARÓW
ELEKTRYCZNY

wym.: 51x21 cm, 198 g,
pracuje na 2 baterie
AA (2 szt. w zestawie)

piłka pcv

miks wzorów i kolorów - 5,99 zł

1990

Trzonek
do szczotEK,
grabi, łopaty

zł/szt.

różne rodzaje
- od 6,99 zł

2.

1.
podstawa słupa

wbijana, ocynkowana
- wym. 45x45/550 mm - 13,99 zł
- wym. 70x70/750 mm - 17,99 zł
- wym. 90x90/750 mm- 28,99 zł

Zabawa w

Piłka neoprenowa do gry

Opryskiwacz

do pielęgnacji roślin, regulowana
dysza umożliwiająca ustawienie rozpylenia cieczy, gwarancja na zbiornik
wydłużona do 3 lat - 39,99 zł/szt.

ogrodzie

1399
zł/szt.

1. w nogę, rozm. 5, 2. w siatkę, rozm. 5

1.

2.

Zestaw do piasku

1. ZWIERZĄTKA,
różne modele - 17,90 zł/zest.
2. wys. 17 cm, 2 modele, wiaderko, sitko, łopatka,
grabie, konewka, 1 foremka - 22,90 zł/zest.

4990
DOMEK TOMEK

849
zł/szt.

wym.: dł. 125 cm, szer. 178 cm, wys. 211 cm;
drewno sosnowe zabezpieczone impregnatem

2
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zł/szt.

PLAC ZABAW CUBIC GAMMA

Piaskownica
muszelka

konstrukcja: siatka 125x200 cm wykonana z wytrzymałej liny, ścianka
wspinaczkowa, drabina linowa, pozioma drabina stalowa
(4 szt. poprzeczek zielonych), lina wspinaczkowa z supłami, drabinka
linowa 5 stopni, drewno sosnowe zabezpieczone impregnatem

dwuczęściowa, wym.:
87x78x20 cm, niebieska
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

795

zł/kpl.

99

od

zł/szt.

- 99 zł

meble bistro

- krzesło black/brown
- 59,95 zł
- stolik - 79,99 zł

stół dia

2 x fotel, 1 x stolik, 1x kanapa

od

zł/szt.

krzesło roma
zestaw mebli ogrodowych ibiza

5290

- 179 zł

Meble cezar

ławka: z podłokietnikiem - 369 zł, bez podłokietnika - 349 zł;
krzesło: z podłokietnikiem - 289 zł, bez podłokietnika - 279 zł;
stół: mały - 329 zł, duży - 429 zł; drewno olcha

79

Leżanka ogrodowa

279
zł/szt.

zł/szt.

4-poz. biała, szer. 74 cm,
dł. 190 cm, wys. 40 cm
- 199 zł/szt.

Dostępne kolory:

od

129
zł/szt.

Pawilon
POLY

300x300x250 cm,
kolor: bordo, zieleń,
granat

Fotel

7995

PARASOL POLY
wym. 2,4 m

299

huśtawka
ogrodowa vip

zł/szt.

szer. 170 cm, z poduszką cl

KRZESŁO
GHOST KOŚĆ
SŁONIOWA

7-pozycyjny,
aluminiowy,
grafitowy
- 99 zł/szt.

Relaks w ogrodzie

zł/szt.

629
zł/szt.

259
zł/szt.

Parasol
ogrodowy
prostokątny,
wym. 2,5 x 3,5 m

1199
zł/szt.

499

zł/szt.

HUŚTAWKA BALI

PAWILON OGRODOWY
Z MOSKITIERĄ LUX

- kolor zielony , szer. 300 x gł. 300 x wys. 250 cm.

- 4-osobowa rozkładana konstrukcja z funkcją łóżka, w zestawie z moskitierą, poduszki z wypełnieniem flocke, grubość
rur: Ø 42 x 1,2 mm, stelaż: szer. 220 x gł. 134 x wys. 157 cm,
wymiary siedziska: szer. 170 x gł. 50 x wys. 55 cm, max
obciążenie: 300 kg

FOTEL
MALAGA
PLUS

169
zł/szt.

od

129
zł/szt.

od

1190
zł/szt.

