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Oferta ważna
od 4.12 do 20.12
lub do wyczerpania zapasów.

www.mrowka.com.pl

od

249

99

zł/szt.

zł/szt.

5.

3.

2.

m jak mrówka
porady i pomysły
dla Twojego domu

1.
4.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku
życzy Mrówka.

choinki sztuczne

1. CRISTAL NA PNIU, wym.: 1,20-1,50 m,
biały śnieg - od 215 zł
2. Sosna Rosa wym.: 1,50-2,20 m - od 149 zł
3. Świerk Natura wym.: 1,65-2,25m - 145 zł
4. Choinka na pniu zielona - 169 zł
5. Jodła Pola wym.: 1,50-2,20 m - 99 zł

idealne
na prezent

od

999
zł/szt.

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.

Porcelana MOJA GWIAZDKA, MONOKOLOR, BELLA, URBAN GOLD

miska - od 9,99 zł; salaterka - 7,99 zł; talerz deserowy - 9,99 zł, talerz płytki - od 10,90 zł,
talerz głęboki - 11,90 zł, filiżanka 200-400 ml - od 12,90 zł, kubek - od 6,99 zł; maty na stół - od 4,99 zł,
ozdoby świąteczne - od 9,99 zł, ozdoby bożonarodzeniowe - od 9,99 zł

psb Mrówka Przemyśl

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

dostępne kolory:

od

099

od

zł/szt.

stojaki choinkowe

4199
zł/szt.

- plastik, duży - 45,99 zł, mały - 41,99 zł
- z pojemnikiem, metal - 63,99 zł

od

3999
zł/szt.

Stojak pod choinkę

- kuty z pojemnikiem - 39,99 zł
- kuty - 34,99 zł

od

6999

2195

zł/zest.

zł/szt.

9.

8.

1.
2.

idealne
na prezent

10.
3.

4.

WARSZTAT
NARZĘDZIOWY
STALCO DLA DZIECI

zabawki

1. Skrzynka narzędziowa z narzędziami - 39,90 zł
2. Klocki metalowe - 39,95 zł
3. Zestaw do zabawy w kuferku - 25,90 zł
4. Piła łańcuchowa - 43,95 zł
5. Auto – transport ciężarówka - 47,95 zł
6. DIY – Straż Pożarna - 37,95 zł
7. DIY – Auto ciężarówka budowlana - 37,95 zł
8. Tablica w kufrze 2in1 - 47,95 zł
9. Sklep z akcesoriami – 47 elem. - 129 zł
10. DIY – pojazdy budowlane 4mod - 21,95 zł
11. Garaż w oponie - 95 zł
12. Auto Truxx wywrotka długość 37 cm - 32 zł
13. Komplet narzędzi 4w1 - 55 zł
14. Kuchnia B1774064 82x41x39cm - 139 zł
15. Mercedes – Benz Actros PSB Mrówka - 59,99 zł
16. Maskotka PSB Mrówka, wys. 35, 50, 100 cm - 39 zł

2

Grudzień 2020

13.

11.

12.
6.
7.

idealne
na prezent

14.
Maskotka
PSB Mrówka

wys. 35, 50, 100 cm

16.

Mercedes-Benz
Actros
PSB Mrówka

5.

15.

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

i zbieraj punkty

samochód metalowy z elementami plastikowymi

od

82

95

zł/szt.

229

zł/szt.

zł/szt.

1.

Stolik kawowy

2.

Stolik kawowy
Skandynawski Vincent

1. Industrial Betcom 1 - 82 zł
2. Industrial Betcom 2 - 125 zł

Krzesło Atlantis

wym. 48x48x42 cm, biały

85
zł/szt.

od

73
zł/szt.

9995
zł/szt.

1.
2.
Stolik kawowy

Krzesło Detroit

Stolik
kawowy
Scandi

1. Braxton Blat MDF 40 cm - 73 zł
2. Skand Kari 60 cm biały - 108 zł

kolory: biały, czarny, szary

od

1.

68
zł/szt.

1.

2.

1. regał loft KRAFT

płyta MDF, rama czarny metal; wym.:
34x32x148 cm - 129 zł,
60x32x148 cm - 159 zł, 60x32x110 cm
- 159 zł

3.

