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Zaoszczędź na prezentach
i świątecznych dekoracjach!
Oszczędzaj z PAYBACK – zbieraj punkty za każde zakupy
i korzystaj z kuponów, aby mieć ich jeszcze więcej.
Zebranymi punktami możesz obniżyć wysokość
swojego rachunku w Mrówce.

psb Mrówka LUBLINIEC

Aktywuj kupon w aplikacji PAYBACK i wymień
punkty na zakupy, a dodatkowo otrzymasz
+500 punktów, czyli 5 zł w punktach!

84

61

figurka
aniołka

99

99

wysokość 56 cm

zł/szt.

zł/szt.

figurka dziewczynka
wysokość 40 cm

2.

47

99

zł/szt.

1.

od

1899
zł/szt.

fugurka aniołek

1. - 18,99 zł, 2. - 25,99 zł

1399
zł/szt.

sowa

wysokość 24 cm

2
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dekoracja
wysokość 18 cm

OdbierzPAYBACK
ją przy kasie
AKTYWUJNIE
EKUPONY
NA PAYBACK.PL
LUB W APLIKACJI MOBILNEJ
MASZ
KARTY PAYBACK?
SZYBCIEJ

i zbieraj punkty

1.

3.

2.

od

1899

od

zł/szt.

1299
zł/szt.

4.

lampiony metalowe

1. - 32,99 zł, 2. - 27,99 zł, 3. - 32,99 zł, 4. - 18,99 zł

11

99

dekoracje świąteczne

lampion led, wysokość 38 cm- 55,99 zł, gwiazda
- 12,99 zł, patera, średnica 39 cm - 37,99 zł

zł/szt.

od

1.

zł/szt.

2.

talerz ozdobny

3.

świeczniki szklane

1. - 23,99 zł, 2. - 12,99 zł, 3. - 16,99 zł

kolor złoty lub srebrny

od

1299

499
zł/szt.

899
zł/szt.

patera okrągła

średnica 45 cm - 29,99 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zawieszki
- od 4,99 zł

zawieszki drewniane
średnica 10 cm

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Grudzień 2020

3

od

156
zł/szt.

Figury świąteczne

- Mikołaj ze smartfonem - 186 zł
- dziewczynka na sankach - 156 zł
- chłopak z reniferem - 215 zł
- dziewczynka z choinką - 206 zł

od

4499
zł/szt.

1149

bombki

zł/szt.

od

799
zł/szt.

figurka dziadek do orzechów

wysokość 38 cm - 88,99 zł, wysokość 50 cm - 115 zł,
wysokość 25 cm - 44,99 zł

1.

2.

999

3.

zł/szt.

dekoracje świąteczne

1. świeca zapachowa - 13,99 zł, 2. świecznik z futerkiem, mały - 7,99 zł,
duży - 13,99 zł, 3. drewniana taca, 40x20 cm - 12,99 zł

4
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figurka świąteczna

OdbierzPAYBACK
ją przy kasie
AKTYWUJNIE
EKUPONY
NA PAYBACK.PL
LUB W APLIKACJI MOBILNEJ
MASZ
KARTY PAYBACK?
SZYBCIEJ

i zbieraj punkty

3799
od

zł/szt.

1399
zł/kpl.

BOMBKA
SZKLANA dekor
1 szt. w pudełku
kartonowym z okienkiem, śr. 15 cm, dekor;
stojak do bombki
- 12,99 zł

od

1399
zł/kpl.

139
zł/kpl.

komplet
trzech dekoracji LED
rozm. 20 cm, 25 cm, 30 cm,
zasilanie 3x3AA, z timerem

bombki plastikowe

- 6 szt, 80 mm - 13,99 zł
- 10 szt, 60 mm - 14,99 zł
- 16 szt, 60 mm - 19,99 zł
- 37 szt, 60 mm - 55,99 zł
- szyszki 4 szt. - 10,99 zł
- gwiazdki 6 szt - 11,99 zł
- komplet 60 szt. - 119 zł
Haczyki do bombek - 4,99 zł/kpl.

bombki szklane

- 16 szt, 35 mm - 13,99 zł
- 15 szt, 40 mm - 16,99 zł
- 10 szt, 60 mm - 18,99 zł
- 8 szt, 70 mm - 25,99 zł
- 20 szt, 60 mm - od 39,99 zł
- 16 szt, 80 mm - od 64,99 zł
- 49 szt, 60 mm - 109 zł

155

komplet
trzech dekoracji LED
z timerem, 90 LED

4699
zł/szt.