HUŚTAWKA OGRODOWA LUNA

w komplecie z huśtawką poduszki oraz daszek o takim
samym deseniu; poduszka 2-częściowa, na siedzisko
i oparcie. wierzch wykonano z tkaniny polibawełna, spód
z lutrasilu; wolant obszyty lamówką dopasowaną kolorystycznie do poduszek; pikowania: oparcie i siedzisko.
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

stół
cateringowy składany

180 cm - 169 zł
- ławka cateringowa składana - 129 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

KRZESŁO
TURYSTYCZNE

- 11,90 zł,
- reżyserskie
składane - 30,90 zł

Czerwiec 2020

3

od

2490

1790

ZABAWKI zł/szt.
NadmuchiwanE

1.

zł/szt.

1. RYBKA NEMO,
z uchwytami
wym.: 100x50 cm
2. WODNY ŚWIAT, łódka
dziecięca, wym.: 112x70 cm

2.

4.

2.

ZABAWKI PLAŻOWE NadmuchiwanE

4490

zł/szt.
ślizg wodny

pojedynczy,
wym.: 500x90 cm

od

1290
6.

1.

od

od

8

99

3.

69
zł/szt.

zł/szt.
Koło
do pływania

1.
2.

5.

3590

2490

MateracE do pływania

1. matowy, 3 kolory, wym.: 183x69 cm - 12,90 zł
2. z okienkiem, wym.: 190x70 cm - 23,90 zł
3. Ananas, wym.: 190x87 cm - 49,90 zł
4. Frytki Francuskie Jumbo, wym.: 151x138 cm - 39,90 zł
5. Japoński klapek, wym.: 165x70 cm - 54,90 zł
6. PLAŻOWY Z OPARCIEM, wym.: 150x86 cm - 34,90 zł

Basen
nadmuchiwany
Ósemka

1. wym.: 175x109x46 cm - 69 zł
2. Giant, wym.: 240x140x47 cm - 99 zł

od

zł/szt.
Materac
welurowy

zł/szt.

SINGLE
seria CAMPING,
nadmuchiwany,
wym.:
191x73x22 cm

Basenik dziecięcy

zł/szt.

od

899
zł/szt.

Osłonki

- od 10,99 zł/szt.

Misy

- od 7,99 zł/szt.

Pompa

Donice

do nadmuchiwania materacy,
zabawek, zasilanie 12 V, wym.:
11,7x9,7x11,3 cm - 44,90 zł/szt.

- od 11,99 zł/szt.

PODSTAWKI

- od 3,99 zł/szt.
różne wymiary
i kolory

y
hit cenow

59

Krzewy
ozdobne

99

różne rodzaje
- od 8,99 zł

zł/panel

- drut śr. 4 mm, oczko 50 x 200 mm, wys. 1,2 m, ocynk

zł/zest.

93

99

Zestaw mebli
ogrodowych
8-osobowy

zł/panel

fotel, wym.: 58x62x85 cm;
stół, wym.: 190x90x75 cm,
blat szklany, kolor oplotu czarny,
poduszki kolor ciemny szary; zestaw zawiera: 1 stół, 8 krzeseł z poduszkami

- drut śr. 4 mm,
oczko 50 x 200 mm,
wys. 1,2 m, grafit

od

różne rodzaje
- od 10,99 zł

1699

panel ogrodzeniowy

panel
ogrodzeniowy

Krzewy
owocowe

169
zł/przęsło

1.

2.

+50°P

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE*

1. NIKOLA II, szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + ral 7016 struktura - 169 zł; 2. bona, szer. 2 m, wys. 0,60 m,
stal ocynk + czarny struktura - od 339 zł; szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + ral 7016 struktura - 359 zł; 3. liwia, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, stal ocynk + ral 9005 - 199 zł
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki, 10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

4
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i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

3.

1.

od

39

2.

zł/szt.

+50°P

Muszla plażowa POP UP

74

wym.: 1. dł. 150 cm, szer. 83 cm, wys. 98 cm - 39 zł; 2. dł. 200 cm,
szer. 120 cm, wys. 90 cm - 69 zł

90

zł/szt.