2. biurko loft COBI

wym.: 100x50x75 cm, pł. meblowa dąb,
rama czarny metal - 189 zł

3. Stolik kawowy Loft Ikar
śr. blatu 50 cm - 68 zł

od

119

268

zł/szt.

1.
Krzesło

4.

2.

zł/szt.

3.

1. Skandynawskie Olimp kolory: biały, szary, czarny - 119 zł
2. Krzesło Orlando kolory: białe, szare, czarne - 119 zł
3. Krzesło tapicerowane Velvet kolory: musztardowy, jasno szary, ciemnoszary, granat - 137 zł
4. Krzesło Sonet tapicerowane imitacja skóry kolory: szary, biały - 117 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Stół Skandynawski Nevada
śr. blatu 80 cm, kolor biały

Grudzień 2020

3

od

159
zł/szt.

od

249

549
zł/szt.

zł/szt.

zlew granitowy bravo

- jednokomorowy z długim ociekaczem wym. 76x44x17 cm
- kolor grafitowy, piaskowy, szary; odpływ 3.5”

Kabina
WALK IN VEDUTA

szyba prysznicowa: szkło
hartowane 8 mm transparentne, profil - chrom,
wspornik regulowany ze
stali nierdzewnej o długości 70-115 cm, w komplecie
uszczelka silikonowa mocowana pomiędzy szybą
a podłożem,
wym.: 90x195 cm - 549 zł,
100x195 cm - 649 zł

139
zł/szt.

Bateriazlewozmywakowa rubi

elastyczna wylewka, kolory: czarna, beżowa, szara

3.

zestaw mebli
łazienkowych astor toscania

od

- szafka z umywalką, 50 cm - 349 zł/kpl.
- słupek, 30 cm - 179 zł
- szafka lustrzana, 50 cm - 159 zł

149
zł/szt.

ODPŁYW LINIOWY SLEEK

wym.: 60 cm - 149 zł, 70 cm - 169 zł,
80 - 189 zł
2.

1.

od

115

zł/szt.

Zestaw mebli mea*

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
4. słupek, wym. 170 cm - 279 zł,
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

95

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
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

2499
zł/szt.

2000
W

2000
W

grzejnik
kwarcowy

Termowentylator FH-04

dwie opcje grzania,
zab. przed przegrzaniem
i przewróceniem, duża wydajność, oszczędność energetyczna

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

Grzejnik Volteno
VO0268 2000

2599
zł/szt.

2499

209

zł/szt.

+500°P
+100°P
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 - 849 zł, 90x90 cm - 899 zł

zł/szt.

279

RAN
A
GW

A
AR N

5

A

lat

CJ

5

CJ

GW

od

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

lat

8
kW

10
kW

PIEC WOLNOSTOJĄCY
INVICTA CHATEL*
- żeliwny piec, moc nominalna
8 kW, *5 lat gwarancji

4
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849
zł/szt.

3590

90

A

od

ŻELIWNY WKŁAD
KOMINKOWY UNIFLAM 700
STANDARD Z SZYBREM*

- moc nominalna 10 kW, *5 lat gwarancji

deska

wolnoopadająca

4,2
kW
piecyk gazowy

moc: 1,3-4,2 kW, ODS
(czujnik wyczerpania tlenu)

kompakt
merida

odpływ poziomy,
deska PP wolnoopadająca

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

i zbieraj punkty

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

od

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

2490
zł/szt.

od

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

2490

od

zł/szt.

od

249
zł/szt.

zł/szt.

DOTS garnki, patelnie…

garnek 20-28 cm z pokrywą - od 29,90 zł;
patelnia 20-30 cm - od 24,90 zł

VALDINOX SPACE
garnki, patelnie…

artykuły do PIECZENIA

garnek 20 cm - 64,90 zł; patelnia 20-28 cm - od 32,90 zł;
w ofercie również przyprawniki - od 24,90 zł; pojemnik
do oliwy/octu - od 29,90 zł

od

--blachy, formy - od 11,90 zł,
wykrawaczki - od 2,49 zł, akcesoria do pieczenia
- od 4,99 zł; waga kuchenna - 44,90 zł
--puszka z pokrywą bambusową - od 15,90 zł

domowe

1099

wędliny

zł/szt.

od
Porcelana Lubiana MAGNOLIA

TEKSTYLIA
KUCHENNE

miska - 11,99 zł, talerz deserowy - 10,99 zł, talerz płytki - 16,99 zł,
talerz głęboki - 13,99 zł, filiżanka 0,35 l Dorota - 21,99 zł, kubek Filip - 11,99 zł

od

w ofercie rękawice,
fartuchy, ręczniki

699
zł/szt.

wym. 40x250 cm,
organtyna
- 19,90 zł/szt.

od

2490
zł/szt.