7999

5199
zł/szt.

zł/kpl.

od

6499
zł/szt.

lampka
gwiazda

wys. 68 cm, zasilanie 230 V

zł/szt.

4799
zł/szt.

Łańcuch LED ptaszki

5x5 LED, długość 250 cm, zasilanie 3xAA

Dekoracja wisząca
bombka LED

Latarnia stożek

wys. 45 cm, zasilanie 230 V

średnica 20 cm, zasilanie 3xAA

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

kurtyna choinkowa LED
wys. 208 cm, 192 LED - 64,99 zł;
wys. 800 cm, 360 LED - 149 zł
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1799

od

zł/szt.

choinki
sztuczne

od
od

1390
zł/szt.

5

99

różne kształty lampek

zł/szt.

POINSECJA

--jednopędowa, 10,5 cm,
wys.: 25-30 cm - 5,99 zł
--wielopędowa, 13 cm,
wys.: 30-40 cm - 10,99 zł

od

LAMPKI CHOINKOWE

NA BATERIE, różne rodzaje - od 13,90 zł
SIECIOWE, różne rodzaje - od 17,90 zł

5299
zł/szt.

stojaki
metalowe

kute, kolory: złoty,
srebrny

dostępne kolory:

od

2899
zł/szt.

JODŁA
KAUKASKA

cięta w klasie jakości
Standard z plantacji
w Polsce, wys.: od 175 cm
do 220 cm - 65,99 zł

6
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JODŁA
KAUKASKA

cięta w klasie jakości HOME
z plantacji w Polsce, wys.: od
150 cm do 175 cm - 45,99 zł

Stojaki choinkowe
okrągłe
z zasobnikiem na wodę
i zbieraj punkty

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

od

699

od

109
zł/szt.

zł/szt.

Pojemniki

Naczynie żaroodporne

do przechowywania herbaty, kawy, pieczywa
- od 12,90 zł, przyprawniki - od 6,99 zł,
dozowniki na olej i ocet - od 10,90 zł

z podgrzewaczem, poj. 1,5-3,75 l - od 109 zł;
sztućce BOSTON 24 szt./kpl. - 64,90 zł/kpl.; szklanki,
poj. 300-410 ml - od 3,99 zł; salaterki - od 3,49 zł

pieczenie na święta…
w ofercie folie, papier, torebki
i foremki do pieczenia

od

zł/szt.

5499

125

zł/zest.

zł/zest.

ZESTAW OBIADOWY DIWALI

Deski do podawania serów

18 elementów, kolory: niebieski, turkusowy, granit,

okrągła - 31,99 zł, prostkątna - 39,99 zł

od

649

domowe

zł/szt.

wędliny

Serwetki

kubki świąteczne

wym.: 33x33 cm

5499
zł/zest.

369

od

259
zł/szt.

zł/szt.

8999
zł/szt.

Zestaw
obiadowy
EBRO
19 elementów

Zestaw kieliszków
do wina Toscania
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

349

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

AKCESORIA WĘDLINIARSKIE

--nici wędliniarskie bawełniane białe - 7,99 zł
--nastrzykiwarka + 2 igły, 100 ml - 29,99 zł,
30 ml - 19,99 zł (66,63 zł/100 ml)
--haki do wędzarni - tradycyjne,
5 szt. - 14,99 zł (3 zł/szt.)
--szynkowar Małe Co Nieco 0,8 kg - 45,99 zł
--saletra potasowa do peklowania mięsa
- 20 g - 2,59 zł (12,95 zł/100 g)
--peklosól z ziołami Pekla
- 67 g - 2,99 zł (4,46 zł/100 g)
--marynata do ryb - mieszanka ziół i przypraw
- 120 g - 3,59 zł (2,99 zł/100 g)
--termometr do piekarnika +50 +300°C - 17,99 zł
--termometr do lodówek i zamrażarek - 4,59 zł
--siatka wędliniarska biała do 220°C, 15 cm x 5 m
- 11,99 zł, 22 cm x 4 m - 12,99 zł
--siatka wędliniarska z etykietą 4 m x 15 cm,
do 125°C - 14,99 zł