2.

Namiot Cooldome 2

stelaż z włókna szklanego, wodoszczelność 300 mm słupa wody

1290

3.

od

zł/szt.

Mata plażowa
z poduszką

Ręcznik

składana na kształt
torby, wym.: 180x85 cm

1.

1990
zł/szt.

1. OKRĄGŁY Z FRĘDZLAMI, śr. 170 cm, 100% bawełna, 2 kolory - 79 zł
2. VELOUR, wym.: 75x150 cm, 400 g, 4 wzory - 24,90 zł
3. KĄPIELOWY, wym.: 71x148 cm, 300 g, 9 wzorów - 19,90 zł

899

199

329

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Grill
okrągły
składany

129
zł/szt.

śr. 54,5 cm,
wys. 84 cm

grill węglowy
prostokątny

3599

na kołach

zł/szt.

grill
gazowy

4 palnikowy z bocznym
palnikiem mg661

289

zł/szt.

przyłbica
ochronna

zł/szt.

kosiarka
elektryczna
vander vke713

139
zł/szt.

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

169
zł/szt.

nożyce
do żywopłotu
vander vnz703

odkurzacz / dmuchawa
elektryczna 3200 w
nac vbe- 320-as-j

zł/szt.

nożyce do żywopłotu
nac he50-y

kosa spalinowa
vertex vks-52
basic, 3 km

kosiarka
spalinowa
vander vks 780

1499

199

3
KM

3200
W

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

469
zł/szt.

kosa spalinowa
nac bp540-30b-v
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5

9990

lampa
irma
3pe27

od

zł/szt.

oris trade
led st 64
filamen

1090

od

6890
zł/szt.

e27

zł/szt.

od

2190
zł/szt.

wentylatory VENO

od

9990

kanlux – oprawa
halogenowa enali

zł/szt.
lampa mira

- el-10b/10 W - od 21,90 zł
- el-21b/21 W - 48,90 zł
- el-31b/31 W - 69,90 zł

- 3pe27 - 99,90 zł
- 5pe27 - 159,90 zł

od

hit cenowy

od

7

99

2990

11990

volteno – kula

zł/szt.

zł/szt.
wentylator
volteno

- 15 cm - 19,90 zł,
- 20 cm - 25,90 zł,
- 25 cm - 39,90 zł

stojący, na pilota

PORTO
OŚWIETLENIE
POD PARASOL

499

299

zł/szt.

zł/szt.

flower

solar
plastik

10 cm

1990
zł/szt.

zł/szt.

solar
polux
kula

- biurkowy 30b - 68,90 zł
- biurkowy 30gr - 68,90 zł
- stojący 40-b, 40-gr - 79,90 zł

biała, zielona,
różowa, żółta

3.
1.

2.

OPRAWA
OŚWietleniowa

1. TEKSAS
- sufitowa, 1xE27 - 49 zł
- zwis, 1xE27 - 55 zł
- sufitowa, 3xE27 - 129 zł
2. DALLAS, zwis, 2xE27 - 89 zł
3. WEGA, sufitowa, 3xE27 - 79 zł

od

5399
zł/szt.

49

od

zł/szt.

od

3490
zł/szt.

od

klimatyzator

- sky-3a/9000 - 1899 zł
- sky-5a/12000 - 2099 zł

od

1899

zł/szt.

7990
zł/szt.

BETCOM Stolik kawowy

rama metalowa, lakierowana na kolor czarny, do samodzielnego montażu; blat z płyty
MDF, wym. 40x40x40 cm lub 46x40x80 cm - od 79,90 zł

MAREL pufa
roleta dzień noc
różne kolory, rozmiary

6
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roleta zaciemniająca
różne kolory, rozmiary

w stylu loft glamour, tapicerowana tkaniną aksamit, stelaż metalowy w kolorze czarnym,
wymiary średnica 40 cm, wysokość 39 cm; dostępny w kolorach: beż, bordo, niebieski,
koralowy - 84,90 zł
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

489

od

799

zł/szt.

zł/zest.

od

249
zł/szt.

