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

www.mrowka.com.pl
1.

m jak mrówka

2.

od

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

1090
zł/szt.

3.

4.

5.

chemia basenowa

1. FLOKTIX preparat do koagulacji
zanieczyszczeń w wodzie basenowej
2. GLON FIGHTER I preparat posiadający silne działanie
niszczące glony, bakterie i wirusy
3. CHLORTIX SZOK granulat do szybkiej dezynfekcji
wody basenowej
4. CHLORTIX T wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe o działaniu bakteriobójczym przeznaczone do
dezynfekcji wody basenowej, 200 g
5. CHLORTIX MULTI wolno rozpuszczające się tabletki
chlorowe o działaniu bakteriobójczym do długotrwałej
dezynfekcji i klarowania wody basenowej, 20 g

BASENY

ogrodowy stelażowy z pompą,
wym.: 3x0,76 m - 319 zł
3,6x0,76 m - 399 zł

od

119
zł/szt.

BASEN ogrodowy

rozporowy, wym.: 240x63 cm - 119 zł, 300x76 cm - 159 zł

y
hit cenow

3490

od

1399
zł/szt.

zł/panel

PRODUKT
POLSKI

PANEL

1.

drut śr. 3,2 mm,
oczko 75x200 mm,
wys. 1,23 m, ocynk

4590

1. DonicA
BARREL

PANEL
ogrodzeniowy

2. DonicA
ARIZONA

zł/panel

różne wymiary i kolory
- od 30,99 zł

drut śr. 3,2 mm,
oczko 75x200 mm,
wys. 1,52 m,
ocynk + ral 7016 połysk

różne wymiary i kolory
- od 13,99 zł

2.
2.

+400 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 67 zł
od

1.
PRZĘSŁO OGRODZENIOWE*

169
zł/przęsło

2.

3.

°P

PRODUKT
POLSKI

+5

00

1. NIKOLA II, szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + ral 7016 struktura - 169 zł;
+50°P
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

psb Mrówka SŁOMNIKI

1744
Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 05.06-20.06.2020 r.

1990

Piłka
zł/szt.
neoprenowa
do gry
1. w nogę, rozm. 5,
2. w siatkę, rozm. 5

od

2.

1790
zł/szt.

1.
piłka pcv

miks wzorów i kolorów - 5,99 zł

1.
2.

49

90

zł/szt.

Piaskownica
muszelka

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.

dwuczęściowa, wym.:
87x78x20 cm, niebieska

Zabawa w

ogrodzie

od

899

ZABAWKI PLAŻOWE
NadmuchiwanE

Koło zł/szt.
do
pływania

od

69
zł/szt.

1.
Basen
nadmuchiwany
Ósemka

2.

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

od

2490

zł/szt.
Basenik
dziecięcy

od

1399

PLAC ZABAW
CUBIC GAMMA

1290
zł/szt.

zł/szt.

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

1299

zł/szt.

MateracE
do pływania

149

289

zł/szt.

zł/szt.

Nożyce
elektryczne
do żywopłotu

moc 600 W, dł. ostrzy tnących 51 cm,
maks. śr. cięcia gałęzi 16 mm

Kosiarka
spalinowa
z napędem
i rozrusznikiem
elektrycznym

silnik Loncin (żeliwna tuleja), poj. 196 cm3,
szer. robocza 51 cm, centralna 8-stopniowa reg.
wys. koszenia 25-75 mm, kosz 60 l, funkcja mielenia,
boczny wyrzut, funkcja mycia obudowy

189

Kosa spalinowa

moc 2,2 kW / 3 KM,
szer. cięcia 44 cm, waga 8 kg,
silnik dwusuwowy chłodzony
powietrzem

Kosa spalinowa

silnik dwusuwowy, moment
obrotowy 2,9 Nm, pojemność
54 cm3, szerokość robocza
żyłka 42 cm/tarcza 25,5 cm,
dzielony wał, głowica i tarcza
w komplecie

369
zł/kpl.

zł/szt.

Kosiarka
elektryczna

silnik 1300 W, napięcie
230 V, szer. robocza 33 cm,
3-stopniowa reg. wys. koszenia 20-60 mm, kosz 30 l

109

Przycinarka
do żywopłotu

zł/szt.

silnik 500 W,
dł. robocza 41 cm,
maks. śr. gałęzi 16 mm

2

Czerwiec 2020

y
hit cenow

259

od

zł/zest.