Grudzień 2020
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5990

od

zł/szt.

119
zł/szt.

Suszarka
na bieliznę

Deska
do prasowania

od

różne rodzaje

różne rodzaje

3490
zł/szt.

Mop obrotowy EASY
WRING&CLEAN TURBO

hit cen
owy

wkład do mopa - 26,90 zł/szt.

199

zł/zes

+500°P
+100°P

od

t.

2590
zł/szt.

idealne
na prezent

1.

Myjka do okien + koncentrat do mycia szyb 0,5 l

2999

9999

zł/szt.

uchwyt tv

1. regulowany 26-55”, 35 kg/1M08 - 79,90 zł
2. 26-55”, 45 kg/1M10 - 35,90 zł
3. 13-42”, 35 kg/1M11 - 25,90 zł

449

zł/szt.

3.

2.

urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, luster i płytek; szerokość robocza (ssawki)
280 mm; zbiornik na brudną wodę 100 ml; zasilanie bateryjne; wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu akumulatora ok. 60 m2, wyposażenie dodatkowe: środek do
czyszczenia okien (koncentrat) 1 x 20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry, w zestawie
koncentrat do mycia szyb RM 500 o poj. 0,5 l

599

539

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

2000
W
Termowentylator
FH-04

ochrona przed przegrzaniem;
automatyczna kontrola
termostatu; wbudowany
termostat pokojowy; 3 opcje
do wyboru: zimny, ciepły,
gorący

8,6
kW

Grzejnik
OLEJOWY

7 żeberek,
550/950/1500 W

2499

139

zł/szt.

9
kW

10,7
kW

Piec stalowy
barbara 9 kW

Piec stalowy
Ewa max 8,6 kW

wym. 46,5x39x80 cm

wym.: 40x36x87 cm

319

zł/kpl.

grzejnik
kwarcowy

Piec stalowy
Beata 10,7 kW

wym.: 46,5x39x97 cm

209

zł/szt.

zł/szt.

od

149
zł/szt.

dwie opcje grzania,
zabezpieczenie przed
przegrzaniem
Promiennik
i przewróceniem,
gazowy
duża wydajność,
na butlę 4,6 kW
oszczędność
z reduktorem i wężem
energetyczna

grzejnik
ceramiczny

7499
zł/szt.

moc: 750 W/1500 W;
ochrona przed przegrzaniem
automatyczna kontrola
termostatu; wbudowany
termostat pokojowy

8
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8,6
kW
piec stalowy
LUIZA 8,6 kW
wym.: 33x36x93 cm

4,2
kW
piecyk gazowy

moc: 1,3-4,2 kW, piezoelektryczny tryb
zapłonu, ODS (czujnik wyczerpania tlenu)
i zbieraj punkty

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

PIEC SZAMOT
7 cegieł - 149 zł,
11 cegieł - 179 zł

od

8499

+500°P
+100°P

249

od

zł/szt.

zł/szt.

249

SLIM

zł/szt.

Deska psb formic
SUPER SLIM NEW

deska

wolnoopadająca

wolnoopadająca, duroplast

5999

+500°P
+100°P

zł/szt.

deska

wolnoopadająca

produkt

polski

Deska sedesowa new formic
duroplast

ZESTAW RONDA*

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

Zestaw zen grafit*

grafit połysk;
--szafka z umywalką, wym. 60 cm - 449 zł/kpl.
--słupek, wym. 30 cm - 249 zł/szt.
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

3999
zł/szt.