ZESTAW RONDA

kolor: biały/buk truflowy; słupek C 40, podwieszany
- 249 zł; szafka z umywalką, 60 cm D60 2D0S DSM 2422,
podwieszana - 399 zł

129

zestaw mebli kuchennych mela
kolor dąb sonoma 1,2/1,8 + blat

+500°P

zł/zest.

329
zł/kpl.

od

+100°P

Kabina z hydromasażem Luna

399

hydromasaż 3 dysze, deszczownica z rurką, słuchawka
prysznicowa, przełącznik funkcyjny, wys. brodzika
15 cm, gł. brodzika 5 cm, kabina bez syfonu,
wym.: 80x80 cm - 799 zł, 90x90 cm - 899 zł

zł/zest.

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

399

Zestaw SILVES/
PAPAJa/MARO*

zł/zest.

szafka z umywalką + lustro
z szafką i oświetleniem;
kolor biały; wym.:
65 cm - 399 zł,
75 cm - 419 zł,
85 cm - 459 zł
*cena nie zawiera armatury

Zestaw Praxis*
szafka z umywalką,
szer. 50 cm, DSM,
lakierowany front

129
zł/szt.

SERIA BATERII
ZXC 4100

Kolumna
natryskowa
A-18 DEX

33
zł/szt.

chromowany drążek wys. 96 cm
i śr. 22 mm, deszczownica,
słuchawka prysznicowa, mydelniczka, przewód natryskowy

umywalkowa sztorcowa
jednouchwytowa

45
zł/szt.

od

299

zł/szt.
AKCESORIA ŁAZIENKOWe
szeroki wybór

499

zestaw
mebli garda

399

od

zlewozmywakowa sztorcowa
jednouchwytowa

pojemnościowy
ogrzewacz
wody ELPROM

zł/szt.

zlewozmywakowa
ścienna jednouchwytowa

poj. 50 l - 289 zł,
poj. 80 l - 359 zł,

zł/zest.

zł/zest.

natryskowa
jednouchwytowa

deska
wolnoopadająca

289

zł/szt.

59

szafka, umywalka,
lustro z oświetleniem

od

+100°P

59
zł/szt.

59
zł/szt.

ZESTAW
PODTYNKOWY HIT
przycisk chrom, deska
wolnoopadająca

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

KOMPAKT wc
Arteco Clean On

3/5 litra, deska duroplast
wolnoopadająca,
- odpływ poziomy - 399 zł
- odpływ pionowy - 419 zł

deska
wolnoopadająca

umywalkowa ścienna
jednouchwytowa

59
zł/szt.

wannowa
jednouchwytowa

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

od

299

zł/szt.

wanna

- wym. 140 x 70 cm - 299 zł
- wym. 150 x 70 cm - 329 zł
- wym. 160 x 70 cm - 339 zł
- wym. 170 x 70 cm - 359 zł

Czerwiec 2020
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od

1595
zł/szt.

ubrania robocze

- półbuty robocze light premium s-44318 - 86,99 zł
- koszulka polo garu’ s-44643 - 26,99 zł
- spodnie robocze - szorty basic line „s” premium s-47884 - 56,99 zł
-sandał roboczy service s-48059 - 72,99 zł
- spodnie robocze szorty piaskowe s-44603 - 68,99 zł
- t-shirt biały tsra 150 - 15,95 zł

279

12
V

zł/zest.

1,3
A
walizka

w komplecie

walizka

550
W

w komplecie

900
W

109

+100°P

zł/szt.

Wiertarko-wkrętarka 12 V Li-ion

Wiertarka udarowa*

Vertex Młotowiertarka RH2602

zasilanie 230 V/50HZ; moc 900 W; moc udaru: 2,4J
prędkość obrotowa 0-900 obr./min; obroty prawe lewe
średnica wiercenia: w betonie 26 mm, w drewnie do
30 mm, w metalu do 13 mm; walizka; w zestawie: dwa
dłuta, 3 wiertła, wymienne głowice, pojemnik ze smarem

22
Nm

akumulator 12 V, 1,3 Ah, Li-Ion; maks. moment
obr. 22 Nm; 20 ustawień momentu obrotowego

moc 550 W; obroty 0-3000 min-1; udar
4800 min-1; uchwyt 1,5-13 mm; wiercenie
w drewnie/metalu/betonie: 25/8/10 mm; walizka
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu produktu
na stronie producenta

429
zł/kpl.