Nożyce
akumulatorowe do żywopłotu

18 V, akumulator 2.0 Ah i ładowarka w zestawie,
czas pracy ok. 40 min, dł. ostrzy tnących 45 cm, maks.
śr. cięcia gałęzi 18 mm, obrotowa rączka

Wąż ogrodowy psb

999

zł/szt.

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.
i zbieraj punkty

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

3.

od

2.

4590
zł/szt.

1.

1.
OPRAWA
OŚWietleniowa

2.

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

3.

49
zł/szt.

Wentylator

od

1. stołowy - od 45,90 zł
2. podłogowy - od 59,90 zł
3. cyrkulator podłogowy 50 W - 99,90 zł

3690
zł/szt.

°P
+500
+50°P

rów
Do WSZYSTKICH wentyl ato
w payback
któ
pun
jest
ne
iczO
dol

50

3.
2.

Roleta
mini TERMO

1.

szer. 38-110 cm,
dł. 150-220 cm;
dostępna
w różnych
kolorach

od
LAMPKI SOLARNE

790

od

zł/szt.

12590
zł/szt.

1. plastik - 7,90 zł
2. stal - 9,90 zł
3. kula: 15 cm - 19,90 zł,
20 cm - 25,90 zł, 25 cm- 39,90 zł

°P
+500
+50°P

Wentylatory
chromowane

hit cenowy

od

99

579

zł/kpl.

zł/szt.

DRZWI
zewnętrzne
wewnątrzklatkowe
BRYZA*

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

od

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

329

zł/szt.

SKRZYDŁO
RAMOWE etna

okleina 3D, dostępne szerokości 70,
80 cm, szyba hartowana, dostępna
kolorystyka: dąb szwedzki
*ceny bez klamki i ościeżnicy
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

DRZWI ZEWNĘTRZNE ALFA*

wym.: 90 cm, kolor: złoty dąb, orzech,
antracyt; wykończenie: spieniony polistyren
*komplet akcesoriów w cenie

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

1699

Czerwiec 2020

zł/zest.

3

549

329

zł/zest.

zł/zest.

1,4
kW

Myjka ciśnieniowa
K2 compact car
+ szampon samochodowy 0,5 l
+ ultra piana 3w1 1 l

moc przyłącza 1,4 kW; ciśnienie maks. 110 bar;
wydajność tłoczenia maks. 360 l/h; wydajność
powierzchniowa 20 m²/h; podawanie środka
czyszczącego przez zasysanie lub dysze pianową;
wbudowany filtr wody; wyposażenie: zestaw do
mycia samochodu - szczotka, dysza pianowa; pistolet
wysokociśnieniowy G 120 Q; 1-stopniowa lanca spryskująca; dysza rotacyjna; wąż wysokociśnieniowy 4 m

2,1
kW

Myjka ciśnieniowa 155 bar

moc 2100 W; ciśnienie 155 bar; przepływ wody
450 l/h; zintegrowany pojemnik na detergenty;
aluminiowa pompa, wyposażenie: pistolet, lanca,
dysza regulowana, dysza turbo, szczotka płaska,
szczotka rotacyjna, szczotka tarasowa, wąż 8 m.b.

99

12
V

zł/kpl.

1,3
A

walizka

w komplecie

550
W

warsztatu
do Twojego

+500°P
+100°P

22
Nm

109
zł/szt.

Wiertarko-wkrętarka 12 V Li-ion

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

Wiertarka udarowa*

a

r a n cj

3

2
KM

a
a

a

lata*

× gw

× gw

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

389

r a n cj

1100
W

159

zł/szt.

125
mm

moc 1,5 kW/2 KM, wydajność 180 l/min;
poj. zbiornika 50 l; maks. ciśnienie 8 bar;
czas pełnego naładowania butli 180 sek.

moc 1100 W; śr. tarczy 125 mm; liczba obrotów:
3000-11000 min-1; funkcje regulacji obrotów; klucz
przechowywany w uchwycie
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta

720
W

209

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

Czerwiec 2020

7990
zł/kpl.

zł/szt.

bosch
szlifierka kątowa 720 w

4

50
litrów

Kompresor olejowy 50 l

zł/szt.