259
zł/szt.

AKCESORIA WĘDLINIARSKIE

od

Obraz
GLASSPIK

Bieżnik

349

499
zł/szt.

wym.:
30x30 cm - 34,90 zł,
50x125 cm - 159 zł,
50x70 cm - 109 zł,
dost. różne motywy

od

3490

zł/szt.
Obraz ARTBOX

wym.: 50x70 cm,
dost. różne motywy - 64,90 zł

Obraz CANVAS

Obrusy,
bieżniki

miks kolorów
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

wym.:
60x150 cm - 119 zł,
45x140 cm - 84,90 zł,
dost. różne motywy

Pojemnik na żywność
różne pojemności, bogaty wybór

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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5

y
hit cenow

od

2990

zł/szt.

ZASŁONY

VELVET

5990

od
poduszki
- od 24,90 zł

pościel

firany

satyna, 100%
bawełna
- od 79,90 zł

przelotki
- od 34,90 zł

zasłony

taśma,
przelotki
- od 29,90 zł

od

NARZUTY
VELVET

różne rozmiary
- od 24,90 zł

zł/szt.

KOCE

różne rozmiary
- od 34,90 zł

Karnisz Cosmo

śr. 19 mm, dł.: 15-300 cm
pojedynczy/podwójny, stal nierdzewna

2990

od

2990
zł/szt.

zł/szt.

Zasłona Giselle

od

wym. 140x250 - 54,99 zł
poszewka na poduszkę 45x45 - 16,90 zł

od

1690
zł/szt.

Roleta mini TONE

szer. 38-105 cm, dł. 150-215 cm; dostępna w kolorach:
biały, jasny beż, różowy, miętowy, niebieski, szary,
jasnoszary

4199

Ręcznik kąpielowy

- Gaja 140x250 - 49,99 zł
- Sibel 140x250 - 42,99 zł
- Seher 140x250 - 41,99 zł

Haft zasłona

od

1890

różne wielkości i kolory

zł/szt.

155x250

1290

999

zł/szt.

4490

zł/szt.

Poszewka STAR WAY

wym.: 40x40 cm, dostępna w kolorach:
biały, czarny, zielony, złoty

Grudzień 2020

+500°P
+100°P

zł/szt.

Eurofirany

6

- wym. 100x200 cm - 29,99 zł
- wym. 140x200 cm - 32,99 zł
- wym. 160x200 cm - 35,99 zł

5999

zł/szt.

Poszewka
GLAM CHRISTMAS

Prześcieradło bawełniane z gumką

wym.: 40x40 cm, dostępna
w kolorach: różowy, jasnoszary,
ciemnoszary, szary

zł/szt.

Koc STAR WAY

wym.: 150x200 cm, dostępny w kolorach:
różowy, jasnoszary, ciemnoszary, szary
i zbieraj punkty

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

od

5990

od

zł/szt.

2990
zł/szt.

Dywan JAQUARD

wym.: 60x100 cm - 64,90 zł, 80x150 cm - 129 zł,
120x160 cm - 209 zł, 160x230 cm - 399 zł; dostępny
w kolorach: beż, szary, ciemny szary, brąz

Dywan Azam firma Kontrast
rozmiar od 80x150 cm

Poduszka Vicuna
- 29,90 zł

od

1990

119

zł/szt.

od

zł/szt.

24

90

+500°P
+100°P

zł/szt.

Kołdry Wendre Blommenslyst

Ociekacz

- poduszka 50x60 - 19,99 zł
- poduszka 70x80 - 29,90 zł
- kołdra 155x200 - 54,99 zł
- kołdra 200x220 - 69,90 zł
1.

2.

wym.: 35x75 cm, dostępny w różnych wzorach - 19,90 zł

Wycieraczka LIMA

wym.: 45x75 cm, dostępne różne wzory - 32,90 zł

od

499
zł/szt.

5.
6.

4.

8.

7.

Mop obrotowy EASY
WRING&CLEAN TURBO
wkład do mopa - 26,90 zł/szt.

9.