369
zł/kpl.

warsztatu
do Twojego

399
zł/szt.

Wiertarko-wkrętarka 18 V LI-ION

STALCO SZLIFIERKA KĄTOWA S-97105

- 2 baterie 18 V Li-Ion o poj. 2,5 Ah; maks. moment obr. 38 Nm;
2 biegi; prędkość bez obciążenia 0-400/1400 obr./min;
metalowy uchwyt o śr. 10 mm; maks. śr. wiercenia: drewno
- 25 mm; stal - 10 mm, w komplecie torba i 45 akcesoriów

max średnica tarczy [mm]: 230; napięcie elektryczne [V]:
230; moc [W]: 2200; prędkośc obrotowa [obr/min]: 6000
średnica otworu tarczy [ø mm]: 22,23; gwint wrzeciona:
M14; waga [kg]: 6,5; osłona tarczy; rękojeść boczna
klucz do wymiany tarczy

7990
zł/kpl.

720
W

209

125
mm

zł/szt.

bosch
szlifierka kątowa 720 w

moc nominalna 720 W; prędkość obr. bez
obciążenia 11000 min-1; gwint wrzeciona
szlifierki M14; średnica tarcz 125 mm

8
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bar
KOMPRESOR OLEJOWY VHC50

zasilanie: 230 V/50 Hz; moc - 1,5 kW; wydajność zasysania:
206l/h; pojemność zbiornika 50 l; maks ciśnienie na wyjściu
8 bar; waga netto 26 kg

Komplet
akcesoriów pneumatycznych

komplet akcesoriów pneumatycznych 5 sztuk:
pistolet lakierniczy 1 l, pistolet do ropowania,
pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania kół z manometrem, wąż spiralny 5 m
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

FARBA BIAŁA
3l

za 1 zł

do 5 litrów
farby kolor
owej

DULUX KOLORY
ŚWIATA

6899

47

99

2495

4295

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

BECKERS

dulux kolory świata

różne kolory 2,5 l (27,60 zł/l)

lateksowa farba do ścian
i sufitów, 2,5 l (19,20 zł/l)

5995

11999

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

Dekoral akrylit w
farba lateksowa do ścian
i sufitów, 2,5 l (17,18 zł/l)

0,7
litra

jedynka akrylowa
deco protect
różne kolory, 0,7 l (35,64 zł/l)

6495
zł/szt.

5995
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

beckers designer white

DULUX
SUPER BIAŁY MAT

wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała
farba lateksowa do malowania ścian i sufitów, pomalowana powierzchnia zyskuje
matowe wykończenie, 10 l (12 zł/l)

10 l (6 zł/l)

10
litrów

GRUNT ŚNIEŻKA
lateksowa emulsja
podkładowa do wnętrz
10 l (6,50 zł/l)

8999

11,5
litra

Śnieżka eko

biała emulsja akrylowa do ścian
i sufitów, 10 l + 1,5 l (4,78 zł/l)

od

zł/szt.

2799
zł/m2

Vidaron
IMPREGNAT

ochronno-dekoracyjny,
powłokotwórczy,
4,5 l (20 zł/l)

4,5
litra

12995

PŁYTKI AMBERIA WHITE/GREY

zł/szt.

Sadolin Extra

lakierobejca dekoracyjno-ochronna, różne
kolory, 2,5 l (51,98 zł/l)

2,5
litra

od

4999
zł/m2

49
zł/szt.

LAKIEROBEJCA ŻYWICZNA
DO DREWNA ALTAX

0,75
litra

0,75 l (65,33 zł/l)

PŁYTKI BONELLA WHITE/GRAPHITE

od

1999

PŁYTKI MORINGA BEIGE/BROWN

zł/szt.