Szlifierka kątowa 1100 W

125
mm

180
l/min

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

59

36

2,5
litra

2,5
litra

99

7999

99

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

DESIGNER COLOUR

4,5
litra

Dekoral akrylit w

wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa
farba do ścian i sufitów, tworzy matowe,
zmywalne wykończenie, wydaj. do 16 m2/l,
2,5 l (24 zł/l)

Vidaron IMPREGNAT

farba lateksowa do ścian
i sufitów, 2,5 l (14,80 zł/l)

ochronno-dekoracyjny,
powłokotwórczy, 4,5 l (17,78 zł/l)

6299

109

5499

zł/szt.

zł/szt.

10
litrów

zł/szt.

11
litrów

11,5
litra

GRUNT ŚNIEŻKA

beckers designer white

Śnieżka eko

lateksowa emulsja podkładowa
do wnętrz, 10 l +1 l (5,73 zł/l)

wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała farba
lateksowa do malowania ścian i sufitów, pomalowana
powierzchnia zyskuje matowe wykończenie, 10 l
(10,90 zł/l)

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

NOWOŚĆ

od

1799

zł/szt.
Ftalonal 0,9 l

PANELE WINYLOWE

nawierzchniowa farba alkidowa, dająca
powłoki charakteryzujące się dobrą przyczepnością do podłoża, elastycznością oraz dobrą
odpornością na czynniki atmosferyczne,
dostępne różne kolory (od 19,99 zł/l)

1999
zł/szt.

0,75
litra

Drewnochron
Impregnat Grunt R
głęboko-penetrujący

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)

1. Dąb Podlaski,
AC3, 7 mm
- 17,99 zł/m2
7 mm

0,9
litra

2. Dąb Sceniczny/
Bachus, AC4, 7 mm
- 22,99 zł/m2

3. Dąb Orlean,
AC4, 8 mm
- 25,99 zł/m2

4. Dąb Benito, AC4,
8 mm, V-fuga
- 29,99 zł/m2

8 mm

8 mm

7 mm

PANELE PODŁOGOWE
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Czerwiec 2020

5

129

od

799

zł/szt.

zł/zest.

łazienki

od

399
zł/zest.

od

89

zł/szt.

Zestaw SILVES/
PAPAJa/MARO*

Zestaw Praxis*

szafka z umywalką, szer. 50 cm,
DSM, lakierowany front

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

+500°P
+100°P
+500°P
+100°P

KUCHENKA
GAZOWA master

- 2-palnikowa - 89 zł; + 100 pkt. PAYBACK
4-palnikowa - 149 zł

Kabina z hydromasażem Luna

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

+500°P
+100°P

od

289

zł/szt.

pojemnościowy
ogrzewacz
wody ELPROM
poj. 30 l - 289 zł,
poj. 50 l - 289 zł,
poj. 80 l - 359 zł,
poj. 100 l - 449 zł

2899
zł/m2

GRES SZKLIWIONY ASHVILLE

WANNA MITO*

wym. 29,7x59,8 cm, kolory: beige, brown, light grey, grey; gat. I

329

649

zł/kpl.

od

--wym. 140x70 cm - 299 zł
--wym. 150x70 cm - 329 zł
--wym. 160x70 cm - 339 zł
--wym. 170x70 cm - 359 zł
*cena bez obudowy

299

zł/szt.

zł/zest.

od

+500°P

399
zł/zest.

deska
wolnoopadająca
deska
wolnoopadająca

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

6

Czerwiec 2020

zestaw
podtynkowy
Arteco

przycisk chrom błysk,
deska polipropylenowa
wolnoopadająca

KOMPAKT wc
Arteco Clean On

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

i zbieraj punkty

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

9490

od

zł/szt.

249

od

zł/szt.

899
zł/szt.

Porcelana
INFINITY

SŁOIK ZE SŁOMKĄ

Garnek emaliowany

do pasteryzacji słoików; z pokrywką, poj. 15 l

poj. 400-425 ml

3.

2.

od

1.

w ofercie: talerz
- 12,90 zł, kubek, poj.
300 ml - 8,99 zł, miska,
poj. 400 ml - 10,90 zł,
filiżanka, poj. 200-400 ml
- od 15,90 zł, zestaw
do herbaty - 49,90 zł

od

1190

599

2.

1.

4.

3.

5.