1.
3.

dostępne kolory:

produkt

polski

Deska sedesowa Formic PSB

3.

polipropylenowa, uniwersalna, twarda

2.
1.

2.

od

zł/szt.

115

zł/szt.

Zestaw mebli mea*

SZAFKA KUCHENNA

1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk,
wym.: 50, 55, 60, 75 cm - od 239 zł
2. szafka stojąca, nóżki, biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 159 zł
3. szafka wisząca, biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 115 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

Akcesoria
łazienkowe

109

zł/szt.
kolory: dąb sonoma, biały;
1. wisząca - 109 zł
2. pod zlewozmywak, wym.: 80x50 cm - 109 zł
3. zlewozmywak; stal szlachetna - 109 zł/kpl.,
dekor - 149 zł/kpl., syfon w komplecie

od

999
zł/szt.

haczyki, koszyki, mydelniczka, półka ścienna,
uchwyt na papier, uchwyt
na ręcznik, wieszak

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

279

deska

wolnoopadająca

kompakt merida

odpływ poziomy,
deska PP wolnoopadająca

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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4599

3899

zł/szt.

zł/szt.

5999
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

dulux kolory świata

lateksowa farba do ścian i sufitów,
2,5 l (18,39 zł/l)

2,5
litra

beckers designer colour

Dekoral akrylit w

5999

2,5 l - 59,99 zł (23,99 zł/l),

farba lateksowa do ścian
i sufitów, 2,5 l (15,59 zł/l)

7999

zł/szt.

10
litrów

10
litrów

Jedynka Perfekcyjna

biała farba akrylowa do malowania ścian
i sufitów wew. pomieszczeń,
10 l (6 zł/l)

109

zł/szt.

zł/szt.

10
litrów

nobiles super akryl

farba biała akrylowa, 10 l (8 zł/l)

beckers designer white

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

od

1799
zł/szt.

2999
zł/szt.

10
litrów

0,9
litra

farba akrylowa
PSB MRÓWKA

dekoral EMAKOL STRONG

emalia ftalowa do ogólnego stosowania,
dostępne różne kolory, 0,9 l (od 19,98 zł/l)

wewnętrzna, biała, 10 l (3 zł/l)

od

1799
zł/m2

1.

7 mm

2.

7 mm

3.

7 mm

4.

8 mm

KRONOPOL panel podłogowy

1. Dąb Podlaski, AC3, 7 mm - 17,99 zł/m2
2. Dąb Sceniczny/Bachus, AC4, 7 mm - 22,99 zł/m2
3. Dąb Parkietowy/Zorba, AC4, 7 mm - 22,99 zł/m2
4. Wiąz Armanta, AC4, 8 mm, V-fuga - 32,99 zł/m2

10
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i zbieraj punkty

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

4990

idealne
na prezent

169

129

zł/zest.

Zestaw nasadek
i bitów 40 el.

zł/zest.

zł/zest.

grzechotka 1/4”, wkrętak z grzechotką, 31 szt. bitów CrV, 5 szt. nasadek
1/4”, adapter 1/4” do nasadek/bitów,
przedłużacz 1/4” x 75 mm

idealne

71

na prezent

50

59

90

el.

72

el.

idealne

zestaw akcesoriów
do samochodu 71 el.

zł/zest.

zestaw akcesoriów
do wkręcania
i wiercenia 50 el.

w zest.: wiertła do muru,
HSS-TIN do metalu,
do drewna z końcówką pilotującą, pogłębiacz,
uchwyt magnetyczny, końcówki wkrętarskie
20x25 mm (Pozidriv, Phillips, Torx, płaskie, sześciokątne),
końcówki nasadkowe; adapter do końcówek
nasadkowych, punktak

w zest.: wkrętak grzechotkowy z wymiennymi
końcówkami: Phillips, Torx, Pozidriv i płaskimi;
klucze płaskie, klucze imbusowe, klucz nastawny
szwedzki; szczypce, kombinerki; teleskopowy
uchwyt magnetyczny; latarka z bateriami;
grzechotka 3/8”; przejściówka z 3/8” na 1/4”;
nasadki sześciokątne 3/8” i 1/4”