JEDYNKA DRIME

0,90
litra

różne kolory
0,9 l (od 22,21 zł/l)

Drewnochron
Impregnat Grunt R
głęboko-penetrujący

4499
zł/m2

1999
zł/szt.

przeznaczony do ochronnego malowania
drzwi, okien, mebli ogrodowych, boazerii
zewnętrznych, altanek, domków letniskowych, płotów, konstrukcji stropów i dachów,
chroni drewno przed działaniem czynników
biologicznych, bezbarwny, 0,75 l (26,65 zł/l)

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

od

0,75
litra

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Czerwiec 2020
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PRZETWORY, Słoiki, butelki…

od

199

zł/szt.
słoiki, różne rodzaje - od 5,99 zł; zakrętki,
wieczka - od 2,99 zł; butelki - od 4,49 zł; woreczki do zamrażania - od 1,99 zł

od

699

4890

zł/szt.

od

9990
zł/szt.

zł/szt.

Pojemniki
spożywcze POLAR
dostępne różne pojemności

SOKOWNIK

poj. 5-8 l; stal nierdzewna, szklana pokrywa, możliwość
użytkowania na płytach indukcyjnych i mycia w zmywarce

pościel microfibra „noche”
wym. 160 x 200 cm

1599

od

zł/szt.

zł/szt.

ręczniki

różne rodzaje

od

699
zł/szt.

249

butelka

0,5 l z filtrem

249

SŁOIK ZE SŁOMKĄ
poj. 400-425 ml

zł/szt.

od

3990
zł/szt.

SUSZARKi
BALKonowe
różne rodzaje

10

Czerwiec 2020

od
klamerki do bielizny

Wiadro gospodarcze

różne rodzaje

poj. 5 l, 10 l
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

449
zł/szt.

399

898

* towar dostępny na zamówienie

od

zł/szt.

skrzydło
drzwiowe
wewnątrz
lokalowe juka*

11

od

4 m szerokości - 14,95 zł/m ; dostępne dekory: jasny
szary, jasny brąz
- sztuczna trawa ascot - 11,95 zł/m2, szerokość 1,33 m

od

995

skrzydło
ramiakowe
credis,

białe

kolor bergen

4997

99

ac4, 8mm, 4v – 41,99 zł/m2; dekory: espera, dublin

zł/m2

8 mm

4997

panele podłogowe classen expedition
- Dąb Niasa, Dąb Turkana; ac5, 8 mm, 4v, water resistant

2. Dąb Armury,
8 mm, ac4
- 36,99 zł/m2

listwy przypodłogowe
arbition
białe

podkład
pod panele vilo

8 mm

8 mm

3. Pinia Outback
8 mm, ac4
- 36,99 zł/m2

8 mm

4. Dąb Pastelowy
8 mm, ac4
- 29,99 zł/m2

8 mm

5. Dąb Sherwood
8 mm, ac4
- 36,99 zł/m2

8 mm

119
zł/rol.

15 m2/rol.; grubość 2 mm hdpe,
idealny pod ogrzewanie podłogowe, tr
= 0,036m2 k/w
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/m2

8 mm

1. Dąb Weatherboard, 8 mm, ac4
- 36,99 zł/m2

zł/szt.

279
zł/szt.

skrzydło
ramiakowe
maleo,

2

panel podłogowy vilo

od

zł/szt.

wykładzina dywanowa tempo

zł/m2

- rozmiar „90”
kierunek lewe, prawe,
kolor orzech, antracyt,
komplet okuć hermes,
przeszklenie z kryształami swarovski, szlifowana
ramka inox

279

2

41

drzwi
zewnętrzne
nordica 2

- rozmiar „90”
kierunek lewe, prawe,
kolor orzech, antracyt
komplet okuć hermes,
próg

95

zł/m

zł/szt.

drzwi
zewnętrzne
cento

- skrzydło przylgowe,
wykonane w technologii
ramiakowej stile, szeroki
wybór oklein greko, premium, cpl rozmiary
od 60 do 100, przeszklenie
mleczne lub przezroczyste,

od

1189

zł/szt.

PANELE PODŁOGOWE kronospan

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Czerwiec 2020
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

od

hit cenowy

od

99

329

979

579

zł/szt.

zł/szt.

zł/kpl.

zł/szt.