3.

chemia gospodarcza

1. Persil proszek 3,51 kg color - 31,99 zł (9,11 zł/kg)
2. Sofin płyn do płukania 1,5 l, różne rodzaje - 5,99 zł (3,99 zł/l)
3. VANISH Oxi Action COLOR/WHITE, 1 l - 12,99 zł
4. CLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
5. AJAX płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1000 ml - 5,49 zł
6. SIDOLUX EXPERT do ochrony i nabłyszczania drewna, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
7. SIDOLUX EXPERT do ochrony i nabłyszczania, różne rodzaje, 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
8. Prakti płyn do mycia podłóg z nabłyszczaczem 1 l - 6,49 zł
9. DOMESTOS płyn do WC, CITRU/PINE, 650 ml + 100 ml - 5,99 zł (7,98 zł/l)
15.
10.

11.
12.

14.

od

3490

zł/szt.
Suszarka na bieliznę
różne rodzaje - od 34,90 zł

Deska do prasowania

różne rodzaje - od 59,90 zł
18.

16.

20.

13.
17.
19.

10. BREF POWER ACTIV kostka do wc, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (73,26 zł/kg)
11. LUDWIK płyn do naczyń, różne rodzaje, 1000 g - 5,49 zł
12. Prakti tabletki do zmywarki 60+12 gratis - 24,90 zł (0,35 zł/szt.)
13. CIF CREAM mleczko czyszczące REGULAR/CITRUS, 750 ml - 8,99 zł (11,99 zł/l)
14. MEGLIO spray LEMON, odtłuszczacz, 750 ml - 11,99 zł (15,98 zł/l)
15. ręcznik papierowy Linteo Classic XXL - 6,90 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

21.

16. Cashmir papier toaletowy 8 rolek - 6,99 zł (0,87 zł/rol.)
17. Clovin mydło w płynie 500 ml, bakteriobójcze - 4,99 zł (10 zł/l)
18. Gold Drop płyn do mycia rąk antybakteryjny 5 l - 99,99 zł (20 zł/l)
19. PRIM pochłaniacz wilgoci urządzenie + zapas - 24,99 zł
19. Primacol wkłady wymienne do pochłaniacza karton 2x450 g - 28 zł (31,11 zł/kg)
20. Primacol pochłaniacz wilgoci tabletka - 19,99 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Grudzień 2020

7

y
t
e
i
k
n
i
k
,
y
p
m
a
L
i
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i żarówk

od

149
zł/szt.

od

Oprawa AJE Holly

3990
zł/szt.

- kinkiet 1 - 39,90 zł
- listwa 2 - 59,90 zł
- listwa 3 - 69,90 zł
- lampa wisząca 1 E27 - 119,90 zł

od

4990
zł/szt.

Globo 541010

- kinkiet - 49,90 zł
- listwa 2 - 99,90 zł
- listwa 3 - 129,90 zł

Oprawa oświetleniowa Stella
3p E27 - 149 zł
5p E27 - 199 zł

od

3990
zł/szt.

Ideus oprawa
ścienno-sufitowa
Olaf

- kinkiet - 39,90 zł
- listwa 2 - 79,90 zł
- listwa 3
Do każdej lampy żarówki led gratis

199
zł/szt.

od

3990
zł/szt.

Ideus oprawa
ścienno-sufitowa
Kinga

12

- kinkiet - 39,90 zł
- listwa 2 - 73,90 zł
- listwa 3 - 105,90 zł

WAT
Kanlux Oczyszczacz powietrza
Purie APF-W/GR

czterostopniowy system filtracji (filtr HEPA, filtr z węgla aktywnego,
jonizator powietrza, dezynfekcja UV), moc 12 W

od

259

2490

109
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

krzesło vico
Fotel Gamingowy
młodzieżowy Nitro
czerwono-czarny

8
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imitacja skóry, kolor: czarny,
jasno szary, beż - 39,90 zł

krzesło vida SILVER

taboret poxa

tapicerowane kolor: krem,
jasny szary, czarny

metalowy, kolor: czarny,
biały, szary - 24,90 zł
i zbieraj punkty

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

12990

189

zł/szt.

sterowana aplikacją z telefonu; doskonała
do dekoracji świątecznych do wewn.
i na zewnątrz, długość 5 m, IP65

8990

12990

zł/szt.