6.

zł/szt.

zł/szt.

EKO-KOTWY kompozytowe

PRODUKTY NA OWADY

1. wym. 46x46x550 mm,
czarna - 11,90 zł/szt.
2. wym. 70x70x750 mm - 14,90 zł/szt.
3. wym. 90x90x750 mm - 19,90 zł/szt.

1.
3.
5.
6.

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)
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)
muchospray, 750 ml - 14,90 zł (19,87 zł/l)
siatka na drzwi magnetyczna, czarna, wym.: 100x220 cm - 29,90 zł, 160x220 cm - 34,90 zł

199
zł/szt.

Butla
gazowa LPG

waga 11 kg - 99 zł/szt.

W zestawie reduktor
oraz wąż a butli
do podłączeni

849
zł/zest.

199
zł/szt.

1.

od

chromowany ruszt główny
i dodatkowy ruszt na węgiel

39

Grill okrągły
składany

śr. 54,5 cm, wys. 84 cm

+300°P
00

129

grill węglowy
kulisty z pokrywą

3 palniki główne + palnik boczny,
moc pojedynczego palnika 3 kW,
elektryczny zapłon; zasilanie
mieszanka propan-butan (LPG),
37 mbar; wym. po rozłożeniu:
118x47x110 cm

+5

zł/szt.

grill
węglowy
prosto
kątny
na kołach

°P

Grill gazowy
3+1 - palnikowy

2.
Leżanka
tekstylna
Arbuzy

+500°P
+50°P

zł/szt.

wym.: 182x56x24,5 cm - 79 zł

Muszla plażowa POP UP

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

Sofa
LAZY BAG

pompowana powietrzem, kolor: szary, zielony - 69 zł

od

129

300x300x250 cm,
kolor: bordo,
zieleń, granat

dostępne kolory:

1. Parasol

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

poliester, śr. 180 cm,
22/25 mm,
kolor: arbuz,
kiwi, pomarańcza
- 39,90 zł/szt.

dostępne wzory:

zł/szt.

zł/szt.

Pawilon
POLY

5290

Fotel

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

MEBLE VIGO

- krzesło, czarne - 52,90 zł
- stół, średnica 60 cm,
wys. 70 cm - 62,90 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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7

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

od

4490

799

zł/szt.

zł/szt.

od

109
zł/szt.

akcesoria do suszenia prania
suszarka

- wilma - 109 zł
- wilda - 127 zł
- wendela - 227 zł

podstawa

- uniwersalna - 42,90 zł/szt.
- wilmer - 99,90 zł/szt.

- pokrowiec na suszarkę ogrodową - 36,90 zł
- torba na klamerki - 26,90 zł
- linka na wymianę do suszarki ogrodowej - 21,90 zł
- linka do prania, dł. 60 m - 18,90 zł
- linka do prania, dł. 20 m - 7,99 zł

SUSZARKA
BALKonowa FORMICA
powierzchnia suszenia 18 m

dostępne kolory:

od

1499

14

99

od

449
zł/szt.

zł/szt.

Wiadro
gospodarcze

zł/szt.

poj. 5 l, 10 l

119
zł/kpl.

kosz fancy

DYWANIK ŁAZienkowy SANTIAGO

na bieliznę - poj. 55 l, - 34,99 zł
na pranie - 14,99 zł, różne kolory

wym. 40x60 cm; różne kolory

EASY
WRING&CLEAN TURBO

6

99

mop obrotowy, w komplecie
z wiadrem; w ofercie dostępny
również wkład do mopa - 39,90 zł/szt.

zł/szt.

od

+500°P
+100°P

7990
zł/szt.

WYCIERaczka
IGŁOWA FORMICA
wym. 60x40 cm

3190

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

+500°P
+100°P

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

dostępne kolory:

zł/szt.

pojemnik do
przechowywania
formica

BETCOM Stolik
kawowy

psb MRÓWKA SŁOMNIKI

ul. ŻEROMSKIEGO 1E, tel. 12 388 08 00
godziny otwarcia: pn. - pt.: 700-2000, sob.: 700-1800, nd.: 1000-1700*
SKLEP ŚNIEŻKA: pn. - pt.: 730-1930, SOB.: 700-1800, ND.: 1000-1700*
*W NIEDZIELĘ SKŁAD BUDOWLANY NIECZYNNY

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