SKRZYDŁO LAKIEROWANE
WEWNĘTRZNE ALBA*
dostępne szerokości od 60 do 90 cm,
szyba decormat, dostępna
kolorystyka: dąb bielony
*ceny bez klamki i ościeżnicy

1.

DRZWI zewnętrzne
wewnątrzklatkowe
BRYZA*

SKRZYDŁO
RAMOWE etna

okleina 3D, dostępne szerokości 70, 80 cm, szyba
hartowana, dostępna kolorystyka: dąb szwedzki
*ceny bez klamki i ościeżnicy

4.

5.
6.

2.

wym.: 80 i 90 cm; kolor: złoty dąb;
wykończenie: lakierowane; wypełnienie: wełna mineralna/plaster miodu
*komplet akcesoriów w cenie

od

7.

11.

8.

drzwi wewnątrz
klatkowe fuerte

skrzydło o gr.46 mm, ościeżnica prosta
drewniana, próg nierdzewny, okucia

249
zł/szt.

13.

3.
9.

14.

15.

12.
16.

10.

Chemia gospodarczA

1. płyn do prania sofin, 1,5 l, różne rodzaje - 8,99 zł (5,99 zł/l)
2. surf kapsułki duo, 30 sztuk - 24,99 zł (0,83 zł/szt.)
3. płyn do płukania e, 2 l, różne rodzaje - 9,99 zł (5 zł/l)
4. vanish odplamiacz, 1 l, różowy/biały - 11,99 zł
5. płyn do mycia naczyń efekt, 5 l cytryna/mięta - 6,99 zł (1,4 zł/l)
6. ajax płyn uniwersalny, 1 l, różne rodzaje - 5,99 zł
7. domestos fresh, 1,25 l - 9,99 zł (7,99 zł/l)
8. mydło w płynie antybakteryjne rosa, 5 l, miks - 9,90 zł (1,98 zł/l)

9. kostka toaletowa new power, 45 g, miks zapachów - 2,49 zł (5,53 zł/100 g)
10. chusteczki nawilżane linteo (72 szt.) - 3,99 zł (0,06 zł/szt.)
11. higieniczny płyn do mycia rąk antybakteryjny, 5 l - 99,99 zł (20 zł/l)
12. mydło w płynie clovin, bakteriobójcze, 500 ml - 8,99 zł (17,98 zł/l)
13. kret żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł
14. kret granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)
15. REGINA ALOE VERA papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł (1,08 zł/szt.)
16. Mydło szare, 175 g - 2,99 zł (17,09 zł/kg)

psb MRÓWKA przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. jasińskiego 9
tel. 16 678 60 02

godziny otwarcia: pn. - pt.: 700-2000, sob.: 700-1800, nd.: 1000-1800
Akceptujemy karty kredytowe:
Wszystkie ceny są cenami
Wszystkie
brutto.ceny
Promocje
są cenami
nie sumują
brutto.się.
Promocje
Ceny podane
nie sumują
w gazetce
się. Ceny
są cenami
podanewyjściowymi.
w gazetce sąOznacza
cenami wyjściowymi.
to, że ceny artykułów
Oznaczawto,markecie
że ceny artykułów
mogą się nieznacznie
w markecieróżnić nawet w okresie
obowiązywania
mogą się
oferty.
nieznacznie
Ze względu
różnićnanawet
powierzchnię
w okresiesklepów
obowiązywania
100% oferty
oferty.
dostępne
Ofertawmawybranych
charakterjednostkach.
informacyjnyOferta
i polegama
nacharakter
wyróżnieniu
informacyjny
artykułówi asortymentu.
polega na wyróżnieniu
artykułów asortymentu.
Sklepy Mrówka
Sklepy
zastrzegają
Mrówkasobie
zastrzegają
prawosobie
do zmian
prawo
cendoi błędów
zmian cen
edytorskich.
i błędów edytorskich.
Fotografie mogą
Fotografie
nie odzwierciedlać
mogą nie odzwierciedlać
rzeczywistego
rzeczywistego
wyglądu produktów.
wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