Lampa wisząca
Farfalla

Action Taśma LED Muzyczna

gwint E27
kolor: biały, róż, ciemny róż

od

zł/szt.

Polux Taśma
LED Muzyczna

doskonały efekt świetlny w rytm muzyki +
pilot, 3 m

zł/szt.

LED POL Taśma LED RGBW
+ zasilacz + sterownik 72W + pilot

2990
zł/szt.

2.

Polux Żarówka
WIFI SMART led
- 33,90 zł /szt.

1.

Plafon

3.

1. Orlando 12 W - 32,90 zł
Orlando 18 W - 49,90 zł
2. Dallas 2xE27 + czujnik ruchu - 49,90 zł
3. Mars - 29,90 zł

od

Żarówka
led WIFI SMART

GU10 5,5 W - 32,90 zł/szt.

5990

y
hit cenow

99

zł/szt.

229

zł/szt.

390

zł/zest.

69

90

zł/szt.

zł/szt.

Action Lampka
biurkowa Venus
różne kolory

Żarówka
MAXLED

Action Lampka
biurkowa Orion

E 27 10 W
barwa neutralna

od
Volteno Lampa
podłogowa

VO 0383 E27
- 59,90 zł
VO 0384 E27+E14
- 69,90 zł

3190
zł/szt.

Biz Projekt

moduł aluminiowy Amat-s
- różne wielkości,
- kwadrat, koło
- białe, czarne

od

8

PrzeDłużacze domowe
różne rodzaje

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

490
zł/szt.

zł/szt.

Lampa
podłogowa
led sumatra

kolor: satyna, chrom,
moc 18 W + 7 W,
wys. 180 cm

od

99

rozgałęźnik
różne rodzaje

Grudzień 2020
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Zestaw nasadek
i bitów 40 el.

idealne
na prezent

339

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

4990
zł/zest.

walizka
w zestawie

zł/zest.

1100
WAT

idealne

50
el.

lata

125

na prezent

59

gwarancji*

159

mm

90

12 V

zł/szt.

zł/zest.

Szlifierka kątowa 1100 W

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

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

Zestaw
akumulatorowy
12 V li-ion

--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

249
zł/zest.

99

walizka

90

w zestawie

189

zł/zest.

14,4 V

+500°P
+100°P

zł/szt.

18 V
Wiertarko-wkrętarka 14,4 V Li-ion
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

160
WAT

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

y
hit cenow

18 V

+500°P
+100°P

Wiertarko-wkrętarka
18 V z zest. akcesoriów
Multiszlifierka
z elastycznym wrzecionem

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

10

Grudzień 2020

349

t.

zł/zes
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

i zbieraj punkty

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

4799

4495

zł/szt.

od

zł/szt.

2,5
litra

zł/szt.

2,5
litra

dulux kolory świata

2,5
litra

Dekoral akrylit w

lateksowa farba do ścian i sufitów,
2,5 l (47,99/2,5 l)

farba lateksowa do ścian
i sufitów, 2,5 l (17,98 zł/l)

5
litrów

beckers designer colour
2,5 l - 59,99 zł (23,99 zł/l),
5 l - 109 zł (21,80 zł/l)

7999

4499

109

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

10
litrów

11
litrów

Jedynka śnieżnobiała

10
litrów

nobiles super akryl

farba do dekoracyjnego malowania
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń,
10 l + 10% GRATIS (4,09 zł/l)

farba biała akrylowa, 10 l (8 zł/l)

od

5999

beckers designer white

38

99

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

zł/szt.

22

95

od

zł/szt.

zł/szt.

10
litrów

farba akrylowa
PSB MRÓWKA

wewnętrzna, biała, 10 l (3,89 zł/l)

2.

1.

3.

1999

0,9
litra

dekoral EMAKOL STRONG

emalia ftalowa do ogólnego stosowania, dostępne kolory czarny i biały, 0,9 l (od 22,21 zł/l)

1.

1. Bosman Płyn antybakteryjny do mycia rąk 1 l - 31 zł
2. Gold Drop Antybakteryjny płyn do mycia rąk 5 l - 99,99 zł (20 zł/l)
3. Kamix płyn do dezynfekcji 1 l - 22,95 zł
4. Preseptol QV, 750 ml Środek do szybkiej dezynfekcji - 32,95 zł (43,93 zł/l)

od

999
zł/szt.

1.