Zestaw
akumulatorowy
12 V li-ion

99

90

--urządzenie wielofunkcyjne z akcesoriami,
do wykonywania precyzyjnych cięć;
--wiertarko-wkrętarka ze ściąganą głowicą wiertarską;
--dwa biegi, 19 ustawień momentu obr.;
--latarka dioda LED o mocy 100 lumenów;
--2 akumulatory Li-Ion, 12 V, 1,5 Ah,
system Direct Charge; czas ładowania 60 min, walizka

zł/zest.

160

el.

idealne

na prezent

na prezent

Zestaw kluczy nasadowych
1/2” i 1/4” 72 el.

w zest.: grzechotka: 1/2” i 1/4”, nasadki: 1/2” i 1/4”, nasadka
do świec, przedłużki: 1/2” i 1/4”, przegub uniwersalny 1/2”,
adapter: 3/8” (F) - 1/2” (M), uchwyt 1/4”, klucze sześciokątne
1/4”, końcówki wkrętakowe stal S2, adapter do końcówek
wkrętakowych 1/4”, stal CrV, 25 lat gwarancji

339

w zestawie

zł/zest.

12 V

249

+500°P
+100°P

WAT

walizka

zł/zest.

walizka

Multiszlifierka
z elastycznym wrzecionem

w zestawie

189

moc 160 W; pręd. bez obciążenia
15000-35000 obr./min; elektroniczna regulacja
obr.; w zestawie: 40 akcesoriów, stojak, walizka

14,4 V

zł/szt.

+500°P
+100°P

18 V

1100

Wiertarko-wkrętarka 14,4 V Li-ion

WAT

lata

125

gwarancji*

159

mm

Szlifierka kątowa 1100 W

zł/szt.

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

Wiertarko-wkrętarka 18 V Li-ion

akumulator Li-Ion 18 V, 2,5 Ah; szybka ładowarka;
moment obr. 35 Nm; prędkość obr. 0-550 obr./min;
ustawienia momentu obr.: 21; maks. śr. wiercenia 10 mm

7990

y
hit cenow

349

zł/szt.

zł/zest.

18

90

zł/szt.

18 V
Precyzyjny wkrętak
akumulatorowy

Pistolet do kleju
na gorąco

moc: 40/80 W; szer. wkładów klejowych 11,2 mm;
czas rozgrzewania 2-3 minut (do pełnej mocy);
wydajność 12-16 g/min
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

2 akumulatory Li-Ion, 14,4 V, 1,5 Ah; szybka ładowarka;
22 ustawienia momentu obr.; maks. moment obr. 32 Nm;
2 biegi (I bieg 0-400 obr./min; II bieg 0-1500 obr./min);
maks. śr. wiercenia: drewno śr. 20 mm, metal śr. 10 mm;
w komplecie: 6 grotów z uchwytem magnetycznym,
6 wierteł do metalu, walizka

do serwisowania telefonów, tabletów,
laptopów; akumulator Li-Ion 260 mAh,
ładowanie poprzez port micro USB;
obudowa ze stopu aluminium;
magnetyzowane wrzeciono; oświetlenie LED;
współpracuje z sześciokątnymi bitami 4 mm

Wiertarko-wkrętarka
18 V z zest. akcesoriów

2 akumulatory Li-Ion 18 V, 1.5 Ah;
maks. moment obr. 30 Nm;
pręd. obr. 0-650 obr./min;
maks. śr. wiercenia: drewno - 25 mm, stal - 10 mm;
w zest. walizka z akcesoriami: uchwyt magnetyczny do bitów;
końcówki nasadkowe; końcówki wkrętarskie; wiertła do muru, drewna i metalu

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

Hoger MB
solidny partner na budowie
42-700 Lubliniec, ul. Oleska 18

TEL. 34 351 35 32, 34 351 35 45, , e-mail: mrowka@hoger.pl
godziny otwarcia: pn.-pt.:630-2000, sob.: 700-1800
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