8 mm

od

2.

8 mm

1998

Midas profile
progowe BORCK
i MYCK

zł/m2

różne długości i kolory

3.

8 mm

4.

8 mm

panele podłogowe Krono Original: 1. Dąb Armoury,
8 mm, AC4 - 34,88 zł/m2; 2. Dąb Diana, 8 mm, AC 4 - 19,98 zł/m2; Swiss
Krono: 3. Dąb Vesta, 8 mm, AC4 - 34,88 zł/m2; Classen: 4. Dąb
Niasa, 8 mm, AC5 - panel o podwyższonej odporności na działanie wody 49,88 zł/m2
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

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

489

1239

1259

zł/zest.

zł/kpl.

zł/zest.

stolkar meble kuchenne paula

- wym. 1,8x2,7 m z możliwością rozbudowy, dostępne
kolory; dół - mocca grey; góra - jasny szary, lub całość kolor
biały - wybierz gotowy zestaw lub zaprojektuj swoją kuchnię
z dostępnych szafek

zestaw mebli kuchennych daglezja

bielona/antracyt 2,4 m.b., szafki wyposażone w system
cichego domyku, metalowe chromowane uchwyty, zestaw
nie zawiera blatu, możliwość rozbudowy

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

panel dekoracyjny
z mdf na wysoki
połysk walls

od

rozmiar 2800x610 mm; odporny na
czynniki zewnętrzne oraz temperaturę; zastosowanie pomiędzy szafki
kuchenne lub do dekoracji wnętrz
w zastępstwie szkła laminowanego
lub glazury; duży wybór grafik

339
zł/szt.

Sanki bruno
plastikowe

37 42

idealne
na prezent

zł/szt.

szer. 39 cm, gł. 79 cm,
wys. 15 cm

zł/szt.

1990
zł/szt.

idealne

idealne

na prezent

Maszynka do
mielenia mięsa

funkcja REVERSE (bieg wsteczny),
nóż ze stali nierdzewnej, 3 sitka
z otworami o śr.: 3, 5, 7 mm,
nasadka do wyrobu wędlin i do
pasztecików, popychacz, zasilanie:
220-240 V 50 Hz, moc maksymalna 720 W - 149 zł/kpl.

na prezent

Czajnik inox
bezprzewodowy

Czajnik biały
bezprzewodowy

dwustronny wskaźnik poziomu
wody z podziałką, stabilna obrotowa
podstawa 360°, wymienny filtr,
poj. maks. 1,7 l, moc: 1850-2200 W

obudowa ze stali nierdzewnej,
wielostopniowy system zabezpieczeń, stabilna obrotowa podstawa
360°, lampka kontrolna stanu pracy,
poj. maks. 1 l, moc: 1350-1600 W

Mikser ręczny

5-stopniowa regulacja prędkości
+ funkcja TURBO, przycisk
zwalniający mieszadła, mieszadła
trzepakowe, mieszadła,
zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz,
moc 300 W - 64 zł/kpl.

idealne
na prezent

19

90

zł/szt.

Dzbanek Luna MI

idealne
na prezent
z wkładem Unimax standard x2 szt.
+ bidon 0,6 l, kolory: miętowy, stalowy,
biały - 27,99 zł/kpl.
- wkłady filtrujące dzbanka
Alkomat
Dafi 2+1 - 19,99 zł/kpl.
- wkłady filtrujące Dafi
BAC-F30
Unimax 2+1 - 24,99 zł/kpl.
- 265,90 zł/szt.

od

1290

2.

zł/szt.
Łopaty
do śniegu

1.

1. STANDARD,
stylisko 37 mm - 12,90 zł
2. PRO, wzmocniona
konstrukcja szufli,
stylisko 37 mm - 15,90 zł
2.

Skrobaczki
do szyb

1. szer. 10 cm, dł. 18 cm,
wys. 5 cm - 1,49 zł/szt.;
2. ze szczotką, szer. 9 cm,
dł. 40 cm, wys. 8 cm - 7,99 zł/szt.

1.

999
zł/szt.

Termofor
poj. 1 l

idealne
na prezent

psb Płyn
zimowy do
spryskiwaczy
- 20°C, 4 l (2,49 zł/l)

Sól drogowa

z antyzbrylaczem PSB, 20 kg
(0,59 zł/kg) - 11,99 zł/opak.

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 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

